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אמבוא

 א( ג זקהלת השמים תחת חפץ לכל יעת זמילכל

 ולהשכיל להבין וצלמו כדמותו וצורה בחומר לכבודו שבראנו היוצר ויתקדש המראיתגדל
 מציאותינו תכלית נמצא כה אשר בתוה"ק להגות התועים מן והבדילנו וללמדללמוד

 ע"י נטהר ונפשם דעתם נתגדלו, התורה מבועי על אשר ה" אוהבי לנפשנו. ונופש רוחינוחיי
 אפשר תלמדנו, ומתורתך יה תיסרנו אשר הגבר אשרי אמר ע"ה המלך ודוד התוה"קידיעת
 נקרא התורה למוד בידיעת חפצו למחוז להגיע איך התורה נלמוד מתיסר שאדם ע"ילהטביר
 להיות שיכול היינו הגבר אשרי באמרו זה נשגב לרעיון המע"ה דוד נתכוון ואולייסורין
 וכך תלמדנו מתורתך רק יה תיסרנו אם אף גורלו על מתמרמר ואינו תנוח בקרבו ונפשומאושר
 הלכות הלומדים צבור ברחבי תודה זבח ספרו את להפיץ מאד מאד דאג זצ"ל המחבר מדתהיא
 זה בספר מביאים ושאנו אליהם שהתכתב המכתבים מתוך לומדים שאנו כמו והכשרתוה~בח

 הזאת ההוצאה מעלות הם ואלה קדשו יד מכתיבת צלום וחלק בדפוסחלק
 דברי הם כאלו רמ"א ובדברי רמ"א דברי הם כאלו כתובים שהיו ערוך השלחן דכריהגהתי1

 וסתירות. קושיות הגורם דבר שזההש"ע
 בתרא המהדורא שהוא ז"ל המחבר כת"י מתוך והטעויות החסרונות תיקנתי תודהבזבח2

 רצונו. מעשה על יסייעינו וה' יכלתי כפישברשותי
 וטרפות. שחיטה להלכות השייכים מהרמב"ם ותשובות שאלות כמה כאןהבאתי3
 ארצות לכמה והתכתבותו זצ"ל המחבר מהרי"ץ מפעולות איזה שהתגלו מה כאןצירפתי4

 בלי ואז ענינים כמה יתגלו שעוד ומקוים קדשו יד בכתיבת והן בדפוס הן תימז עליותר
 להוציא, אי"ה עומד שאני לתאג אותם נצרףנדר

 המחבר של לזקינו הבדיקות ספר כאן צירפתי לבנים סימז אבות מעשה חז"לאמרו5
 המחבר את שעורר הוא זה ספר שחבור לומר שאפשר בנים בני זקגים תפארתכמ"ש

 וטרפות. שחיטה בדיני הביאורלהרחיכ
 שיכלתי. מה זה בספר הנזכרים תיבות מראשי קצת לבארהוספתי6
 המודפס הניקור סדר וכן כת"י מתוך ז"ל צעדי יהודה הרב של הניקור סדר כאןהבאתי7

 הבנתי. כפי אותם ותרגמתי בשמים ראשיבספר
 גם כי יתן ומי לימוד בעת תודה זבח בספר שהעירו רבנים מאיזה הערות איזה כאןהבאתי8

 ונלמד נשב למדו ז"ל שרבותינו בספרים הלימוד התעוררות יהיה הקדושה בארצינופה
 שעזרו אלה כל על שיגז מרומים שוכן מלפני רצון ויהי וההתעמקות. הביאור בהם ונרחיבבהם

 ורבני תלמידי כל זכות ולכן אפשרות כל היתה לא ובלעדיהם לאור הספר הוצאת בעדוהשתדלו
 ולקיים נצח למזכרת הספר בתוך להרשם וזכה שתרם ואיש איש כל על תגן זת"ל תימןחכמי

 אכי"ר. חז"ל שדרשו מה וכפי ישנים שפתי דובב פסוק על חז"לדברי
 צאלח. יחיא שמעון המעתיקכ"ד



מבוא
 הנשים שאין החמירו מנהגמצדא(

 בין עצמן לצורך ביןעיחטות
 להם ליתן חכם לשום אין ולפילאחרים
 וסוריא שבאר"י ברכ"י וכ"כ כלל.קבלה
 הנשים אין ופרס ומדי והודוובבל

 טומטום בענין וא"כשוחטות.
 יש אשה בספק שהם וסריסואנדרוגינוס

 היכי וא"ת שחיטה. לעניןלהחמיר
 אסור והרי שוחטות, שנשיםתפצא
 כשלמדו וי'ל תורה? ללמודלאשה

מעצמן.
 כגון הסכין בבדיקת להקלאסורב(

 ישחוט, והוא לכדוק לאחרלמסור
 ואח"כ לבדוק בעצמו הוא צריךאלא
 אם וכן בסדר. היא אם לראות לאחריתן

 שאינו עד חולי ע"י אחת יד לוכבדה
 לו אסור דבר שום בה להחזיקיכול
 בשתי כח לו שיהיה דבעינן שוחטלהיות
 האמצעית באצבע חלה ואם כראוי.ידיו
 ידיו כח אם רואים מת כאבר היאוהרי

 ומותר כלל לו לחוש אק ודאיבתקפם
 שישחוט תורה הקפידה שלאלשחוט
 ואין גובראי בכח כ"א אצבעותיובחמש
 לא שהוא דאפשר עע"ג אחדמועיל
 אמר אם בדיע' שמתיר מי וישירגיש
 שא"א הסכין בבדיקת וה"ה לי.בריא
 יש הריאה, ובבדיקת יפה, ולכויןלבדוק

 הסרכות. לפירוקלחוש
 המלמד השו"ב צריך מאדמאדג(

 שחיטה של האומנותלתלמידו
 דבר כל ללמדו צריך הריאהובדיקת
 בריו. על הכל שידע עד היטב הדקודבר
 עד כראוי ללמדו לבו אל לשיםוכן

 וכן מדעתו. ומבין חכם שהוא בושירגיש
 הרגשות בענין השו"ב בהבחנתליזהר

 בתנועה שנרגשת פגימה יש כיהפגימות

 ע"י ו"ש מהירות ע"י וחם לאט לאטקלה
 שבתחלה הדקה הפגימה טבע כיחוזק
 ואחר קלה בתנועה כ"א נרגשתאינה

 כ"א נרגשת אינה בעוקצהשהושחזה
 בדוחק. קצתבהוזק

 כל הוא, כך שוחט בסמיכתהמנהגד(
 מובהק רב מאיזה קבלה לושיש

 יצא אם אבל די. עליו לסמוךשראוי
 אם הקול אחר בדיקה צריך רינוןעליו
 אלא הזק רינון דוקא ולאו לאו. אואמת
 בא, ולא העיר רב אחריו שלחאפי'

 הריב"ש שנשאל ומעשה אותוחושדין
 שלא לשחוט לעיר שבא בא' תצ"הבסי

 והקהל הראשונים השוחטיםברשות
 המחאתו להראות רצה ולא אחריושלחו

 הדין מן שאסור שכ' וכו'ובקיאותו
 לענות לו שהיה כיון עליולסמוך
 מקום יתן שלא רך ומענה בנחתבפניהם
 בדבר חרד לכל שראוי כמו אותולחשוד
 חזקתו. איתרע כן עשה לא והואה'
 שוחט להיות שרוצה מישראלאדםה(

 דיני כל ללמוד תחלה צריךובודק
 בקי שיהיה עד ובדיקהשחיטה

 ובקי אומן שנעשה ואחרבהלכותיהם
 כמ"ש מובהק מרב אסמכתאוקיבל
 ומי לבדו. ולבדוק לשחוט יכוללעיל

 הוחזק לא עופות לשחיטתשהוחזק
 זימני בתרי תורה ודין בהמות.לשחיטת

 הוי בג"פ להחמיר נהגו וכאן חזקההוי
 בב"א שלשתן שישחוט בעינן ולכןחזקה
 כהם"ל וכ' פקפוק. בלי כשריםושיהיו
 גם אמרי אי להסתפק יש מה"שבפ"ד
 תשו' והביא הן מומחין בדיקה אצלרוב

 דאין דאף שכ' מי ויש שכן,הריב"ש
 ומ"מ מצויין רוב על לסמוך ישהפמ"ר
 לכתחלה. לבדקה יש לפנינו הריאהאם



מבוא
 אם הראשונים גין מחלוקתישר(

 קי"ל וכן חיובית שחיטהמצות
 על מברך דהשוחט חזינן דהאוראיה

 יודע אינו אם ונ"מ רשות אוהשחיטה
 ליתן יש המצוה לקיים ורוצהלשחוט
 אתה לו ויאמר לשוחט עוף אובהמה
 הוא כאלו ויהיה לשחוט שלוחיתהא
 אדם של שלוחו דקי"ל מטעםשחט

 במצוה עוסק נחשב השוחט ולכךכמותו.
 לנו התיר היאך וא"ת המצוה, מןשפטור
 זו חקירה ולשחטם? ב"ח לצערהקב"ה
 ותירץ ז"ל הרמב"ן אותה חקרכבר

 נשחטה לטובתה שנשחטה זודבהמה
 למדרגת בהמה גוף ממדרגתשעלתה

 . אדםגוף
 דמי הרבה שכר לקחת לשוחטאסורז(

 שנותן רב ולכן לגזל. דדמישחיטה
 אסור לשוחט, ולראיה לעד וקבלהרשות
 דעת לאדם המלמד אבל שכר,ליטול
 ובהשחזתו הסכין בהרגשתלידע

 ולבדיקת לשחיטה הידיםובאימון
 שכר ליטול מותר חקותיה ככלהריאה
 עמו שטרח טרחו שכר שזהו ידעידכ"ע
 אם וכ"ש ומומחה. בקי שנעשהעד

 כגון קטנים עופות לשחוט אותולימד
 יונה. ובני ותוריםצפרים

 משקאות לשתות שרגיליםאנשיםת(
 קבלה להם ליתן איןחריפים

 וכל שמים. יראי לאנשים רקלשחוט
 לכל הראויים במדות נוהג שאינושוחט
 וטרפות נבלות מאכיל ה"השוחט

 יועיל שלא לנהוג ויש רח"ל.לישראל
 שהוא כדי מסויים לזמן רקהקבלה
 בטוב. ולהתנהג למודו על לחזורישתדל
 ידע, ולא שוחט איזה בדקו אםולפי'

 המורה. עיני לפי תלויהכל

 לו יום אם בשו"ב להבחין צריךהרבט(
 ישוב צריך הרבה כי מיושבתדעה
 ורוב טרדות הרבה לו שיש דאדםהדעת,

 וצריך שוחט למנותו איןמחשבות
 ולא וחזק אמיץ לב לו שיהיההשוחט
 לרבים שוחט היא אם כל מפנייחת

 שלא לשחוט אנשים הרבה ובאיםהואיל
 הרב לדעת צריך וכן מצעקתם.יתבלבל

 להעמיד מדאי יותר שוהה אינואם
 שאינו סימן הרבה שוהה שאםהסכין
 בדיינים שמצינו דכמו ומומחה,אומן

 הלך תרדוף צדק צדק תורהשאמרה
 לילך צריך בשו"ב כן כמו יפה, ב"דאחר
 בכשרות מוחזק יותר שהוא שו"באחר

 שהשוחטים שכ' מי וראיתיובאומנות.
 לדבר שלא כדי בשוק מהלוךימנעו

 בהלכות שונה יהיה ורק דעלמאבמילי
 כגון למקום אדם שבין מצות בדבראבל
 השוחט אם וכן רשאי. וכר חוליםביקור
 לשחיטתו לחוש יש אשה נשא ולאגדול

 פו"ר. מצות מבטל שהרי לע"זכמומר
 הדינים כל שידע צריך אינו ש"עכ'י(

 כמה להו מספקא חכמים דהאוכו'

 בה"ש.מילי
 כל פי' וכו' כראוי שחוטיםשם

 אינה וגם רובן לפחות אוהסימנים
 היא ואם המפרקת, ולבדוקמוגרמת
 מצא ואם הריאה, לבדוקבהמה

 אסורים חתוכים האיברים אושהראשים
 לברר וא"א ריעותא איזה מצאואם

 ואם אסורים. בבית נמצאו אפיבכה"ג
  אפשר ידוע, שוחט שממניםבמקום
 לא ואם לאו או שחטם אם אתולברר
 העיר גנבי ברוב אפי להחמיר ישיתברר

 תורה. של איסור הוא זה דעניןישראלים



מבוא
 לידע השוחט צריךלכתחלהיא(

 שנהגו אלא טרפיותשבעים
 שיש השוחט ראה אם ולפי'להקל
 או הפנימיים מאיברים באחדריעותא

 למורה שילך עד יכשיר לאהחיצוניים
 בכפרים אבל דין בית שיש בעיר זהוכל
 שידע השוחט שצריך ודאי רב להםשאין

 טרפיות. דיני שארגם
 להחמיר יש הזה בזמן כה"ח כ'יב(

 במומר וכ"ש לתיאבוןבמומר
 גוים לבתי ומומרים לתיאבוןשלא

 ביותר, פוקרים הם ביניהםונטמעים
 וכל להחמיר, יש להם נבלותולמכור
 בש"ע ב' בסי הנזכריםהמומרים
 דוקא היינו משחיטתם לאכולשמותר
 שוחט למנותו אבל ובמקרה עראידרך

 אפה נבלה שאוכל מי אסור.לרבים

 מומר. הוי שיעורכחצי
 ובדיקות לשחיטות לרביםממונהיג(

 בשר גונב שהוא לרביםוהוחזק
 תשובה עשה אפי בפרהסיא בידוונמצא
 ואסור מזה גדול ה' חילול לך איןגמורה

 לרבים.לשחוט
 במהר"ץ עיין בצואר השחיטהמקרם

 מן דקאמר הגמ' ל'שמתרץ
 לפי הסימנים מן אמר לא ולמההצואר
 הסי שכיבת במקום דוקא אומרשהייתי
 מן קתני לכז לא, לצדדים נהפך אםאבל

 ע"ש. לשחיטה כשר הצואר שכלהצואר
 שאין מקומות שיש לפי שתי מיויש
 למטה בקנה כמו כלל לשחיטהראוי
 וכדומה האגפיים. בין או הריאהבכנפי
 דמבואר הצואר מן קתני לכןבהושט,

 לשחי'. כשר הצואר כלבמשנה
 מרתתים לפעמים שידיו שוחטבדבר

 ובס' לאברהם חסד בתשו'כ'

 לפרקים הטבע בדבר אם הלויעבודת
 כי חשש משום בו אין הרגיל בטבעולא

 בעת שחט שבודאי החזקה עלסומכין
 ליקח ואין בנפשו שמרג"םהמוכשר
 שאוחז בשעה רותתין שידיו במהראיה
 דמיון זה אין כי ידו בכף משקההכוס

 על אוחזו שאין שחי של הסכיןלאחיזת
 ע"ש. כלל מיחוש בית בזה ואין קיוכף
 שאון ג"כ כ' י סי שלמה בית בתשו'וכן

 בשעת מרתתין שידיו בשו"בלהשגיח
 לומר שיש לפרקים קצת הסכיןבדיקת
 לעשות ידיו כח שמצמצםשמחמת
 דקה בפגימה להרגיש הסכיןלבדוק
 לרתות בטבע זה אין אבל אז מרתתעי'ז
 3שאתה פי דבר. ערות שחיטה.בשעת
 בגילוי להיות אסור בקדושהמדבר

 ראש. בכסוי וה"הערוה
 ע"ש מאכלת הסכין שנקראתטעם

 שמכשרת וע"ש בשר תאכלוחרבי
 לסכין קורין והאשכנזים לאכילההבשר
 מחיים הבהמה שמחליף לפיחליף

 היה י א ל ד ח חלי'ף, ר"ת וגםלמיתה,
פגום.

 אדם כל שיזהיר ונכון שראוי תב"שכ'

 את היטב שידיחו ביתולבני
 מעלייתא הדחה לצלי אפי'ביה"ש
 הדבוק כל שסר הדעת באומדשידעו
 בעוף וכ"ש שמנונית בין דם ביןעליו
 בין הסכין לקנח השוחטים נהגודלא

 לשחיטה.שחיטה
 או האבוקה לאור לשחוט התחילאם

 שחיטתו גומר ונכבה החשמללאור
וכשרה.



גמבוא

 משחזת על אותו ישחיז כנו על סכין להעמיד כשירצה הסכיל? משחיזיםכיצד
 ישחיז ולא הסכין. צדדי שני על אחד במשקל שיהיה ורק בכחהיטב

 יהיה הסכין אז ברפיון אחר ובמקום בכח אחד במקום ישחיז כאשר כיבמהירות
 להשחיז צריך בסכין פגימה כשיזדמן ולכן דקות פגימות מלא ויהיה מקולקלתמיד
 חד תמיד יהיה סכינך כן תעשה ואם לבדו הפגימה מקום על לא הסכין אורךכל

 במהרה לא בטוב שנהיה מחמת כי עת בכל הסכין להשחיז תצטרך ולא וישרוחלק
 חלדדה.יקבל

 בצפרניו נזהר יהיה תמיד א" בדיקה, בשעת דברים בד' ליזהר השוחטצריך
 לא ג" מאד, חם או ומצונן קר שהיד בעת הסכין יבדוק לא ב" חלקים.שיהיו

 הסכין יבדוק לא ד" לה. קשה הרוח כי מנשבת שהרוח בעת בחוץ הסכיןיבדוק
 ירגיש. לא אלו בכל ומנוסה בדוק כי זיעה מחמת או משקה מחמת הן טופחכשהיד
 שחרית תפלת קודם בבוקר ביומו יום מידי סכינו יבדוק שהשוחט הפו" כתבוולכן
 הסכין יקנח וכן שהוא. כל בפגימה להרגיש ויכול מבולבל ואינו וצלול זך דעתושאז

 פגימה. שום מהרה יקבל שלא לסכין ותועלת יפה יפה דק בסמרטוט כךכל
 פו". מחלוקת בזה יש לעת מעת כשנולד בעגל צריכיםאם

 המכתבים עלהערה

 בפרט הודו ולארץ בכלל תימן יהודי עדת כל בקרב תורה להפיץ העז רצונו מחבר שלבזמנו

 שם לפעול בבל יהדות שהתחילה עד צנעא רבני אל ודינים שאלות בעגיני פנו הודו יהודיולכן

 קוק הרכ מוסד ידי על מכתבים הרבה נתפרסמו וכבר תימן מרבני הקשרים לנתקהצליחו

 ידיו מעשה כל לרכז כדי ז"ל המחבר מכתבי רק כאן מביא ,אני ורבנים, חוקריםבאמצעות
 כדלהלז: והם סיבות לכמה וזהלספריו

 המחבר חתימת כולל הכ"י צלום הבאתי זו ולאיגרת התקס"ג בשנת נכתבה שניהאיגרת2.

לדוגמא
 טבעו שספריו בתמימותו המשיך ז"ל ומהרי"ץ הואיל להעתיקם כדי לא המכתכיםתשובות

 את פעם עוד לשלוח למהרי"ץ כ' ולכן לאור, הספרים מהוצאת מתחמק רחבי ומרכספינה

 זכאי ומר הדפיסם ולא הבטחתו קיים לא רחבי מר ואמנם הספרים ששלח וייתכןהספרים

 ראה ולכן כהוגן שלא רחבי מר נהג המכתבים אחד ומתוך עור לא בכסף לעזורשהבטיח

 את ידע ואילו הג,רה רוע יבטל בתחנונים כי לו ונדמה רחבי מר אל צערו להביעמהרי"ץ

 ליאות ללא והשתדל לייאוש נתפס לא מהרי"ץ אבל בחזרה הספרים את מבקש היהמחשבתם

 הספר עתה והנה עזר הקב"ה מ"מ בדפוס בחייו לראותם זכה לא ועכ"פ מספריו שניםלהדפסת

 בשלימותו. שלישית פעם לאוריוצא



 ז"ל מהרי"ץמכתבי

 פעמים אלף ככם עליכם ה" יוסף סדר לטובה ייהפר אב ח" ב" יים היום1
 )ז"ל דלבא, בתואני יתיב ורמון, זהב פעמון התחכמון, הרב למולאכי"ר.

 מתרגמינן ומחדרים יושבים אתם הלב בחדרי דלבא בתווני ב כ נדה בגמ"רש"י
 ופארי, ישעי קרן וחבה, אהבה ברוב ע"כ( בכם משיה חכמה כל כלו"ומתווניא

 ימתק זכרו ותמיד לבי, על שמתיהו וכחותם ולביא, כאריה בתורה גבור והדרי,הודי
 נעים אענדהו, עטרת ראשי ועל אזכרהו, תמיד צפצופי, מתוך ימיש לא ולפי,לחכי
 אלהים המשמח האל, אור עליהם נוצץ אשר וגבריאל, כמיכאל ישראל,זמירות
 ימא נחותי מפי כאשר מרומות, לדר לשבח ותעצומות, עוז קול בקולוואנשים,
 מחיר )פי" טימי, לה דלית ומרגניתא ניחוחך, וריח תורתך והוד שבחך,שמעתי
 מרנא ההלל, את עליו גומרין אין כהלל, ענותן וכו", לה משבח דאת מה כלושווי(
 יכון וכירח יאיר, נר"ו זכאי אברהם כמהר"ר השלם החכם שמו כבוד מרומםורבבא
 מצבתו, קדש זרע אבות, עץ ענף וחכים, יניק חביב אחרון לרבות וגם אכי"ר,עולם

 האדון אחדש"ו כי"ר, נר"ו זכאי זכריה כמה"ר יתקרי ורב בנך הנחמד הבחורידידי
 לשם ישימכם מעלה, שוכן מלפני בכפלא שלמא יאות כאשר הי"ו ובנוהוא

 הגיעה אכי"ר, ולילה, יומם מכם מוקשות להסיר מסלה, כל יסקל ולפניכםולתהלה,
 חדות על ועלזתי ושמחתי ושלותי דוברת, ובתשוקה אוגרת, שלומים אשרהאגרת,
 זו שנה כי לאדון, להוי ידיע אכי';ר. תמיד מכם נשמע כן הוא רב כישלומכם
 דעת לתת כדי מצאתנו אשר והתלאה קרנו, אשר את לכם והגדתי כתבתישעברה
 יאיר, נר"ו דוד כמהר"ר הזמן נזר והאדון אתה חסדך, ותגדל בעדנו,להתחנן
 יום כי יודע והוי עליון, מפי תבורכו והתכלית המבוקש זהו עבדיכם עלוהתפללו
 טפחתי, אשר ידי מעשה בעיני יראני לה" וקויתי חכיתי בשנה שנה ומדיליום

 היכי כי ועופרת ברזל בעט דפוסים תודה( זבח וס" צדיק פעולת לספרי)הכוונה
 יהיו שם אשר הספינה נשבית כי שמועה באה ועתה עלמין, בתרין מדכירדלהוי
 נחמתי זאת ותהי הפוגות, מאין דמעה נגרה ועיני הרבה לבי ודאג ספרים,השני
 מענין לי זכר והוא העתקתם לשלוח נר"ו דוד כמהר"ר ואדון אב שזכרבמה

 עלי, רחמיו יכמרו כי וידעתי התחנה קול בשפל ע"ז אליו כתבתי וכברההוצאה
 ויצא עלאה יתקלס ומנך ומיניה ע"ז ולהשתדל להזכיר עכ"פ צריך האדון גםאמנם
 האדון באגרת כתבתי כבר זאת שנה שאירע המאורע וענין האל. בעזר לאורהדבר

 אשר על האדון וימחול האותות, עיניך תראינה משם באורך יצ"ו דודכמהר"ר
 כי ולכאן לכאן עולה אחד זכרון כן ועל בזכירתם עלי הומה לבי כי כאן זכרתיםלא
 אחי המלך מהיכל ובואה קחנו טוב אחי אך קדשו, היכל אל בארוכה לבא יכולתילא
 כמה"ר ה"ה היקיר מבני שלומות ורוב שיחיה מורנו נפשנו ידיד השלם החכםמלך

 אל נוטים וכלם יצ"ו יוסף וכה"ר יודה כה"ר אחיו בני ומהבנים יצ"ואברהם'
 בקידה תמימים, פני קדש פניכם נושקים ימים כחול וברכות שלומים,מעלתכם
 יולד ילד הזרע בשורת טובה ושמועה תמים, יהיו יחדו ובנין, אבהן מולוהשתחויה

 שם זה אם להסתפק יש וע"כ בכ"י נקרע )כאן ב הבכור והוא אברהם כה"רלבני



ד ו"ל מהרי"ץמכתבי
 ששלח הפלפלין ענין ועל אכי"ר. לבניך בנים לראות יזכך התקמ"ה שנה( אוחדש
 בשמחה וקבלתים הגיעו בזמנם( ידועה בכמות בגד יריעת )פי" טיקאן ושניםהאדון
 שנת שלחתי אני שלח( ז"ל שמהרי"ץ סחורה לאיזה וכנראה קרוע )כאןועל

 רטל( כ" הוא ובפירוטן כללית זו במלה השתמשו )בתימן פראסל ג"התקמ"ג
 כן כמו התקמ"ד בשנת וגם גרם(, 580 )והוא וקייה, י"ו רטל שכלבמשקלם,
 ואדון אב ששלח מה אלינו הגיע וגם פראסל ג" כבודכם מעלת אלשלחתי

 הדבש ומענין אכי"ר. הברכה מעמק ברכה שדי לכם יריק ספרים, ג" נר"וכמהרר"ד
 עמך הדברים בזכירת תועלת אין היה שהיה ומה ג'יאת אברהם כה"ר ליסיפר

 וחצי לאדון חצי קפה( )היינו קאהוי פראסל ג" האדון ויקבל שלום ואתההסליחה
 רצון ואם מלח. שום בקלפים אין תפלין זוגות ז" וגם נר"ו כמהר"ד אדוןלמו"ר
 אם ברצונו תלוי הרבה חשוב קלף לשמו ס"ת לו לכתוב נר"ו כמהר"ד ואבהאדון

 אכי"ר. אורו יאיר שיהיה איך אחר ענין או הדפוס מהוצאתלחשוב
 צאלח יוסף בן יחיא הצעיר כוסף, ולראותך וסוף, ראשאוהבך

 ובעזה"י שאירע מה מפני זו שנה נתעכב יצ"ו יודה בני נשואי האגרתובשולי
 ג"כ מזווג יהיה יצ"ו בני ביוסף שגם ואפשר המצוה. תגמר הבאהלשנה

 זוגות וחמשה אכי"ר. עולם בשמחת ישמחכם ישמחינו ב"ה המקום לנו ויאר ה"אל
 מעט שלחתי גם שלאדון בתוך הן נר"ו קארטה סלימאן כמהר"ר לידידינותפלין
 תפלין צריך כמה מכתב לנו וישלח הזאת. בעת למצוא שאפשר טוב קומוס( )פי"זאג
 זוגות והחמשה להשלימם הזאת ובעונה בעת נתנני לא הזמן כי האדוןיאמין

 בכיס.מיוחדות
 האדון מעלת רום הדרת לפני אשה כקרבן ירצה יראה יגיע האגרתונוו~בר

 בעיר חניתו להב אכי"ר יאיר נר"ו זכאי אברהם כמה"ר השלםהחכם
 נחש( ישכנו גדר ופרץ ר"ת )היינו ופגי"ן יע"א צנעא מעירקוגין

 ליצירה. התקס"ג לכם דבר כאשר אתכם ויברך סדר ו יוםהירם
 אבן כל ופרחיה כפתוריה מפוארה חכמה קני מצדיה יוצאים הטהורההמנורה

 ועלהו למאכל פריו והתבונה הדעת נהרי פלגי על שתול עץיקרה
 עינא השוהם ואבן הבדולח עין ביקרו חפץ עולם של מלכו המלך אשר אישלתרופה
 חקקתיהו לבי לוח ועל אהבתיהו עולם אהבת כנפשי אשר אהובי ה"הפקיחא
 א"ח והיית הימים שבעת כאור ויזהיר יאיר נרו זביב משה בכה"ר יחיאכמה"ר

 אכי"ר. ורענן דשן שמחשמח

 בני תלת הני עם מעכ"ת רום ישגיא יגדיל עלילה לנורא והתפלההתחנהאהרי
 אנו איך יגידון יעידון אלה אותיותינו אכי"ר. העולם עד חיים ומזוניחיי

 היינו השנה זו כי מלכא לך להוי ידיע וכנמא יתברך לאל תהלה הבריאותבקו
 אלינו הגיע לא זה מה ועל זה מה ידעתי ולא אצבעותיך מעשה קדש לכתבמצפים
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 שלנו בחשבון תעיין אדוני עתה והן יצ"ו. צעדי מאיר כה"ר שם אלא מכם כתבשום

 ומתן משא מיעוט מסבת דחוקה השעה כי עכבה שום בלי אצלך הנשארותשלח
 לכם הגידו יתכן ודרום צפון ומערב מזרח פיות בכל ערוכות ומלחמות דרכיםושבוש
 ולרבבות לאלפים גדול חיל שולח המלך( נגד העומד )פי' הנגדי זה כי ימהנחותי
 כי ממנו מפחדים התימן ארץ ואנשי מספר אין רב עם והורג רבות מדינותוכובש
 שלהם. ולתפוש מלחמה לעשות ידם לאל ואין במלכות ומורדים דתין מהשנאהוא
 וגם ואלחדידה אללחייה הנקראים המלכות של הספר ערי שני לבד כי ועודזאת
 ומהמהם מהם לישזבן רחמנא דבר יפול איך נדע ולא ובצורות גדולותערים

 אין משובשים הדרכים ונשארו מכא עיר לכבוש ודרכו פניו שם ועכשיוומהמונם
 אין כי הדרך פחד מפני דבר שום לכם לשלוח יכלנו לא זה בשביל בא ואיןיוצא
 בטוחה הדרך תהיה בעה"י ואם הסליחה עמכם אבל ריקם פניכם ליראותראוי
 אל השלוח הכתב כי אחי אודיעך עתה בחיים ה" ירצה אם הבאה לשנה לכםאשלח
 יצ"ו טובי משה כה"ר כי בו וזכרו הגיע יצ"ו קוגין ומנהיגי גבאי מאת יצ"והב"ד
 זה כי לך יוודע אשתו ירושת בשביל קרוש כ" צעדי יחיא כה"ר המנוח מעזבוןעיכב

 משגת ידו שאין אלא אשתו אחות חלק לתת נתפייס כבר מקודם יצ"ו חריזיאברהם
 יורש לה ושאין אביה בית הוא הבית ושזה אשתו מתה כי למלכות נתגלהואח"כ
 וכתובת הבית שטרי ממנו ותבעו הנז"ל אברהם אחר שלחו אח"כ יע"א צנעאבעיר
 הבית לקחו מפיו בלעו והוציאו נפשו באה ברזל רגלו בכבל וענו וחובהאשתו
 יורש לו ואין שמת מי כי אצלכם ידוע וזה ועריה עירום הכל מן ונשארבכללו

 שישאר מה כל המלך לוקח יורש להם אין אם גוים ואפילו עזבונו לוקחיםהמלכות
 כאן ממון לו שהיה יונח ולו עיכב כדין שלא שעיכב מה וא"כ דתם כן כיאחריהם

 אליו לדבר עמדכם על ועמדו חושו ישראל הרי אתם ובכן עכבה. עכבתואין
 וכמה יצ"ו נסים בן טובי כה"ר ע"י קרוש העשרים ולשלוח האלהכדברים

 אין ובכן דבר שום לו להוציא יכלנו ולא יצ"ו חריזי אברהם זה בעבורהשתדלנו
 טובה שלום ורוב תשמעון אליו כגדול כקטון שלום סוכת לפרוס אם כילהאריך
 אברהם כה"ר בני מהבנים ורשט"ו מב"ת ביתו ונות יצ"ו אברהם היקר להבןוברכה
 ואתה נשיקות בעשר האדון ידי ונושקים יצ"ו יוסף וכה"ר יצ"ו יהודה וכה"ריצ"ו

 יוסף בן יחיא הצעיר אהבתך בחבלי קשור וטובתך שלומך דורש נאםשושואל"ש
 יצ"ו.צאלח

 הספר הוציא לא א' סיבות משתי כאן בהעתקתו צורך אין המכתבתשרבת
 ז"ל המחבר מכתבי ואמנם הזה לספר שייך לא וב' ז"ל המחברכבקשת

 לאור ספריו הוצאת למחבר חביב היה כמה לנו ללמד וגם ויאבדו ישכחו שלאכדי
 על תגן מחברנו זכות לאור, ההוצאה בעד למשתתפים זכות השאירו השמיםומן

 כאן. שנעתיק המכתבים לכל יספיק וזהבולנו
 התקס"ג בשנת נכתב זהמכתב



ה ז"ל מהרי"ץמכתבי
 פהעה ויצאו בסדר ליצירה התקל"ט שנת תמוז לחדש תברכו כה ו ירםהיום

 לקראתם. העדה נשיאי וכל הכהןואלעזר
 ואח לבינה אב והמזימה, הדעת ושרש היושר גזע החבמה, ועץהשכללענף

 עד דוד ויהי דליבא, בתואני דיתיב הלבונה, וגבעת המור הרלחכמה,
 נכבד הידועים, וראש הרועים, אביר ומעמד, מושב בכל ונחמד, יקר בא,הראש
 אהבו, ואבע טובו, ומה גדלו מה בקרבו, אלהיו ורוח בלבו, אלוהיו תורתונעים,
 שר גבירי הגביר מעלת ה"ה עינים, מאירת בתורה שנים, פי לו לתת שבשמיםאביו

 בן דוד כהמהר"ר וממונו ואונו בהונו וחסד צדקה רודף קדושים, של בנןישראל,
 אכי"ר. וערבי בשחרי יאיר נר"ו רהבי יחזקאל קדישא סבאכמהר"ר

 מעלת מתנשא, כסא מול אפים, וכריעה קידה ואחרי למעכ"ת כראויאחדש"ו
 למלאת נר"ו, דוד המלך פני הוד מול אלו בשורותים באתי שיחיה,כ"ת

 זבח ספר את באהבתו, נאמן לעבדו נדר אשר מצוה של נדר נדרו ואת דכריואת
 בין מהלכים לי תהיה למען הדפוס, לבית להביא צדיק פעולת נק' ושו"תתודה

 אומרים צדיקים תוכל, וגם תעשה כן כי ובטחתי וידעתי תמיד, ה' לפניהעומדים
 על פעמים, אלף עד כפלים בכפלי תהיה דמר זכותיה כי וידעתי הרבה, ועושיםמעט
 הנז', ספרים השני אור יצא לא עדין כמעט הנעימה אגרתך לולי כי לעבדך,המניע
 יוצא פעם למעלה, ותחתונים למטה עליונים מעורבב, היה והמכתב הכתב עדייןכי
 לסדר כימים לילות ושמתי מעיני, שינה לנדד והוצרכתי נסתר, ופעם לשטהחוץ

 אקדם ובמה לאדוני אומר מה עתה למדפיס. יגיעה יהי לבל נאות בסדרהדברים
 גם אחריך ולזרעך לך שפתותי שיבלו עד שלומות, ורוב ברכות ברוב לא אםאדוני,
 אומר ברוך זו, פעולה והמביא המוציא ברכת תברך חי כל ונשמת עד, עדיבניהס
 עמוד עד לך, לכסא אשית בטנך מפרי יעקב, לאביר נדר אשר לדוד ה' זכורועושה,

 ערכתי לדוד קרן אצמיח שם פ"מ, תשב אל עבדך דוד בעבור ותומים, לאוריםכהן
 הנהו ומרחמי, אחי השרידים, להרבנים וכאלה כאלה ויתן ויחזור ויתן למשיתי,נר
 גולת ראש הגדול הרב חסדים, מלא כולו לציון, ראשון דדהבא, אסקריטיתרי

 כמהר"ר גביר הן ומשכיל נבון אב, כולו כלאב, ומשנהו רחבי אליהו כמהר"ראריאל
 אכי"ר. וחתניהם ובניהם הם אי"ת רחבימשה

 כמה במרומים ושהדי בשמים עדי כי לריק, ח"ו יגיעתי תהא נא אלאדוניאנא
 ה' לכבוד החיים באור לאור אלו, ספרים שני לאור להוציא יגעתייגיעות

 ויותר, האפשר בכל תשתדלו נא לכן קמיה, בכיסופא ליעול דלא ישראל,אלהי
 ליה משלם אנא באהבה ביתו הון כל את איש יתן ואם הגומרה, ע"ש נקראתומצוה
 ורבותי, אדוני יחושו עוזיאל. בן יונתן הגדול התנא פי' כאשר דאתי לעלמאכפיל
 ומצפה מיחל והנני יבער, כלפיד וצדקתם אורם כנוגה יצא עד דמי תתנואל

 כעת ועופרת, נרזל בעט אמן ידי מעשה תראינה ועיני ידיהם, על כאמורומתפלל
 שלומכם דורש כהעתקת אכי"ר. הרחמים בעל יאמר כן האחרת, לשנהחיה

 יצ"ו. צאלח יוסף בן יתיא צעיר איש שלותכם, בעד לאל מתפללוטובתכם,
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 כנהר מעלתכם אל נוטים נר"ו ויוסף ויודה אברהם הי"ו ה' למודי בניוהבנים

 אכי"ר. מעל שמים ברכות יבורכו ומפיכם ימים, כחול וברכותשלומים,

 שני והם וגדולים קטנים לוזים מעט האדון ויקבל ימין: מצד המכתבובשולי
 שבחוץ והכיס זכאי אברהם לכה"ר שבפנים הכיס זה, בתוך זהכיסים
 קלה. הדיוט ברכת תהי ואל ערך מול תמעט ואם ואדונילמורי

 שנת במחקק העם נדיבי כרוה שרים חפרוה באר בם' בתמוז ששי ו יוםהירם
 ליצירה.התקמ"א

 ואור לבי חמדת צוארוני, על וענק ורבוני, ראשי עטרת לשלוםאקראמרהרק
 ברעיוני, קשור הוא הנה ראיתיו לא ואם מעיני, ורחוק ללבי קרובעיני,

 הלא שמתיהו, עיני בין וטוטפת קראתיהו, על ואל שמתיהו, כחותם ימין זרועועל
 גיברי גוברי לכל עטרה ונזר וחכימי, למלכא אבא דין טימי, ביה דלית מרגניתאהוא

 הגביר ורבנא מרנא שואל, כל שאלת ממלא אריאל, גולת ראש והטפסר השרשלמי,
 חסידיו, לכל הוא הדר השלם החכם ותרשישים, אראלים קדושים, של בנןהמרומם
 רחבי יחזקאל עולם של אורו כמהר"ר קדישא סבא לההוא בן רחבי דוידכמהר"ר
 בשמו אחד כל בניו, להבנים בכפלא רבא ושלמא אכי"ר. ישמרהו אמתהשומר

 אכי"ר. ברוך מכירם יהי אכנה, ידעתי לא כי לו,הנאה

 מול אפים, על בקידה כפים, בפרישת עליון לאל והחיים, השלוםעתרתאחרי
 ידי מעשה והמכתב הכתב אכי"ר. ושנותיכם ימיכם יאריך קדישאכתרא

 שהאדון ושניה ראשונה פעם הן ראיתי, והקדושות הטהורות אצבעותיך גליליאמן
 ורביתי, טפחתי אשר ספרי שני לאור להוציא שפתים במבטא נדר לעדשיחיה
 ושחוק, חדוה פי נמלא ואז להתאפק, יכולתי לא דופק, כתבך קול שמעתיוכאשר

 ואל קולו, תהום נתן כאלו למרחוק, עד נשמע והקול חוק, לבלי פיה פערהוהשמחה
 עמי ויגיל ישמח לי, יצחק השומע כל אלהים לי עשה שחוק מזבולו, הרעיםהכבוד
 באמרך פנה, מעלי שהודך כמעט ברמיזה, ראיתי אחרונה באגרת עתה והןבעבורי,

 לאדון אין ח"ו כי יאמר אשר מרובה, להוצאה צריך כי וגם נדפסים, כאלו הרבהכי
 הרגשתי ובעצמי ירדה, לתחתיות נפשי רכמעט ורעדה, חלחלה לבי נמלא בה,חפץ
 תדמע ועיני ההפיכה, רמיזת שמעתי כי נהפכה, ליגון ח"ו ושמחתי פלדה,אש

 אמונה אאמין ולא שעשוע, הוא בו נסמך לכל אשר העולם אור תשובת עלדמוע,
 ידעתי באמת הנה כי ידי, מעשי לאור מהוציא יתרשל שיחיה מרנא האדון כיאומן,
 בהיות החכמה, מעייני כל נחת ימצאו בו לפחות אין, ואם חדוש, בלא מדרש איןכי

 ספק ואין ?לי, הטובה ה' כיד ונכון נאות בסדר שמה ועלו באו הפוסקים דברישכל

 ספרים. מכמה והחדושין הדינין מוצא מקור לבד המפתח, זכות לפחות לי ישארכי
 כבוד כסא לפני תחנתי נא תפל ופרשיו, ישראל רכב אבי אבי מורי, אדוני אתהעתה

 נפש למשיב לי והיית כביאתי, נסיעתי תהיה אם בצע מה כי אותי, לזכותתורתך



ך ז"ע מהרי"ץמכתבי
 ותעשה תוכל כל כי ידעתי לטמיון, מרגניתי תרי הני ילכו שלא שיבתי, אתילכלכל
 האדון יזכור הוצאה בשביל ואם בעינא, למעבד בחיליה דאית ומגובראותצליח,
 דקב"ה ליקריה שתחתי מצע אפילו אמכור ולו לשלם, צריך אני אשר אתבכתב
 ולמלאת רצוני להפיק כ"ת כסא מתנשא כסא מול מתנפל הנני דעתיקין.עתיקא
 ובקשה בתחנה לך, אעשה מה אדעה אהיה לחסדי המיחל עני אני והננישאלתי,

 חיים ושנות ימים אורך בראשך, ישוב גמולך אחשה לא ותמיד ונשא, רם אללפני
 וייטיב יוטיב אחרית ועד ראשית בניך... הנעימים והבגים אתה לך, יוסיפוושלום

 לעלמין... ינהר דויד האי מרי המדה... כך כי דאוריתא בנהוראלהון
 העולם אור והטפסר השר מתנשא כסא מול יראה יגיע המכתב: שלהשנימעברר

 בעיר חניתו להב אכי"ר. יאיר נר"ו רחבי יחזקאל כה"ר בן דודכמה"ר
 ופגי"ן. יע"א צנעא מעיר יע"א.קוגין

 הלא ומאורו, ומשושו והדרו ישראל גאון והטפסר, השר לשלום אקראמרהרק
 אכי"ר. יאיר נר"ו רחבי דוד כמהר"רהוא

 ישגיא בקדושה, נערץ לאל ובקשה, בתחנה יביעון שפתי אר"ש מקדמימראש
 בניך, ובני ובניך אתה יסובבוך, והשלום החיים כ"ת, כסא מעלתירומם

 ושם הנעימה, לאגרתך תשובה למשי"ח החזרתי הנה אכי"ר. עולם ועדמעתה

 כי אדע ובה לה', נדר אשר נדרו האדון שישלים מתנשא כסא מול תחנתיהפלתי
 אחת אבן יצ"ו זביב שלום כה"ר עם שלחתי כי לאדון ולהודיע בעיניך. חןמצאתי
 חביב, האחרון בכתבו האדון שזכר כמו זאג רטל וגם שלשחיטה, לסכיןטובה

 עד המים שער ספר אמנם האדון. שזכיר כמו היל, קשר יצ"ו זביב מהר"שוהגיעני
 בשמחה האדון ויקבל אחריו. לחפש יצ"ו נסים לכה"ר שלחתי וכבר ראיתיו לאעתה
 כמה"ר אהובינו ובין האדון בין מכ'אוי פראסל ג' כמו קאהוי מעט ענימנחת

 רב כי מצדינו, הי"ו בניך תנשק מעכ"ת ובמחילה במטו נא אכי"ר. נר"ו זכאיאברהם
 החמה כאור אשר והטהורות, הקדושות פניכם הדרת זיו לראות והחמדההחשק

 היום אכי"ר למאורות והיו מאורות, יוצר ישמחם והפרט הכלל מזהירות,שבעתים
 היום כמונו המוסתערב ולסדר ליצירה התקמא אראנו שורים מראש כי סדר דיום

 צאלח. יוסף בן יחיא הצעיר ישראל אחיך שלום. בריתי את לו נותןהנני

 חומה וגדול, שר מתנשא, כסא מול ירצה, יראה יגיע המכתב: שלהשניר3,13בי
 קוגין בעיר חנית"ו להב נר"ו רחבי דוד כמה"ר המרומם, הגבירומגדול,

 יע"א. ופגי"ן צנעא מעיריע"א



 הניקורסדר
 ר 1מק

 אלבטן ת'וב יבעד ניקור אלצפת
 פי אללאצק טרפה עלאויתקצא

 תלי אלד'י אלאכרה אלמדוורהגאנב
 לאצק מנה גאנב וכד'אלךאלחלוחלת

 שחם ויבעד עליה יתקצא דיבי סיניאלא
 ויתקצא כ'ארגהא פי אללאצקאלקיבה
 עלא אלמדוור אלשחם ויבעדעליה.

 היתר, שעל המותר חלב פוק מןאלפחת'
 מן אלכיארג אלבטן מן אלשומןויקרש
 מן אלקרום ויקרש ד'ראע קדראלקיבה
 אלפכ'אד' ספל אלא ומטלעאלטרפש
 אלשדרה גאנב אלא אלכסליםבערץ'
 ספל פי פוקה אלד'י אלחלבמע

 פוק אלד'י אלחלב ויבעדאלפכ'אד.
 גמיע. כ'ארגהן מןאלמתמאזקאת

 מן אלערוק ויגר עליהויתקצא
 יתפצלין אימן מן ת'לאת'האלכ'אפקין

 איסר מן ואת'נין את'נין.את'נין
 ואטראפהן תלאתה. ת'לאת'היתפצלין
 יכ'רגיין לם ואן אלשדרה פימג'רוס
 עליהן. יתחרא יחתאג כמאלהןאלא
 פי אלשדרה גהתי מן אלפתילותויבעד
 אלשדרה. ילי אלד'י אלכ'ואפקאטראף
 מן אלשמס צ'ו פי כאן אד'אועלאמהן
 אלשדרה גהת פי דאכ'ל מן יבאןכ'ארג
 קרשה יקרש צפא, קליל פיהאביץ',
 ספל מן טולהא אלגהתיין מןרהיפה
 מן אלחלב ויבעד אלצ'לע. אלאאלפכ'ד'
 אלא יצל אן אלא אלקרשה תלךתחת

 אלקרשה תלך בין אלפארקאלשומן
 יג'טי מא אלא ערצ'ה וקדרואלגלד
 גמיע ויקרש מותר. וחיניד' בשרעליה

 ויגר אלטחול עלא אלד'יאלקרום
 ואן וסטה אלד'י אלערוקאלת'לאת'ה

 באלסכין יקטע כמאלהן אלא יגתריןלם
 אלקרום ויבעד שי. יבקי לאויתקצא

 הניקורסדר

 חלב יסיר הניקור? מעשהתיאור
 סופו עד עליו ויקפידהקרב

 אשר הסופית דכנתא הדרא בצדהדבוק
 הדבוק החלק כן וכמו החלחולת.מול

 ויסיר עליו. יקפיד דיבי סיני עדממנה
 עליו. ויקפיד מבחוץ הדבוק הקיבהחלב
 מעל הכרס על המשוך החלבויסיר
 השומן ויקלוף היתר. שעל המותרהחלב
 אמה. שיעור הקיבה מן היוצא הקרבמן

 עד ולמעלה הטרפש מן הקרוםויקלוף
 צד עד הכסלים ברוחב היריכיםסוף

 סוף עד שעליו החלב עםהשדרה
 המותן שעל החלב ויסירהיריכים.
 עליו ויקפיד כלו. שמבחוץוהעצה
 מהימין ג" הכסלים מן השריריםוימשוך
 מהשמאל ושנים שנים. שניםיפרדו
 בשדרה מחוברים ויסודן ג" לג"יפרדו
 עד להקפיד יצטרך כולן יצאו לאואם
 ויסיר עליהן. להקפיד יצטרךסופן

 הכסלים בסוף השדרה מצדדיהפתילות
 אור היה אם וסימנן השדרה. ידשל

 מצד מבפנים יראה מבחוץהחמה
 יקלוף בהירות מעט בו יש לבןהשדרה
 מתחת ארכה צדדיה משני דקהקליפה
 מתחת החלב ויסיר הצלע. עדהירך

 בין המבדיל לשומן שיגיע עדהקליפה
 מה רחבה ושיעור והעור. קליפהאותה
 כל ויקלוף מותר. ואז בשר עליושיכסה

 שלשת וימשוך הטחול שעלהקרומים
 ימשוך לא ואם הטחול שבתוךהחוטים

 שלא ויקפיד בסכין יחתוך סופןעד
 על אשר הקרום ויסיר שהוא. כלישאר
 חלב ויסיר שעליהן. והחלבהכליות
 בתוך אשר הקרומים וכלהכליות



 הניקורסדר
מקיר

 אלד'י ואלחלב אלכליות עלאאלד'י
 וגמיע אלכליות חלב ויבעדעליהן

 ואלחוטיס אלפלוך' וסט אלד'יאלקרום
 אלד'י אלפלוך' את'קאב פיאלדאכלת

 אלחלב ויבעד אלשדרה חוט יתםבהן
 ~אולי דקה בבהמה אלזנב ראס פיאלד'י
 פאליקרש צ'אן הו ואן גסה(.צ"ל

 אלא אללאצק אלאליה ראס מןאלחלב
 בין פארק דק קרום ועלאמתהאלפלך',
 ויקרש אלאליה. אצל ובין אלחלבד'לך
 לאצק הכליות חלב אלד'י אלשדרהעצם
 ויפצל באצלה, אלעצ'ם יבעד אואליה,

 כ'ארג מן פכ'ד' כל ויפתחאלאפכ'אד'
 גיד ויבעד אלגלד ילי אלד'יאללחם
 אלקנוקנות ועלא עליה ויתקצאהנשה
 ואלקנוקנות אלכ'ראקא, גמיע פיושמנן
 אלגהאתיין מן אלמכ'ה ראס פיאלד'י
 לאנהן עליהן אלתקצא ימכןמא

 ויבעד וירמיהן, יכסרהן לד'לךלאבטאת,
 כ'ארג. ומן דאכל מן אלמכ'ה מןאלחלב
 פי אלד'י גידים ת'לאת'ה אלסאקויבעד
 אלחלב וגמיע ואלעצ'ם. אללחםבין

 פוק אלד'י ואלחלב אלסקלה פיאלד'י
 מנה יבקי לא יבעדה כ'ארג מןאלכרש
 יבעד וכד'לך ובה"כ המסס וכד'לךשי.

 ספלה פי אלמצ'פע עלא אלד'יאלחלב
 מעה. יגתר אלדי אלבשרועלא

 לא דם משום איסורם אלד'יואלחוטין
 הבהמה שמחתכים מפני להסירםנהגו
 יצילנו וה" חתיכותלכמה

 אכי"ר.משגיאות
 קדמונים מימות המקובל המנהגזהו

 זת"ל.ע"ה

ן הניקורסדר

 בנקבי הנכנסים והחוטיםהבוקות
 ויסיר השדרה, חוט נגמר שבהםהבוקות
 ואם גסה. בבהמה הזנב שבראשהחלב
 האליה מראש החלב יקלוף אז צאןהיה

 דק קרום וסימניו הבוקא. עדהדבוק
 האליה. שורש ובין החלב זה ביןמבדיל
 דבוק הכליות שחלב השדרה עצםוקולף

 היריכים ומבדיל כולו. העצם יסיר אובו
 מחובר אשר לבשר מחוץ הירך כלופותח
 ועל עליו ויקפיד הנשה גיד ויסירבעור

 החתיכות כלל בכל ושמנןהקוקנות
 משני המוח עצם בראש שהםוהקוקנות
 עליהם להקפיד שאפשר מההצדדים
 וזורקן שוברן ולכן דבוקות שהןלפי

 ומבחוץ. מבפנים המוח מן החלבומסיר
 הבשר בין שהם הגידין שלשתומסיר
 והחלב בשוק שיש החלב וכלוהעצם.
 ישאיר לא יסירנו מבחוץ הכרסשעל
 ובה"כ. המסוס כן וכמו כלום.ממנו
 החלחולת שעל החלב יסיר כןוכמו

 עמו. הנמשך הבשר ועלמלמטה
 נהגו לא דם משום שאיסורםוהחוטין
 לכמה הבהמה שמחתכים מפנילהסירם
 אכי"ר. משגיאות יצילנו וה"חתיכות



 זצ"ל. צעדי יודא הרב של הניקורסדר

 הניקור סדר מכ"י זצוק"ל צעדי יהודה כמהר"ר הגדול הרב שחיבר ניקורדיני
 עד הירכיים מבין החיצונה הכרס קורעין הבהמה שמפשיטין אחרשקבלנו

 ונזהרים כולה. עליו הפרוסה שמלה מעליו ומסירין הפנימי הכרס ומוציאיןהחזה
 שמצדו הרעי למוצא הקרוב הכנה הדר סוף שהוא במעי המחובר הדק החלבעל
 הדקין חלב הוא שמצדו החלב וזה הכנה שומן השני ומצדו הקרב חלב מחובראחד

 ז"ל. הגאונים לד"האסור
 להסיר נזהרים וכן היטב. הכל ומנקרין דיבי סיני בקצת הדבוק בצד נזהריםוכן

 ונוטלים דבר שום ממנו ישאר שלא עד חומצה והוא מבחוץ הקיבה שעלחלב
 המותר הוא כשמלה פרוס שאינו ממש לקיבה המחובר מבפנים הקיבה שבתוךחלב
 שהוא אסור כשמלה הכוסות ובית המסוס על והפרוס חומצא. בר והוא הטהורוהוא
 מהקיבה היוצא מהמעי וגורריס הקרב. שעל חלב מכלל והוא וגקלף קרוםתותב
 לחלב שוכן שהוא מפני והרי"ף הרמב"ן לד" האסור הדקין חלה הוא וגם אמהכמו
 שעדיין מחלוחלת חוץ והכבד והכרס מעים בני כל מוציאים ואח"כ הקרב.שעל
 משום שאסור הכסלים שעל הקרום כל קולפין ואח"כ שעליה מחלב לנקותהצריכה
 שבאמצע הלבן מהמקום ותחלתו כלום. ממנו ישאר שלא עליו ומדקדקיםחלב

 שעליו החלב עם אותו ומסירים השדרה עד הכסלים כל ברוחב הירכיים עדהטרפש
 החלב וזה מתמאזק"ה באלערבי הנקרא המתנים שתחת הבשר ועל הירכייםשבסוף
 וב' מימין ג' הם שבכסלים חוטין חמשה מושכין ואח"כ הכסלים חלב מכללהוא

 מהם אחד כל מתפצלים שמשמאל והב' שנים שניס מתפצלין שמימין הג'משמאל.
 וחוט הדפנות וחוטי העוקץ חוטי נקראים והם לשדרה מחובר האחד וראשו ג"לג'

 נתקררו ואם כולם. נשלפים חמין כשהם שולפן ואם חלב. משום ואסורןהכסלים.
 השדרה שאצל דק קרום בסכין קורעין ואח"כ אחריהם. לחטט וצריך נשלפיםאינם

 לאור לבן למראה שיראה המקום והוא הצלעות עד המתנים מתחת צדדיהמשני
 נוטלים הקרום שקורע ואחר מבפנים ויראה הבהמה מאחורי הנר לאור אוהחמה
 והוא החלב זה ובין הבהמה עור בין מספק אותו שתחת השומן עד שתחתיוהחלב
 שיתכסה עד ורחבו הצלעות עד המתנים מתחת ארכו השדרה החלב זה ונוטלמותר.
 המתנים בשר אצל מבפנים השדרה שעל החלב גוררים בבשר ומשנתכסהבבשר
 חיבורי ממקום הכליות חלב ועוקרין מבחוץ. אותן ומנקרין מתמאזקההנקרא
 עצם מסירים או חלב מכל תחתיו ומנקרין הבהמה מתני לצד הטרפש מעלבשדרה
 שבתוכו החלב נל ומוציא הירכיים שני המחבר העצם פותח ואח"כ כולו.השדרה

 אותו ומנקרין דאיקליבוסתא תרבא והוא הכסלים שעל חלב והוא הכליות חלבעל
 פנים כלפי האליה פני את לגרור מוסיפין ובכבשים גסה. בבהמה הזנב תחלתעד

 מוצא מקום האליה בראש הגבוה כל והכסלים הכליות חלב עם היריכות עלהנוקש

 האליה. חלב ובין החלב זה בין דק בקרום יש ממנו ולמטה האליה. עצמות עדהרעי
 הפקוקלות שבין החלב כל וגוררין והכסלים. הכליות מחלב היונקים החוטיםובין
 הבהמה מתני המחברות העצמות בנקבי הנכנסים החוטים עם אלפלך בערבישהם



ח זצ"ל צעדי הרב של הניקורסדר
 אחד כל ופותח לבדו. אחד כל הירכיים ומפריד השדרה חוט כולה שבהםמלמעלה
 בכל אחריו ומחטט ונוטלו הירך שעל הנשה גיד שיראה עד העור צד שלמהבשר
 בחוץ סאעד הנקרא ובשוק ומבפנים מבחוץ מוכ'ה הנקרא ובירך הירכייםבשר

 מקום בכל הגיד שומן כל עם סוקלה הנקרא מצה"ג הגדל שעליו ובבשרובפנים.

 הנשה גיד ושומן קנוקנות שלה ובכף מוכ'ה הנקרא הירך צדי משני ויששימצא.

 גידים ג" בשרו תחת בשוק ויש וישליכם. יתיר לכך היטב. לנקותם אפשרשאי
 שעליו הקרום יקלוף והטחול ויסירם. הבשר יפתח לכך הנשה מגיד והםקטנים
 והכרס אחריהם. לחטט וצריך חלב משום ואיסורם ג" שהם שבתוכו החוטיםוימשוך
 מצד הטרפש שעל והקרום בהם הדבוק החלב מכל לנקותם צריך ובה"כוהמסוס
 אבל הרואה יסתפק שמא להסירו נהגו הריאה שמצד ומה חלב. משום אסורהכבד
 וחוטים חלב משום אסור והוא הכליות שעל התחתון הקרום ומסירין מותר.הוא

 לכמה הבהמה את שמחתכים מפני לבטלם הארצות באלו נהגו לא דם משוםאסורים
 אכי"ר. האמת דרך עבדיו ויורה משגיאות יצילנו וה"חתיכות

 זצ"ל. צעדי יודא ר" בשם שנמצא מהע"כ

 ז"ל. הלוי יצחק שלוסה"

 של ק,טר מילה. כתיבה. שחיטה. )פ"' קצ"ב. שכ"ם עדע שאעות"חכל

 ברכות ר"ל ברכות ציצית. 'טל קעך'ר ר"ל ציצית. קדושיח )יאתפיליד
 שחיטה הלכות פרקים וי"ד ספרים. כ"ד י"ד. כ"ד עוד וי"ג ועוד. ונשואיןאירוסין

 ט. חולין גמרא עי'ברמב"ם.

 לשחוט שרוצה לתלמיד ההשאהנוסח
 כולן טריפות והלכות שחיטה בהלכות בקי ונמצא ב*ד אותו שיבדקואחר

 בידו והיה הנוסח זה לו יכתבו אז דקה פגימה והרגשת הסכיןובהשחזת
 : ולראיהלזכו
 תאריך אליכתכ

 ואשתכח קדמנא מכיניה ומר )פכ"פ( לקדמנא אתא דנןניומא
 בחכמתא בדעתא מילי בכל יאי ואשתכח יתיה בדקנא ועודשפיר

 זריזותיה דחזינא וכיון וענותנותא והימנותאוכוכלתנותא
 יתיה ארשינא מילי ובכל שחיטה ובהלכות בסכינאואומנותיה
 משחימתיה למיכל ישראל לכל ושרינא ועופי וענא תוריןלמיכם
 הוא דמהימן מחמת בידיה ימחא די אנש אית*ולא

 וחזינ"
 מן

 בימינא יתקיף שמי' די ומארי בידיה ולאתקופי לאממכותיהדינא
 ולזכו. רלשלמא לה*י דא וכתבנא שמיהדדחלי



 ג כשו *עץי4*44*4**4*
 ה" ד ו ת ח ב ,,ז מפר הטחברהרב

 ופרשמ. שחיפ' בהלכו' יהכקיאים הסוסחיס דןבורקים ד'גילו השוחפיסישישו
 אמרוה ה' אטרות נעיות. הש"ם פי על סנויות, בפוסקים ,הםאשר

 סדע סבימ . כמסמרות נמועים כדרבונוה והסה מאירות. הרקיע נזוהףפהורות,
 ענקיהם על יענדום עטרית, לראשם וישימום יחקירות, דרישות אחריישגילום
 ומהם ישרות. _נמסלית בם ילכו א; חרות, הלוחו' כעל יקבעום לבם ועלקשורוה.

 צרורוה. התבונה בצרור אשר יקדוה. נפשית תטהרנה בם ונצורו(3 נדולו' עריםיבנו
 מבורהוה. גזירות הטהור ובין הטמא בין להבריל וחמורות, קלות רהר פשרהיורעוה
 זכוה נרות, העלו והפוסקש ההל0וד נים נ"ברות. כל לעין אשר ברורו'בראיות

 : עורות עינים לפקוח למאורוהי והיווברוה.

 ברורוח הלכות ננלוה בהגלות דעת. הארץ ומלאה סודעה. כהיום יששוןחדיה
 גבקר צעיר והולעת. רמה יריעהי כפי באמרים אספהי אש- ודעה,מזסה

 לה המלאה ההלמוד ים הסלך עטק אל חברי מאשר יודעת סאר ונפשימדעת.
 ורעח. הבונה טלאים ה' עם מהם להשקות מים ידלו וזקקו חצנו אשרדעה,
 אה שונים מסינים טינים הרעת, את וימלא השכ~ל עליהם ה' מיר בכתבהכל
 החכסה אהלי אל יבא לסעשה הלכה ה' ככקש כ. יהיה לדעת. הקורותכל

 : רעת יחוה ל4ילה ולילה ליום יום ומשמם חק לי שם שם מורעח. החיים באר'שאשר

 האיירים המלכים יבגנז. נזדרזהי, נרול ובזריזוה ינעהי. ללילה ולילה ליוסירכם
 יאה מחנהי. נקיה סלת טחינא וקטחא בירהי. אוכל סתוך ואוכל.חפשהי

 ולהאריך רברתי. סלין קצרת"יוריש לקצו"ר שנוח יכמקיט כהבהי. בעמ"ו יפההכל
 בדרך גם בחרהי, קצרה בדרך ואם קרבתי. וטוכה יפה בעין כי קצתי 4אמעט
 אוהם השלחן-הטדךר פסקי טעמי הן הוזקקהי, הדינים טע0ים לבאר אחזתי.ארוכה
 המעט מן העפ וגם בררתי. אוהם אחריו שנהתדשף הרינים טעסי הןבארהי'
 נהכוונהי. לכך זכוהם ולהזכיר חקקהי. הם גם מרבותי קנ"הי יאשר הוספתי.טרילי
 : סדרהי זה קפן ספר על הכל ואת לקחהי, מם8ריהם אשר סעלייהי סליכהני

 . בנבורה נאזר לאל נבורה, ענות קול 8ץ כמענה השירה. אה ישראל ישיראז

 עריכה ספרים ומפי סופרים ספי הורה. של לנמרה הזה כהיים זיכנואשר
 אשר דפתורא. גבי ע4 סגדים מיני כל ערנו אשר הש"ע טפרשי וש0ירה,בכל
 בה אשר יקרה, ופנה זויה הניחו לא ועמרה, ענק בפסקיהם ישראל לביה הייהמה

 ויתנו "דסום אשר הראשונים דברי כל נאו ושס ילשסרה. לענדה נהחבטול*
 ככר אצלו מושך וזה אצלו מושך וה יקרה, ואב; ברורוה יקו.וה הוראותבסר"ה.
 פהורד, מנורה .הש"ע דברי לפרש ה' רוח דרוח הולך סובב סובב יקרה. ואכןזהב
 בתכסה הטה נם ויעשו . הכנורה משפמ ולו ידו על הסכיסו השםים סזאשר

 : דךערה יקר ארר 54האדיר ולהעטיל ל"גדילוכננורה.
צדקה



ט הורה זבח למפרהקרמה

 כהיום לנו ברעע דלותנו. ולסמוך חרבוהינו, להעמיד אלהינו. עמנו עשהצדקה
 אשרינו נפשנו. בחיים ישם חשכינו, ולהאיר עינינו, לפקיח עולםעמורי

 לחיוהני, ושושנים פרחים ציץ ויצץ פר"ח ויוצא גורלנו. נעים ומה חרקנו. מובמה
 עלינו, מאורו אצל אשר אלהינו, נקדם בסה צמאוננו. ולרוות רעביננו,להשביע

 : לבנו וישטח עינינו יראו עדננו. גן טיב שכלו לעולם לזכותינו.וקרשנו:בפצותיו
 נעלמימי ולנלות הקורמים דברי לקצר האוה שההאוו אחרוני' ראיתי אומןאכמדנה

 . הואמים ויהיו הנה ואחה הנה אחת עלוסים. הראשונים בספריאשר
 וישתה יקרב יצמא אשר וכל ותמים, ישר נאוה במדור ונחמד יפה עשו הכלואת

 הצעיר אני ובינוהי לעולמים. וחי ואכל וקרב ללחם ירעב או נאמנים מיםמימיהם
 הנה חיות מחוכמים, חכמים שעשו קצורים אסה הן ני וראיהי הנעיסים,ברבריהם

 הרבה כי נעלמים. לפענח דעלמין. אבהן לי הניחו מקום אסנם אך מעריסים,ופתי
 הכל את וחהומים, סתומים בספרים והניחום השמיטום אשר ועצוטים, נדוליםרנים
 אחד ולב רשוסים, לפניך כאשר הדין לדמביר פנים מראים וטעטים, דיני'אספהי
 לבו אה שיכוין יכלנד הממעיט ואחד המרבה אחד , טטעסים לעשותלכלנו

 : מרוטיםלשמי
 מחכסהו המשפיע ערבות. רוכב לכבוד אם כי אבית, בית לכבוד ולא לכבורילא

 האלהים חקי ולהודיע לנלות ישיבות, ראשי סלחמה מלומדי נרבות. עםעל
 ברחובוה. ונלוים מפורסמים ולרבבו'. לאלפים ושופמיו יור דור להבות.חצובי

 ערוכים רחובו"ת שמה ויקרא הנובוה, מרבש ומהוקים עריבוה אף כנופתודבריהם
 נוקבוה תהום הבו"ה. ודי"ן פסקים נקובוח, ובחריפות הקצובות. כעדרוסדורים
 חוטבותורקיע

. 

 כלם לקיבוה, ערוך כאיש . וריבות מחלוקו, בהם שהראה ואף
 : אהובות למעלה לשמים כלם ולב וחשובות. נכבדוהנרורות

 הורה אשר והארוך. המר הזה החיל בגלות וברוך. גדול אל עמנו עשה יחסדחי

 ולדרים. לארק הסאיר כ~ך"ן הנולה טאור חיבר אשר ערו"ך. בשלח'ין בישראלשם
 ועיקרים. יסודות אליו כ"ל לו כ"ל ימשוך אדם כל ואחריו , בערים אוכלויתן

 כגורלו* עלה גדול ודבר קטן רבר כל ברורים. כ"ם טהורים כלם עדרים.עררים
 ובקונטריס דומיהו. הרמיון מי ואל כמוהו, נסצא ולא נראה לא פעלו. והדרהוד
 נטעי ישנים. עם חדשים והשובית שאלוה נקראו. בשמות וכלם ובאו. עלוזה

 ומזהירים. מאירים קדש בהררי יסורהם יקרים. ספרים באו מקרוב חרשיסנעמנים,

 : כנשרים אנר יעלו כח 'חליפו ה' 'וקויי

 כ~ניני 3םפונים דחכמים ידועים רוזנים. ף:דרה 13אירים כנוכבים נבוניםנבסעסקי
 רשמהי ירין דין כל ועל נכונים דינים והעליהי חפשהי ספרהםספיר

 ערים. לי ואעירה ידיעתי קיצר כפי נעטנים, נטעי הדברים יצאו מי מבטןוכרונים.
 הטרדוה כל עם צמידים. הטים היו ויחדו לאחדים והיו אחה אל אחתותברתים

 . קרמוני, אשר עוני וימ. מצאוני.אשר



 תורה זבח לספרהקדמה
 ידידי אמן ידי 2 מעשה חותם פחותי כתב ראיתי כאשר הפרט מן ובפרט1
 בכתב ש"ר פרש וידו הבטיחני, הנעים ככתבו אשר עיני. ואור ראשי עטרתואדוני
 נערתי ומיד ותכף עני. מנחת זה קונטריסי הדפוס מזבח על והעלות לעזריני.אמת
 קוני. לכבוד שמתי כימים ולילות מעיני שינה נדדתי לטובה כוונתם ולהשליםחצני.

 וגדול שר השלם החכם הוא הלא לשוני. במענה עלאה יתקלס ומניומנייהו
 דוד כמהר"ר גביר הן וחסיד צדקה רודף ונבון משכיל אריאל. גולת ראשבישראל

 הוא יעטרהו ורצון. וצנה אבי. אלהי ישמרהו רחבי. יחזקאל מהר"ר כבוד בןנר"ו
 שופריה ולביא. כאריה נפלי בר בקום תראינה ועיניו ולבי. נפשי עם כאשרובניו
 הוא אשר עמיתי חסיד לאיש לטובה אלהי זכרה אכי"ר. לעלמין ינהר דודדהאי
 נר"ו זכאי אברהם כמהר"ר ישראל זמירות ונעים ונבוז חכם מש"ר לעזרת ליהיה
 רום כסא יגדיל ישגיא ירוסם 'אריך נטלית לשמיא ועיני ישראל בקרב ובניו הואיאיר
 מורי ובחומותיהם. בביתם לפניהם נכון יהיה וזרעם נפישי בחיי ומעלתםתורתם
 זאת תולדותיהמ גדולים גרולי ועטרותיהם יושבים צדיקים בישראל הוראותהוראה

 זה ספר שס וקראהי א( וצדקהם, ה' עבדינחלת
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 כמספר קמן בסספר עולים "לו היבות ב' כי מם בפרטות זכיחה ריני בארהי בו כי'ען

 איש עהרת כה אכי"ר ול"ל פ' אטרי לרצון יהוו שסי אותיוה ר' עם טשפחתי ושםשמי
 , .צ"ו פמאלה כמהר"ר ז' יוכ(ף נמהר"ר ן יךקיא הצעיר אהיה, חסדי מקוהצעיר

 ושנה בסדר תמוז לחדש ישראל יברך ננ"ך פעמים שני טוב כו שנכפל יוםהיום
 ליצירה. התקל"ט נרריון כל ארןודןקים

ל-

 תהערו

 לעצמם זכות המדפיסים ראו ולכז זצ"ל המחבר שלוחי ע"י לאור הספר יצא ילא הואיל1
 העולה כפי מהנוסח שינו ושם לטוף קרוב עד ובפרט מן החל מההקדמהלהשמיט

 זצ"ל המחבר דברי כל להביא ברצוני אדרבה עמדי, כן לא ואמנם הערה. כל ובלי רוחםעל
 שפתיך מוצא התורה מן מ"ע ולקיים הספר להוציא זכו שלא אלה על ולהעירבשלימותם

 שלא עד פעם אחר פעם אליהם התרפם ז"ל המחבר בהקדמת שכתוב מה וכפי ועשית.תשמור
 מאד מצטער הייתי בספר בלמדי צעירותי בימי כשראיתי כך ומשום בדפוס הספר לראותזכה
 הגיע אגרא צערא ולפום כת"י ספר על חזרתי פעם ובכל בספר שהיר והשבושים החסרונותעל

 בתרא. מהדורא בעצמו ז"ל המחכר כת"ילידי

 בכ"י נמצא לא אכי"ר עד יען תודה זבח זה ספר שם וקראתי בדפוס מש"כא(
 ברשותי.אשר



 זה תורה זבח בטפר הנמצאים תיבות ראשי קצתביאור
 זרוע. אור א"ז הארור. והיתר איסור או"ה חיים. אורחות או חיים אורח א"חא(

 רברבי. אפי א"ר הכי. אפילו אפ"ה החי. מן אבר אמ"ה זוטא. אליהאל"ז
 תמצא אם את"ל שמואל. אמונת א"ש להיות. צריך אין או לומר צריך איןאצ"ל

 ובנו. אב או"ב אפשר. אי א"א רבה. אליה א"רלומר.
 בית בה"י היטב. באר בה"ט גדולות. הלכות בעל בה"ג הגולה. באר באה"גב(

 הבית. בדק בד"ה חיים. בעלי או חדש בית ב"ח זאב. בנימין ב"?הילל.
 בעה"ע חיי. בני בנ"ח יומו. בן או יוסף בית ב"י אמורים. דברים במהבד"א
 בלא"ה השחיטה. בית ביה"ש שבע. באר ב"ש עשק. באר ב"ע העטור.בעל

ס--
 בח"ב הכי.בלאו

 המלך. גן ג"ה אריה. גור גו"א ורדים. גנת גו"רג(
 אליעזר. דמשק דמש"א משה. יבר או משה. דרכי ד"מ שמואל. דבר דב"שד(

 סופרים. דברי ר"ס תורה. דבר ו"ת חן. חבם פי דברידפח"ח
 מימע. בן משה הרב הרמב"ם פיגון.. יוסף הרב 1 אלפסי. יצחק הרב הרי"ףה(

 ה" הרא"ה אדרת. בן שלמה ה" הרשב"א נחמן. בן משה ה"הרמב"ן

 הר"ש אשר. רבינו הרא"ש הלוי. זרחיה ה" או הרופא זבריה ה" הרז"ה העזרי.אבי
 בר יצחק ה" הריב"ש חביב בן אברהם הר" הראנ"ח שמעון. ר' או שמשון. רבי"ה"

 הרלנ"ח הר" הרי"ד הר" הרמ"ש אשירי. הגהות הגא"שששת.
 בן אברהם ה" הר"א הלבן. יצחק הרבהר"י הר" הרי"ב חביב. בן לויהר"

 או ה"ה יחיא. בן דוד הרב הר"ד יצחקי. הרב הר"י מיטרני הרימ"טאסמאעל.
 או מילי הני ה"מ משנה. לחם הרב או מסיני למשה הלבה הל"מ המגיד. הרבהה"מ
 עסקינן. במאי הבא הב"ע מרדכי. הגהות הגמ"ר מימוני. הגהות הגמ"י מצי.הוה
 עשור. הון ה"ע קטנות. הלבות הלק"ט הפוסקים. הסכמת הס"כ גרסינן. הביה"ג

 ליה. הוה הו"ל עראמה. דוד הרב הרד"ע מרובה. הפסדהפמ"ר
 ויש וי"מ נראה. ונן וכ"נ הדין. והוא וה"ה דוקא. ולאו או דמי ולא ול"דו(

 ולעניות ולענד"ן עיון. וצריך וצ"ע מחמירים. ויש אומפרשים
 נראה.דעתי

 שלמים. זבחי ז"ש חדש. זוהר ז"ה תודה. זבח ז"ת תודה. זובח זו"תז(
 יורה חלק חי"ד השני. חוט חה"ש חה"ט שני. חלק ח"ב ראשון. חלק ה"אח(

 רובו. את חופה הא"ר משפט. חשן ח"מ יאיר. חות חו"ידעה.
 אחר. טעם ט"א סופר. טעות ט"ס ראסא. טרפא ט"ד זהב. טורי ט"זט(
 ימע ימ"מ לתרץ. יש או לומר יש י"ל טפחים. עשרה י"ט אומרים. יש י"אי(

 שלמה. של ים יש"ש שמועה. יבין י"שמשה.
 או משנה. כסף כ"מ הסכמת כן בה"ס הגדולה. כנסת כנה"ג נראה.כן כ"נכ(

 כולי כ"ע יחזקאל. כנסת ב"נ בו. כל ב"ב משמע. כן או מצאתי.כך
 כת"י פולטו. כך כבולעו כנ"פ להיות. צריך כן או לומר. צריך כן כצ"לעלמא.

 גוונא. כהאיי כה"ג יד.כתיבת
 לפי או רעתי לפי לפ"ד מהני. לא או מבעיא. לא ל"מ חמודות. לחם ל"חל(

 הקמח. לקט לה"קרעת.
 מש"ה או מ"ה מטראני. יוסף בן משה מבי"ט מקום. מנל או מלך מעדני מ"ממ(

 אברהם. מגן מ"א בנימין. משאת מ"ב הכי. משום או הבית.משמרת



 זה הלדה יבח במפר הנמצאים תיבותראשי
 ממה ממ"נ יעקב. מנחת מנ"י יוסף. מטה מ"י ברכה. מחזיק בלולה. מנחהמח"ב
 טראגי. יוסף מה"ר מוהרי"ט צאלח. הרב מורי מהר"ץ זקיני. מורי מו"זנפשך.

 או מ"ש ישרים. משפטים מ"י קדש. מקראי מ"ק צהלון. טוב יוס מה"רמהריט"ץ
 מעבר או לעת מעת מעל"ע לעיל. שכתבתי או למלך. משנה מש"ל שמואל.משפטי
 דב בי מהר"י לוי יעבק מהרי"ל רב בי מהר"י גאון. שלמה מה"ר מהרש"גלעבר.

 מהרי"צ מהרר"ט בשירי יחיא הרב מהרי"ב קולון הרבמהריק"ו
 ה" הרי"ץ בשירי. יחיא ה" הריב הרט"ט מהרח"א צאהרי. יחיא הרבמורינו
 מהרא"י עטר בן הר"ש הר"א ה" הרש"ך צאהרי.יחיא

חאגיז. ה" מהרי"ח עזריה. דוד הרבהרד"ע
 נקודת נקה"כ לי. נראה נ"ל מינה. נפקא נ"מ יעקב. נחלת או יוסף נמוקי נ"ינ(

 דידן. נדון נ"ד שבעה. נחלת נ"ש עדן. נוחו נ"עהכסף.
 ש"ל קטן. סעיף ס"ק קטן. מצות ספר ספ"ק סמ"ק גדול מצות ספר סמ"גס(

 ספק ס"ס להקל. ברכות ספק סב"ל להו. או ליהסביאבטבירא
ספיקא.

 זהב. עטרת או זקנים. עטרת ע"ז זהב. טורי עיין עט"זצבי. עטרת ע"צע(
 פנים. בל על עב"פ יוסף. בית עיין עב"י חיים. עץ ע"ח יצחק. עולתע"י

 באודך. שם עיין עש"ב עוד. עיין או עליו עיין ע"ע כאן. עד או כרחין עלע"כ
 לשונו. כאן עד עכ"ל תמיד. עולת ע"ת הגרשוני. עבודתעה"ג

 טרפות. אלו פרק פא"ט חדשות. פנים פנ"ח מאירות. פניס או משה פני פ"מפ(
 תואר. פרי פר"ת חדש. פרי פר"ח חדשות. פנים פנ"ח הארץ. פריפ"ה

 צדיק. פריפר"צ
 צה"ג לדרך. צידה צד"ל עיון. צריך צ"ע לומר. צריך צ"ל צדק. צמח צ"צצ(

 הגידים.צומת
 קי"ל לי. קשיא ק"ל דם. קורט ק"ד אחרון. קונטרט קו"א ספר. קרית קר"סק(

 לן.קיימא
 לב. בן יוסף ר" ריב"ל כהן. שלמה ר" רש"ך מדינה. די שמואל ר" רשד"םר(

 צהלון. טוב יום רבינו ריט"ץ עובדיה. רבינו רע"ו בשמים. ראשיר"ב
 ר" רש"ל צמח. בר שמעון ר" רשב"ץ אלשקר. משה ר' רמ"א הלוי. יהודה בר'ר"י

 לוריא.שלמה
 גבורים. שלטי ש"ג ותשובות שאלות שו"ת רורא. שערי ש"ד כהן. שפתי ש"ךש(

 שמלה ש"ח המים. שער שה"ם סדרי. שיתא ש"ס אפרים. שערש"א
 שאר ש"פ לקט. שבלי ש"ל גדולה. כנסת שיירי שכ"ג יוסף. שארית ש"יחדשה.

 הברית. לוחות שני של"הפוסקים.
 תורת ת"ה דעים. תמים ת"ד חיים. תורת או חטאת. תורת ת"חתשובת. תשו'ת(

 לשם תהלה תלי"ת שור. תבואת תב"ש הדשן. תרומת תה"דהבית.
 טוב. יום תוספות תי"ט דבריו. תוכן תכ"ד ברכה. עליו תבא תע"ביתברך.

 והנם מפורסמים הקדמונים המחברים ספרי ושארי לכתוב שזכרתי מה כאןעד
 כפי צמאונך ותרוה שם עיין ש"ע חבורי ושאר אריה גור בש"עכתובים

 אבג"ד.סדר
-=יש"---*ל_.
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 מול אר ז' והמה זה במפר הנמצאים תועלות לךוהא

 הנרות. שבעת יאירו המנורהפני
 טנהני לפי ,דין ד'ן כל ביאוהי טא

 סר"ן רברי במפרים שסצאהים סה כפ.
 לפי נפיחה שעושים טקימוה סנהנם לפי טהרם"א דברי מנהנם. ל2יע"ה

 .מנהגם

 לאיכור הן החולקין ואחרונים ראשונים הפוסקיס רעות כל ורמזהי אספהי בונ2
 . אכאר כאשר מעמי' _מכמה הש"ע הפך שהם אף להיהרהן

 ולקדש עימו על להחמיר אדם רוצה באולי יען המחמירים דעותרמותיג
 מ' ס"ק ט") טס.י לו. יאמר קדוש לו במותרעצמו

 כאותה עיר באי,ה להקל נוהגים כבר באולי שאם החולקים דעתרטזתיד
 . להוח'חם שאין העיר אות, למנהנ וסמך מגן הרמז יהיהסברא

 לאימור בו הש"ע פסק שככר הדברים 0ן דבר באיזה ספק יולד באולי שאנ'ה
 ממנו לעשות ייוכל מ"ם יהיה הפומק אוהו מחלוקת עם הספק אותושא,
 ספיקאספק

 ביד איגו זה שביד מה מועתקות כתיבוה הרבה השוחטים נל ביד הזהשנזסןן
 חלוקים ישראל חכסי שנל במקים ליחיד קולא איזה בהם כהונ ואוליזה
 . לא או היא יח"דית סברא אי לו יהנרר מכאןעליו

 ישראל סשחימת אוכלים הנוים שאין בסקום בדבר מרובה הפסר יהיהשאםן
 כיון עליהם לסמוך יוכל שאז להקל מסכימים פוסקי' ג' ב' בכאןויסצא
 , ו"ן הטר-ח נ' ססק"י ט"5 סי' טחן היא. יחידית מבראדלאי

--. 



 ע"ר הרטב"ם שמנאם סדר על טרפיות רה2בעים הם*אלו
דרוסה
 הושט תורבץניקב
 מוח של קרוםניקב

 עצמו הטוחנהטסמס
 חללו לביה עצמו. הלבניקב
 הלב קנהניקב
 המיהניקבה
 הכבר קניניקבו
 הקיבהניקבה
 הברםניקב
 המססניקב
 הכוסות ביהניקב
 מעיהניקבו
 ונהפכו לחוץ המעיםיצאו
 בעוביו הטחולניקב
 המרהחסרה
 טררות שתינמצאו
 הקיבהחסרה
 קיבות שהינמצאו
 הכרסחסר

 הריאהנתמסמסה
 מראיהנשתנו
 במראיו הושטנהפך
 האונוה מטנין הריאהחסרה
 האונותנתחלפו
 מגבה האונותהותירו
 כסררן שלא לאונה אונהנסרכה
 מרק ובלי אוני חהוך בלי הריאהנסצא'
 הריאה מקצתחסר
 גופה מקצהיבש

 ועומיה נפוחה הריאהנסצאה
 אדם מפחד כולה הריאהצסקה
 שנחתך נין ברייתו מתח' בין הרגלחסר
 רגל יתירה שהיתהאו

 הגידין צומהנימלה
 הכבדניפל
 העליון לחינימל
 ביותר שהקמינהכוליא
 שלקתהכוליא
 ליחה בה שנמצאתכוליא
 אע"פ עכורים מים בה שנמצאוכוליא
 מרוחיםשאינם
 אע"פ סרוחים מים בה שנמצאוכוליא
 עכוריםשאינם
 השדרה חוםנפסק
 הכרם את החופה הבשר רוב נקרעאם
 שעליה העורננלד

 בנפילה איבריהנתרסקו
 הסימניןנתדלדלו
 צלעותיה רובנשתברו
 צלעותיה רובנעקרו
 בחוליהה א' צלענעקרה
 אחת חוליאנעקרה
 מעקרו הירךנשמם
 מסלע הנולגולהחסרה
 ונתסממס השדרה חופ מוחנמרך
 ונתרוצץ הגולנולה רובנשבר

 הם ואלוהבהמה,
 ראשו עצם שניקב הסים עוףב'

ז
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 כרסים שני נמצאוכא
 המסס חסרכב
 מססים שהי נמ?אוכג
 הכומות בית חסרכך
 כוסות בתי שני נטצאונה
 המעים סן אחד חסרכו
 מעים שני נמצאוכז
 הריאה 3יקבהכח
 שאינו במקום למטה הקנה ניקנכט

 לשחימהראוי
 לחברו אפי' ריאה מסמפוני סטפון ני'ל
 הריאה טן מקום נאמםלא
כ(ן ריאה מסספוני סמפון ניסוקלב
כ2ז בריאה סרוחה ליחה נמצאהל3
מוץ סרוחים מים בה נמצאולדי
כ(מן שלא אעפ"י עכורים מים בה נסצאולה

עהסריחו
 על יהר בעוף יש טרפוהושהי

 האור סחסת סעיו בני מראה שנשתנו עוףא'



 הגולה באר ינ רעה שחימה היכיתןרה

צ : סעיפים י"ל וכו . לשחוט הנשרים הם מיא
 כס וג-סר'חע י"6 נ סגס"ס בנשים אפילו ?כתחי?ה שוחמים "הכיא

 גג:גסשן,כי: )6נור( 5סח.ע ס65 כסנו סככר 5סחוע גסיס 5סכיחס6'ן
 ,סר""סלן"" אדם וכל )ב( יו;נדים )א( סוחטוה סגסיס ס6ין סמכסנוכן

 ,ס'נסהי~כיסס . י)נ( יתעלף שלא לשחום השסוחזק אותו מכירים איןאפי?ו

 ,תןנץ,,ען", שחיטה הלכות ויודע )ד( מומחה שהוא בו יודעין איןונם
 מסגס ~הסי6 לאכול ומותר4 )ה( לשחום ?כתח,לה לו ייתןמותר

~מננסן6ן )ו( טומחים בחזקת הם ישחום הרנילים שרובמשחימהו
 ~עת סכן ,הו"ןומוחזקים

 כהכ ,כןסרי"ף
 הרסכ""

 יכ.ג סרי"ף דרכ'ג6 כתר6 כ5.סג" ,ד'"ג סס הנמר6 ימסקגת סכיה כת,רת

 תודהזבח
 ועוף חיה וכן ומצאנך מבקרך וזבחת דכ' התורה מן היא שחיטה מצות אסימן

 הלכות דין עיקרי פרטי אבל שחיטה. שצריכים י"ג סי' לקמן מקראילפינן
 בתורה כתוב שכן מסיני, למשה הלכה הם אלא בתורה מבוארים אינםשחיטה

 מצינו ולא אחר, במקום צויתיך כאשר דמשמע צויתיך באשר ומצאנך מבקרךוזבחת

 בסיני פה על צויתיך כאשר ה"ק אלא אחר, במקום בתורה בהדיא שחיטהדיני
 מומחים בחזקת הם לשחוט הרגילים שרוב העצומה מסברתם הפוסקיםוהסכימו
 דעת )א( ספר. קרית וס' לבוש עיין שוחטים הכל ולכך השחיטה בדיניובקיאים
 ע"ש לאנשים שוה בזה ודינן בקביעות אפי' לכתחלה שוהטות דנשים הב"ימר"ן

 דרך לאחרים אפילו או לעצמן האחרונימדדוקא וסברת ז"ל האגור על שחלקבב"י
 וינבלו הן שעצלניות לצבור לשחוט למנותן אין אבל ליזהר יכולות דמסתמאמקרה
 פ"ק והמרדכי וז"ש פר"ח עיין ש"ו סי' ח"מ עיין אותו מסלקין שניבל וטבחהרבה

 מצאתי גדול יד ובכתי' זו גי' מחקו ורש"ל וב"י משוחררים גריס הטור )ב(דחולין.
 שיאמר וגם יודע אם לבדקו צריך לפנינו הוא דאם למימר דבעי משום נ"לוז"ל
 מירתת שיתעלף, שאפי' אפשר נשתחרר שלא עבד הוא ואם נתעלפתי, שלא ליבריא

 לא משוחרר אבל ומפסיד מקלקל יהא שלא בדי בשקרא לי בריא ויאמרומשקר
 במכירים הש"ע דמיירי שכ' בש"ך ראיתי ושוב עכ"ל. מרתת דלא האמת אלאיאמר
 הלב וחלשות עייפות ל' )ג( ע"ש. כשרים אינם עבדים דסתם כשרים שהםאותן
 מומחה, ל' )ד( ג'(. דף בחולין )רש"י בבהמה אפי' וסכין חרב מכה לראות יכולשאין

 זמנין ואינסי שנין במה ומעיין הדעת ובשיקול ותלמוד משניות בקצת דבקיפי'
 שיבדקנו סמך על )ה( לבאן. וה"ה ג' סי' ח"מ טור עיין טעותא ליה חזו ולאסגיאין
 דנהי וטעמא והרא"ש( והרשב"א והר"ן הרי"ף )ב"ד מומחה הוא אם שחיטהאחר
 והו"ל טובא שכיח מצויין דאין מיעוט מ"מ הם מומחין שחיטה אצל מצוייןדרוב

 טמכינן קמן ליתה וכי לה בדקינן קמן דאיתה היכא וכל דק"ל דריאהכטרפיות
 )ו( להחמיר(. אהרונימ הסכ' ובן דמיקל הרז"ה נגד )הר"ן דכשרות בהמותארוב

 לאחרים נבלות ולהאכיל לשחוט פניהם מעיזים היו לא דאל"כ שחיטהבדיבי
 הריב"ש מדברי שב"מ פ"ד )מש"ל הן מומחים רוב' אמרי' בדיקה לענין ואף)לבוש(

 באן. ההג"ה וכ"מ קצ"ח(סי'



 א שחימןה הלכררצ רעהיררה הטלהבאר
 לפנינו כשאינו אמורים דברים בטה ז )ז( דמדיוזקיםסחקסאנססר'י

 הלכות ויודע מומחה הוא אפ לבדקו צריך ח יפנינוהיאמ:י::ף:2ג:: אכ אבל )ח( ההזקה על ומומכין משחימתו לאכול מוהר אז כסס,סי6'ס
 ר6ין וי"6 סנס"ס ,ט( נועעלף אם לשאלך א"צ אבל םשחיכןה סוטקיסק6ר

 סחזקס ע5 5סנויך 6ין 5כתח.5ס 6כ5 נריעכך 656 סחזקס ע55סמ1ך זמג*זומכריח6
 ום56תות 6"ז כסס ו6גיך חסרי וסנסות )מרדכי 5כררו ריכי5יס3מקוס י"כ זף ססכו'

 06 ויורעיס 3קי6'ס ס"יכס 63חריס מיירי זס וכ5 כסע5ותך(פרסת יס'סקיסססכמח

סגאי
 )יב, ומומחס הכס כסכ' )יא( פעמיס ג' ססחט עך 1מומחס סקיטסס5כ1ה דרכיג66וקימח, סיורע 6עפ"י יסחוט 65 )י, ע5מו ססוחט 6כ5 65 16 כקי סס1חטזס "נמ5יטח6

 סר)וכ"ס( 3סס )טור יחע5ף ס65 וזריז רני5 ססו6 סיורע סחיטס3ס5כית ססשי,יסטתת
 חכס 5פגי קכ5ס כט5 כן 6ס 656 סיחע 6דס ס6ין )יג( גוסניןוגכו נסס וט,ר:ר"ף

 כו סירע ער קכ5ס 15 נוחן סחכס 61ין 6"י( ס5כות 3סס)6נור כפץסרמכ"ססס
 ס63יס סכ5 )יד( ג1סנין ו5כן ניד וכקי סחיטס ס5כיח י1רעסס61,סרסכ"6ססכת"ס

 651 כסחי5ס 65 6וחס כרקיגן ו65 5כחחי5ס ע5יסס ס1מכין5סח1ט מסר"םו(6מר
 )ד"ע( ח;ס 5פגי קכ5ס גט15 ככר סחיטס 556 סמ5ויין רכ5כסוף יוגס סר"רמ6חיז
 5ר6יס סחכס מן כתכ גוט5 דכמקג5 עוד 5סחמיר כוסגין נוקו)ו1תונק5ח סוחט 5נ5 סטז"5
 5פרקיס סיח,ור 'ר"ס קכ5ס סכט5 6ע"פ סוחט 1כ5 )מו( קכ5ס 5י סכתן כסמתחי5ס"קס
 3סס ))וסר'"5 'סכחס ס65 ונ5ככו 53'1 סגיריס סיסיו סחיטס ס5כות ס5כ' יחחר5סהוט
 ס"ס כך 5סחוט סכ6 וכנוי סחיטס כס5כוח ססדין מסך"ס1()מז(1כמ1 וכךיקותסחיט,ה

3ס5כוח ר(רזטך;ז2נ1[

 ידרסו או ישהו בך מתוך שמא דניחוש הדם לראותם לב מורך מחמת יתעלפו שלא)ז(
 לה ומשכחת בדיעבד )ח( )לבוש(. מתעלפים איע דרובם חיישיק, לא*ה

 ולא בד"גבד לא חיישינן לא דלעילוף )ט( )שם(. ששחטו אחר להם שהלכוכגון
 אינן דרובא ב"י( וכ"פ הטור כד' דלא והרשב"א( הרי'ף ושב"ד )הר"ןלבתחלה
 שלא עליו אנו שמוזהרים דכמו להשמיענו כן לומר דקדק )ט )לבוש(.מתעלפין
 בתרנגולים להתחיל המנהג )יא( לשחוט. שלא מוזהר עצמו הוא כן לשחוטלהניחו
 )יב( וכנה"ג(. ד"א ב' ובה"ט )ש"ך אחד תרנגול יהיה תרנגולים הג' ובתוךדוקא
 הכי בלאו מחכם רק לבד בשחיטות המומחה מן קבלה ליטול סגי ולא בעינןתרתי
 ולפי פי' נוהגים ולכן )יד( מנהגינו. וכן )יג( )ס"ז( היטב לנסותו יודע הוא כיג"כ

 שנוהגע והוא לקולא גיסא לאידך אחר מנהג ג"ב נתפשט בן, המצהגשנתפשט
 אחד מחכם רשות לו היה לא אם לשחוט פניו "גיז לא שודאי )טו( וכו'. שנלעכשיו
 וז"ל טובא. דוכתי בכמה כזה ויש יום ל' פי' דהכא ופרקים )טז( ולבוש( )ב"ישבדקו
 ונן א/ פעם יום בכל השחיטות לחזור לשחוט כשמתחיל שוחט לבל ישמהרי"ל
 בכל א' פעם ואח"כ תמימה. שנה יעשה וכן א/ פעם חדש בבל ואח"כ עם. ל'"גשה
 פסולה ובדיקתו שחיסתו כן עשה לא ואם חייו. ימי כל יעשה וכן ותקופה.תקופה
 אחרו'(. פכ"כע"ב
 קודם קבלה שכר ליטול מתיר ובה"י קבלה שבר ליטול להרב דאסור כ' בה"טבס'

 עדותו על שכר כנוטל דהוי שכר ליטול אסור שישחטו אחר אבלשישחטו



 רגולה נאריג א שחיפה הרכות רעהיררה
 סעס י,ס ננל זס ככל סוס ומכסגס ודיגס לכדוק סכ6 1כמי סרי6ס כריק1סכסלכות
 .טסס 1גו 6"ח ולר6ות 1ססוחטיס סגודקיס 6חר 1לחקור לדרוס לכ"ר 1ים)ך"ע(
 י:: 'עך 2הח סוחט 6קס כדקו ו6ס )יז( לכל סמסוריס יכדיקוח כסח'טיי(סמכקלס 21 צ2שי:,: 6יסור נדול כי כ'( סי' )מסרי"1 וכסריס 1מימחיס כקי6'ססיסיו
 61ה'כ תתימס סגס מטריטין 6ין קכלס 6מת פטס כטל 6ס . יורע ס6יכי 1כ)ו65וכ1דק
 לכל יסת סטס 36ל ליה( 5גרס(  )תרוסי ר5סרע סו5 ססת5  ר5תרינן ססתט תסלמפרכ
 "טסס  יכן  ת~יפס ס3סלו סכליס כל גס טרפס ססחס תס כל חפולס ק3לס כטל ל55גז

 י: ב ימי ז2 :  רי"ת( סי' )רסכ"6 סכסר  לרי:יס :סחס תסנסס
 ססעסס"יטת, דבף על אומר אם אלא )ים( הדינים הלוקי כל שידע א"צ יב

 תסי,:יצ:2, עד )כא( יודע שפיר ביה קרינן )כ( ושואי מסהפק הייתיזה
 כסחיעותתסרס"לשיאמר

 רש  וסמר~גי חס רניג, כסס סת'ג כסס טיר י סל1(ונדיקות
 יזיןיףןז1:1ק

 שהוא גדול תיגר קרא ובשל"ה )יז( ע"ש. ל"ד סי מה"מ לזה הזקה ראיהוהביא
 קרא דב"ש ס' בריש שנדפס הקודש משמרת ובקונטריס הסכע. בבדיקת גםשהיטה בדיני בקהעים שאינן שוהטים הרבה שהיטה(וראה מקומות)בדיני בכמהעבר
 דקות מהר בטבעו מרגיש הי כל לא כי הבדיקה בהרגשת ובפרט זה עלערער
 ודקות שמים יראת על בהם שיהקרו קודם רשות להם הנותנים על צווה גםהפגימה
 להבריה גוברא בין למידן אנא דיינא יימא לא אמרו ע"ב ס"א דף ובז"ההכפרים. אנשי בפרט בשנה אהת פעם לפהות אהריהם ולשלוה זה אל לב לשים וראויההוש
 )יה( ו. דף קטן מועד מס' הגמ' דברי הן והן ע"ש עליה רמיע דמתא מילי כלאלא
 ובסוף מהג' מוכהות בראיות וש"ך רמ"א דברי לסתור בזה האריבו והפר"ההט"ו
 והכלים יאכל, לא זה, שוהט של משהיטתו עדיין שישנו שהבשד הט"זהעלה

 כאן אין וא"כ שכה מינויו מתהלת דשמא לאסרן, יש מהם בו שנתבשלוהידועים
 דאוריתא וספק אירע, לא שמא בשחיטתו, פיסול בו אירע שמא ספיקא, חדאלא

 ו?"ש(. לבוש )עייןלהומרא
 והכלים והבשר הולי מהמת שנתבלבל לתלות יש וטעה שאלוהו הולי לאהראם

 רב(. בי מהר"י ב' כנה"ג ב' )בה"ס מותרים ושקודם אסורים ההולישלאהר
 ל' סר ה"א )הלק"ט באיסורים נאמן אהד דעד בשהיטה בנו את להסמיך יכולהאב

 אם לשאלו א"צ אבל דלעיל אסעיף קשור זה  סעיף )יט( קכ"א(. סיוהו"י
 ס"ק לקמן ורמ"א כ' ס"ק דלקמן ופר"ה מהש"ך וכ"נ וכו' שידע א"צ וגםנתעלף
 הבא ולפי ופר"ה( )ש"ך ושואל מסתפק הייתי לפני זה ד'ן בא אלו כלומר )כ(ב"ג(.
 טרפיות בע' בקי שיהא צריך קבלה ליטול כשבא אבל בדיעבד שהט שכבדמיירי
 טרפות מאכיל שהוא מפני עונו ונשא ואשם ידע לא והוא לידו יבא שמאשאל"כ
 סי ובתשובותיו זה סי' ברשד"ם וכ"פ עמרם רב ב' הבדק מהזיק ב' )עב"ילישראל

 ומיהו )הגמ"י( בשהיטה מילי כמה להו מספקא רבנן דהא )כא( ימ"מ(. והרבכ"ג
 שידע צריך וגם )שם( הרבה ורגיל הווה דבר שזהו מצסרפות דשהיות לידעצריך
 ושכ"מ הגא"ש ב' )ב"י פגומה בסכין ישחוט שלא ואטופרא אבשרא הסכיןבדיקת



 א שחימה הךכרת רעהיררךץ הנולהבאר
 סחיטס כדיני 6.תו יכורקיס סגס"ס )כב( מותר האמור עלשיאמך*)5קרןה,5ין
 ססימניס 3ריקת 1כרין ססכין כדיקח וכדק ג"ג סי' ריס 5קמןסיתכ6רו כתיתר6 י"ה(סי'
 וסגסית 6:ר' )קיק1ס כ"ס ס,, 5קג,ן ס.ת63ך גג,ן סחיטס65קך וכו' 'ס,ןסדרנ

 כסינוגיס יכדק, מ"מ )כג( 5נוכרקיס ק"ן 51יתיס סחט ו"י פ"ר(מ"מוגי " יף:י5יי
 סר""ם( 5דטת ,ר"ט כדק'נן 5נוכרק ר6ססר גוס רכ5 רוכן גסחטו6כ( וסמררג'"סר""כ

 5'טו5 סגסנו 3מקימ,ח 6כ5 ק53ס 5יטו5 גסגו ס65 כנוקונוות זסוג5 )וס,ס ו:"פסס
 6חר'1 5כרוק גוסנ'ן 6'ן 6חךיסס וסגמסכיס 6סגני כגי כגוןקכ5ס 57" מעת6רג5
 שחמ אפילו שחימה היכות יודע שאינו בו שיידע,ם מי כו6יטת'ס5", )כד( )ד"ט(: סגתכ,ר 1כנווכ55 י"'גס ע5יירמיח
 אח"כ ושחמ וראויה הנונה שחימה פעמים ה' או ד,יפנינר ,ס"פטי'ר
 כך עיק ע לך שאיד א-י' ל )כה( פמילה שחימתי עצמי לבין3:יני 7י.נעססגמתונמ'
 ט עליו ?ם2וך אין כראוי ששחמ נראה השובהו יכמרנרךיכךסג"5:סק'

 סדרכו ונוי סנס"ס יכו( יפה ששחמתי לי בריא אמרואפילו
 ס65 5י כרי6 ו6:ור 1סחט ,כז( נווח,ק ס6יגו יורטיס 61כו5סחט5ף
 בו שיודעים מ. : כח( סחיטס ס5כות סי1דע נו6חר ג6נוןגתט5פתי
 אהר אם ?שחומ יו ייתן יכוךים שהימה היכות יודעשאינו
 עד 'טחימה 2תחלת אוהו שיראה ובלבד )כמ( בביו עלעומד

מופה
 תודהזבח

 ש"ד אסור מותר על אומר דאם משמע )כב( שם(. כ"מ ועיע פ"ד הרמב"םמדברי
 ישראל של ממונם מאבד הוא דבזה וק"ל יחמיר, בהם ובשיסתפק הגמ"י.וכ"כ

 ס" ב"ח ושו"ת ל"א סי' יעקב שבות משם בה"ט בס' וכ"מ ממונם על חסהוהתורה
 מותר אסור על אומר ואינו אסור אסור על שאו' אף אסור מותר על אומר דאםו'
 וטעמא ע"ז הרבה שהאריך וי"ד י"ג ד' ישראל עבודת בס' ועיע ע"ש להעבירודיש
 דחולין פ"ב ירושלמי דמביא ה"ע בס' וע" ע"ש האסור להתיר שסוש שםאיתה
 לזה טעם טוב ע"ש המותר את לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסורדכשם
 דבעינן כבר ששחט אדלעיל קשור זה סעיף דכל מוכח מבאן )כג( ?"ל. האר"ימש'

 ראינו דבעינינו אדם שהוא מה לפי הכל ונההו )כד( י"ט. ס"ק וכמתם"ל ליהלשטלי
 אחריהם שולחים מה זמן ואחר בקיאים הב"ד ידי מתחת שיוצאין הכפריםבאנשי
 פנים ולא עורף פנו כבר בי הסכין בבדיקת הן בהלכות הן בקיאים בלתיונמצאים
 ולא דשהי דזמנין )כה( אחריהם. לחפש צריך ע"כ זוית בקרן שחיטה הלכותהניחו
 אם מרגיש אינו בהלבותההן בקי שאינו שכיון כלומר ידע ולא דדריס וזמניןידע

 אחר כלו' פי' והט"ז לפניבם שוחט שהייתי כמו פי )כו( )הרא"ש(. לידונזדמן
 דלא דמלתא והטעם הש"ך וכפי' ע"ש יפה ששחטתי לי בריא אמר הל"ששלימדוהו

 זו והרי הרמב"ם וכ' ורא"ש( )רשב"א אדעתיה ולאו עביד דאינש עליהרמ"א
 חזקה הה פעמים ובג' להתעלף מוחזק )כז( שם. ב"מ ועיע נבלה לספקקרובה
 אפי ה"ה ולפ"ז )ב"י( לנו מאכילה היה לא דרס או שהה אלו דודאי )בח(מ"ל(.
 לנו מאכילה היה ולא שותק היה לא דרס או שהה דאילו כלום אומר ואיטשותק
 ש"מ רואים ואחרים בחש"ו דיעבד לשון מדתנן מוכח והכי )בט( ופר"ח(.)ש"ך
 דלגופא ס"ל ז"ל רמ"א שהביא ודעה )טור( עע"ג באחרים לכתחלה מותרבגדול



 הגולה באריד א שחימה הלכדת דעהיררה

 יזכ סס סנריי' )61חר 5סח1ט 5כתחי5ס 15 5יתן 161סרין מחמירין 1יס סנס"ס ,ל(פופה

 ג י'י6 "נן יגי' : כסוג וסכי וכמרדכי( סג6"ס 3סס )3"י סחיטס ס5כוח יודמס6ינ1
 סס עסר6"ס שחךכוים דם?אם שנננבו אד )לא( יתרננדליד נדייד אנדו אם םך

 ס ן '6גגגכ' כעיר גגכי ר1כ 1גס ע מצדיים השראל שרוב במקוםכ412איי
 ק6ן

 ע5 הסת 6,ג, שמצאבצבאשפה ביןשכמצאםבשוקפבין )לג( מ1תריס )לב(יסר56
 'ע'"5יסי' ססהיסס ,לה( : אמורים שבשוק באשפה מצאם אם אבל )לד(שבבית

 ט::,קסין דהיינו ושומה ש )יו( מדבר ואינו י שומע שא*נו חרש קה
 וכ7מסרס המ1;ס בבית לן או כפותו מקרע או בלילה יחידי ת,וצאשהוא

 נ:ג י, "סס אם ב םאלו אפילו.באחד א לו שנותנין מה שמאבד אוהקברה
סרק ימ;גס ידיו יודעייאמן שאינו ד וקמן ' )יז( שפות .דרך אותםעושה

 7תר1מ,תקמה.לשחום
 ה51ין ר,סשמסגס

 רמס" כמסגס גסס סס דגנור6 במ1קימת6 סס יוחגן אכרכי ד'ג הנינסתכר..ח6
 5קמן 7ס,כס

 רצרואףזי21ד[

 בדחצבד, רוקא גדול אפי' וה"ה רואים, באחרים בד"ג' מותר בחש"ו דאפי'אצטריך
 מן מיהו מר'ץ. כד' פסק והפר"ח וב"ח. והש"ך הט"? וב"פ גזירה משום לזהוטעם
 עע"ג כשאחרים לו ליתן לכתחלה מותר לאו, או ה"ש יודע אם ידוע שאיםהסתם
 סימן ששחט אמרינן לא יפה אחד ששחט.סי ראה אפי' פי' )ל( מהרש"ל. וכ"פלכ"ע
 סימן בהם לו דיש מוכח גדיים ולא וכו' גדייו מדקאמר )לא( )ש"ך(. יפה ג"כשני
 )אחרונים( ס"ג סי כמ"ש אסור העין מן שנתעלם בשר קי"ל הא דאל"כ שלושהם
 )ש"ך אשחיטה חשיד לא אגניבה, דחשיד ואע"ג עבו"ם והשוק העיר רוב אפי)לב(

 וריא"ז( ותו' )רשב"א וכו' מצויע דרוב מומחה באים ליה חשדינן ולא )לג(ופר"ח(.
 )לד( )ריא"ז( לנחור אלא לשחוט גוי של. דרכו שאין שחטם גוי שמא אומר'ואין

 דאדם ~ה( ו כב"ח(. דלא ופר"ח וש"ך )ט"ז יה לענין אשפה מיקרי דהו כלואשפה
 העיר רוב אפי' שם מצויים גויים רוב אם ובן )פוסקים( שם. נבילתו להטילעשוי
 שנמצא השוק רוב בתר אזלינן שוים מצויים וטים חטראל ואם אסור ישראלוהשוק
 וכן ופר"ה( )ש"ך אסור בעיר שוים ואם העיר, רוב בתר אזליע בשוק שוים ואםשם,
 גוים שרוב במקום ואף )שם( אסור, ישראל רובה אפי' גוים העיר גבבי רובאם

 אבל טבחים רוב מהני בבהמה ודוקא מותר  ישראל שם הטבחים רוב אם שםמצוחם
 רוב מהני במקולע שנמנר גדול עוף ובן )שם( בשצדע מיד ששוחטע חטראלעופות ציידי רוב שיהיו דוקא בעיע אלא בבית לשחטן שדרבן ופרגיות בתרנגוליםלא

 מדבר ולא שומע שאינו חרש הרשב"ץ וז"ל וש"ך( )ב"ח במשמע ונתחרשפקח דאפי ונראה מדבר ולא שומע לא שאיט חכמים בו שדברו דחרש )לו( )שם(.טבחים
 דבור למד לא לעולם שמע שלא לפי כי עצמו, לבע בינו שחט אם פסול'שחיטתו
 אינו ונתחרש דפקח אלה מדבריו נר' ע"ש בדעתו שלם ואיט לדבר, יכולואיט
 רוח אחזתו אם וה"ה ופר"ח( )ב"י ל"ה סי בח"מ כדאי' בנך ודרכו )לז( זה.בכלל
 או חדא בכל אמר כבר דהא הוא מיותר מאלו באחת אפי' רקאמר והאי )פר"ח(רעה
 ג"ט. עמוק או ג"ט גבוה אא"כ אשפה מקרי דלא דס"ל1



 שחימה הלכות דעהידרך: הנולהבאר
 עומדט אחרים אפי' לעחום לכתהלה יהם כומרין אין ה:שחוט די53הי"ק"
 עוטדים אחרים אם כשרה שח*טהן :שהמו דאם )לח( 3ב:יהםעל חיס' ורך.ת'ל"כ
ז עע"ג אחרים בשא*ן ישחומ :כתח:ה להם מוסרין וךאין .עיי3 סס 1הי5":
 משחימתו: לאכול ומורטי לכתה:':)מ( נ:עוהמ עע' אחיי' אםין4יי,ס":ימח,ס':ן לאמן יודע הקפן יואם )למ( להאכיל.לכןבים רדצים אםאפיין ס,ג: כויית"

 קטן ומיקרי )מא( 1ת'יס( ויסכ"5 פ"ק ריס )סנ""ם סקיטסס(כן)ןמר3רי:ס סיודע 5ע"פ פסולס סחיטתו פ5מו 5כין 3יכו ;חט 5ס 35לסנס"ס "סר""ססוג6
 ( ) 6חר ויוס קגיס י"נ כן רסייכו נולוס' כר סגמס: עד זסלסכיז יחרומותב"ק

 גנר5 ד5ז סחדסיס( 55פסי יסנסוס 5"י ס5כוק כסס ))ורד:י סג:י"ח מכן פחיח ססו6 5מי קכ5ס 5יתן ס55 )וחמירין ויס מטור( 3ססוכ"' ד' י3רכ,ת,":"
 תודהזבח "רם )מג( : ליוסר 1'ורפ ס61 יפתכר

 עד אמר הונא רב התם דאיתה דתלמודא לישנא דנקט אלא לה שמעינןוממילא
 מ"ש ברמז ללמוד כדי לה נקט א"נ מהן. באחת אפי' אמר יוחנן ר' בב"א כולםשיהיו

 שסות דרך להו עביד לא אי נשוטה ליה מחזקינן לא כולהו עביד דאפי'בתלמוד
 הדברים מן דבר לעושה ה"ה אלא דוקא לאו דברים ד' והני וש"ך(. בש"ס הוא~בן
 מהל' פ"ט הרמב"ם מדב' נר' כך יחשב שוטים בכלל הדעת ושבוש טירוףבדרך
 ל"ג סי ובח"מ שוטה סימני ד"ה ס"ג קכ"א סי באה"ע ועיע ב"י מביאועדות

 באימון תלוי הבל אלא בקטן המחאה דאין מומחה כאן שייך ולא )לח()אחרו'(.
 לשחוט לנתחלה שרי דעת בר דהוי וגדול ולבוש( )ש"ס לכתחלה עליהן לסמוךאין מצוי שקלקולן שכיון אדעהן ולאו שחיטתן יקלקלו שמא כש"ך( דלא )פר"חידים

 לבאים יוד"צ שהרי למידי למיחש ליכא אותו רואים אחרים כשאין אףלכלבים
 הם אם אפי מיירי דזה נראה )לט( רשב"א( )פר"ח שחיטה הלכות יודע שאיםאשו

 )ט"ז(. אחרים בלא שחיטתן על יסמכו שמא למגזר טפי שייך בזה דהאמומחים
 דבר איזה סימן להם ונותנין גוי ע"י עופות לשחוט ששולחע אותן ב"חכתב

 החותם גוף שאין מאחר איסור שזה ואמר שחטו, שהוא עליו השוחטשיכתוב
 שהך אין וזה נתחלף שמא משום הוא הדבר גוף על חותם דבעינן דהא בדבראיסור יודע אינו אבל תע"ב, המחמיר ודאי עליו הט"ז וב' הבשר. על דהייבו הדבר גוףעל
 בשר תיבת לסימן שבותבין לאותן לחוש יש מ"מ אבל שלו. העוף מכיר דהאכאן

 ליתן דמותר דמאי ט"ד דהוה ומשום פר"ח( טכ"ב דגדול רומיא דהוי מומחהשאינו אף )מ( לזייפו. ב"ב מצוי שאינו סי שיכתוב צריך אלא אחריו זאת יזחף הגוידשמא
 דמותר להשמ"ענו הוצרך דוקא, להתלמד היינו לשחוט לכתחלהלו

 ע"ג סי ומ"א שמתו(. מי פ' )ל"ח שלם )מב( עש"ב. הוא עדות בר לאו דקטןדמיקל הטיע נגד להוכיח האריך ג"כ קייח ובסי' הטור נגד פר"ח וכ"נ )מא(משחיטתו לאב~
 במומחה ומיירי )מד( אחרונים( והס' )רש"ל במומחה ולהחזיקו להרשותוהוראה בעלי ורגלים השם ביראת וחרד תורה בעל הנער ימצא לפעמים כי נער שהואמה לפי והכל )מג( ואל"ז. ע"ת ועיע דברכות פ"ק עשיר הון וכ"פ דוקא דלאו עליוחלק
 ניון שאני שחיטה עליהם ומברך מצות שאר שעושה ואעפ"י )מה( רמ"י.וכ"ב



 הנולה נארטו א שחימה הלכות דעהיררה

 סס וס טגס ט", שאינו מפני ישחומ לא )מד( שומע ואינו המדבר החרשי

 '4: סיסי ן ,ע עצמו לבין בינו אפילו שחט טיאם )מהן הברכהשומע
 וסזג סס סוה.ס כ ,מו( : כשרהשחימתו

 ,סס~' סעיט,י3ע5 יכתהלה אפי?ו שוחט מומחה הוא אם ואינו,מדבר השומע ין

 סט:ן -ט1:25 )טז( : מברך אחראם
 נס"סיסר:3"6 ואם ל )טח( כשוטה דינו יומ של לשכרותו שהגיע שכור כח

ת3י'ית"דט'י,3'ו סגס"ס ,טמ( ?כתח?ה שוחם יומ של לשכרותו הניעלא
 7, הי5ין:סמסגס )נא( ,: נוס"ס פ"נ )סנמ"י דרסס 5ידי 5כ6 סרכי5 יסחוט 65 )נ( ססכורוי"6

 ססי נט,י ג,,י אוהו רוא*ם אחרים נאא"כ )נב( יכתחלה ישחוט יא מסומאט
ואם

 כגת ~ס ס

 תודהזבח
 )לבוש( שבירך זה וכ"ש בדיעבד מעכבות איע דברכות )מו( )שם( אחר ע"ידאפשר
 שנשתתק מומחה פ"ד הרמב"ם ל' )מז( יצא. לאזניו השמיע ולא בירך בדקי"לדיצא
 על קפיד דלא נר' עכ"ל לכתחלה שוחט ה"ז ננונה ודעתו ושומע מבע הואוהרי

הברכה.
 אחרת בהמה ג"כ ששוחט בלא"ה מברך שהאחר נר' דש"ע הלשון דמדקדוקודע

 באן דאיל חבירו לפטור לברר יכול אין בלא"ה אבל להוציאו ימכועומברר
 ולא לתהני דלא חבירו מוציאו שאינו הנהנין לברכת ודמיא מצות כשאר לברךחיוב
 ז"ל. ט"ז נגד אחרו' הלכו זו ובשיטהליברך
 המברך אם אבל מומחה אינו המברך כשהאחר היינו מומחה שיהא דמצרכיקוהא
 לעיל הש"ע לפסק לכתחלה לשחוט יכול מומחה אינו שהאלם אף מומחההוא
 עע"ג אחר ואם לדרוס הוא וקרוב כבדים איבריו שהרי )מח( ופר"ח(. )ש"ךס"ג

 הטחוט לא לבלבים להשליך אפי' עע"ג אחרים ליכא ואי )רשב"א( כשרהשחיטתו
 ול"נ )ב"י( רל"ה סי' בח"מ וכמ"ש דבריו לכל כפקח הוא שהרי )מט()פר"ח(
 אפי' )נ( )פר"ת(. דעתו בלבול לצד הרגשתו דמאבד סכין לו לבדוק אחר אדםדצריך
 מעט ידרוס שמא א"נ תשחית בל משום וטעמא )נא( לוט. של לשכרותו הג"גלא
 פ" הט"ז אבל ופר"ח( )ש"ך כפקח דדיבו לב"ע כשרה שחיטתו ובדיעבד ירגישולא
 בזה לא אבל האדם בדעת דתלי במידי אלא כפקח הוא הרי דשכור אמרי'דלא

 תדע אדם שהוא מה לפי דהבל ול"נ ע"ש כפקח אינו דודאי איבריו בכבידותשתלוי
 גם ממילא מישבת שדעתו וכל דעתו שנתבלבלה שכור פ"ד ב' הרמב"ם שהרילך
 של לשכרותו הגיע לא אפי' דעתו שבתבלבלה שכור דכל נ"ל עוד בבדים. אינםידיו
 שהג"צ שכור בין הרמב"ם מפליג מדלא רואים אחרים להצריך בו להחמיר ישלוט
 ה' וכ"כ דעתו בבלבול תלוי דהכל ש"מ הדעת בבלבול הענע תלה רק הגיעללא
 ז"ל. דנפשיה מסברא ט"ז ס"קפר"ח

 אפי' כבידות ידיהם שג"כ טבעו מכח או חולשא מכח הן מרתתות שידיו ומי זקןובן
 סמ"ג(. ב' )ט"ז לכך עלולים שהם נאמנים איק דרסנו שלא לנו בריאאמרו

 ופר"ח( )ש"ך כא"ז ולא מאורות ראה ללא מימיו מאורות ראה בין לן שאני ולאננב(
 אף שרי עע"ג באחרים אבל אחרים דליכא לה קתני בלילה דשוחט דדמיאוטעמא



 א שחיפה הלכדת רעהידרדץ הנולהבאר
 )ננ( : 3נשרדץ ,פחיטהך שזקכןד14כ[ תמסג' וס"פססס

 נד( : לברך יכול שאינו מפני לכסחלה  ישוזךבן ון4  עויך1ן ט יס"ןדחחהו'
 ושהמ ידוע מבח איא ישחומ שלא חרם הקהל המייו עאם 441 נסס יר,חסער,
 ססקנס גחנט5ס ו"ס סגס"ס ,נה( אסורה: ששתיטתו י"א  אךןר רו.ג ,סכ"גי"5

 מסל4"יסי'קפ"ז(: )פסקי כר5סוגס כמוקסכסרות כ"סאוק )ני( פן5-ן 1'עכ55

 לקנות ישראי וכשכא לעכו"ם בהמה עדים בפני פהשוחטיב
ממנה

 תורהזבח
 בכלל מיעתו לשהיטת סי רוב שהיטת בין להבהין יכול אינו אם )נג( ע"ש.לכתהלה
 וכו' להבהין גכדי רואה אינו אם מ"כ כ"י ובנ"א )ריק"ש( זה לענין יהשבסומא

 וכו' בכדי לראות יכול שאינו ותשות כהות שעיניו רק לגמרי סומא שאינווהכוונה

 הכא מהני לא אחר לצד פנים בהפיכת יברך אהר אם ואף )נד( אמת. הגי'ושתי
 כעונה שומע הכא שייך ולא הבירו בברכת לכוע רשאי אים הערומ זהשהדי

 א"כ כעונה שומע מטעם בשמיעה יוצא זה והיה מברך זה היה דאלו משום נר'עבדו ולי ע"כ. בד"ת להרהר יכול ערום הרי לכוין י%3 לא ולמה הקשה ופר"ת)אהרו'(
 משא"כ לברך, אסור ערום דקי'ל יכול אימ וזה עצמו הוא להדיא בירך כאלוהו"ל
 לאו דהרהור בברכות התם דאמר הסדא כדרב דמי בדבור דלאו בד"ת במהרהרהתם
 ודו"ק. דמיכדבור
 ואינו הואיל לכתהלה ישהוט לא ערותו רואה שלבו עד בהגורה הגור שאיבוומן

 )נה( )ע"י(. ראש בגלוי לברך יכול אין דהא מגולה ראשו אם גם לברך,רשאי
 )הרא"ש המותר לאסור בידם כה יש מלתא מגדר ובמטום דבר לאותו להשודדדמי
 אוסור אין מההרם ידע ולא שגג ואם )מהרא"י( בתקנתם שמהזיקים ודוקאורי"ו(
 מלתא מגדר משום דלאו מלתא דמוכהא ממנה ידיהם  שמרפים כגון )ם()ט"ז(.
 בהזקת השוהטים והדרו מעיקרא קבלוה לא לי מה בסוף בטלוה לי דמה הכיעבדו
 להשוד דדמי משום דלטעם כ' והפר"ה קע"ז( סי )מהרא"י כבראשונהכשרות
 דהשיד אע"ג הלכך נבלה לגבי טובא לאינשי להו קיל דהרם הוא תמוה דברלאותו
 יש בהפמ"ר ולכך הדע מן לא ענסא משום הטעם עיקר אלא אהא חשיד לאאהא
 ע"ב.להקל
 יונה, ושל תרנגולת של כבד הוא מועט הפסד נ"ה סי' נ"ש ב' ל"ה סי' בה"טכתב

 מהלי משתות פהות דכל מרובה הפסד הוי מזה יותר שהוא מהוכל
 מה שכל נ"ל המהמירים מן להיות ורוצה נוקפו שלבו ומי רכ"ז סי' עה"מאינשי
 מהילה הוי משתות בפהות שהרי הפמ"ר הוי משתות יותר קצת הקרן הפסדשהוא
 משתות ויותר בתהלה כמ"ש הפמ"ר הוי דבעני להלק ואפשר מועט, הפסדומקרי
 להרב לו מאין תמהו ורבים ת"ה בהקדמת ורמ"א נ"ש עי לעשיר אף הפמ"רהוי

 הכםתורת

 וישחוט יעמוד אלא הלוך ולא ישיבהלא אין מינן בר צרעת בו שפרההשוהט
 כפיו לישא יכול כהן הוא ואם לו. וילך ממנויו להעבירו כלל טעםשום

 ע"א. ה"א עליה. דרמיין עשה מצותככל כאן ואין הזה בזמן וטהרה טומאהשאין



 הגולה בארטז א שחיפה הלכות דעהיורה
 נתמו)הצסרס3'ן )נז( נאמן אינו שחמתיה לא כי ממנה תקנה לא אמרממנה
 ס,נד5 "הסי" דאיפורא חהיכה אנפשיה שויה דהא אמורה לדידיהומיהו

 כ"כ 7ף ינחו3,ת : 63יס1רין( 6חך ער כוין קג"ז סי' נסגקס לקמן)1גניין

 :,י5ק"סיי"ק נראה שיהא השחוט הכבש בראש סימן שעשה צמבחיג
 5ס )'סחס ג) אמר ואח"כ מיפה שהוא אומר היה וגם ב~רפהשהוא

 יגפרי( 5,תו והוא כהוגן שלא ששחמ א' עד עליו שהעיד קשוחכמיופ מטכיייןהכ17קה )נח( : נאמן לדבריו אמתרא שנתן כיון , בשר ממנוליקח ב: ~נ:נ לד וישאר אוהו יקחו שלא כדי אלא כן אמר ורא היהשכשר
 והעד )ם( הו~ש כלום לאו בהכחשה אחד עד )נמ(מכחישו

עצמי  חורהזבח
 פסחים מגמ' לדבריו ראיה ונ"ל הפמ"ר ויונה תרנגולת של מכבד ליותר דקרינ"ש
 לא אם אף ולפ"ז יע"ש הפמ"ר דמפסדא לביצה דקרי ע"ב נ"ה דף שנהט מקוםפ'

 דאפשר משום מעט בעתר להחמיר דנקט אלא הפמ"ר הוי כביצה אלא יותרהיתה
 רבים. לשון ביעי דנקט הגמ' בל'לספוקי
 וזה עניו מפני זה להם לומר והמנהג הם שוים בע"ש ועעיר החול ימות כלעני

 סי )פר"ח מתיר ולפעמים אוסר שלפעמים יתמהו שלא כדי שבת כבודמפבי
 כשעומד והיינו אמרי' לא עדים במקום דמגו )נז( מינץ. מהר"י ב' כ"ז ס"קט"ל

 אמרתי כראוי שחטתיה לא והעמר דבורו יתרץ אם אבל כלל שחטה שלא ואו'בדבורו
 )נח( רשב"א(. ב' ופר"ח )ב"י שחיטה קרויה אינה בשחיטה שנפסל דכל~נאמן
 כשנותנת נאמנת טהורה אמרה ואח"כ טמאה דאמרה קפ"ה סי' דש"עכהההא
 בגדי ללבוש מעשה לעשות האיי דכולי נאמנת, דאינה טהורה אמרה ואח"כנדה בגדי לובשת ראוה דאם קפ"ה דסי' מההיא ע"ז הקשו והאחרו' לדבריה.אמתלא
 בראש מעשה שעשה ה"נ וא"כ למעשה. אמירה בין יש וחילוק לובשת אינהנדה

 ע"ש קכ"ז סי זה לדע הביאו ורמ"א אמתלא מהני לא טרפה שהוא לסי'הכבש
 תכ"ד דוקא אמתלא דמהני דהא בלקוטיו פר"ח וכ' דב"ש, ב' נ"ט ס"ק י'חועס"י
 עליך שלום שיאמר כדי ושיעורו קב"ז( סי' )ב"י תכ"ד להכחישו וצריך )נט(ע'ש.
 לשון מוכח כן כהודאה דשתיקה לא מכחישו אימ אם אבל ר"ו( סי' א"ח )שכ"גרבי

 שהאמינה מקום דכל )ס( כאן. הלשון מוכח ובן קב"ז סי' לקמן ומר"ןמהריק"ו
 תרי בבי הימנוהו ב"ע השוחט וה"נ דכתובות. פ"ב כדאי' כשנים הוה א' לעדתורה
 מהרי"ק ב' ט"ז וב"כ ז"ש בס' )מהרי"ד ל"ג( שורש )מהוי"ק חד לגבי שניםוהו'ל
 חוץ אדם לכל מותרת שחיטה ואותה בהגא"ש( וגם ממיץ הר"א ב' מש"גוכ"נ
 כחד הוי איסורע בשאר אבל נתרי הוי אשה בעדות דדוקא פסק )פו'(וט"זמהעד
 ושכ"כ ישראל לכל אסורה וא"כ וכו' עומדת איסור בחזקת בחייה ובהמה חדלגבי
 דברי והנה בהט"ז לרש"ל מייחס איך וצל"ע רש"ל שב"כ בה"ט וכ' לב ון'ב"ח
 לא ומשום שם כ' ואדרבה יע"ש מר"ן כפסק הקמח לקט בס' באו ביש"שרש"ל
 מאיסורא לאפרושי סעם היה לא אם העד להעניש ראוי היה באיש אחד עדיקום
 סמכא בר העד ואם השוחט והאדם המעיד האדם שהוא מה כפי לב ליתן ישועכ"ז
 לא אבל הוא ראוי שוחט אם אחריו ולחפש ממנו עצמו להרחיק ראוי באמןואיש



 א שחיטה הלכןת ךעהיךרןץ המלהבאר
 מך ?2. הכל ומ"מ )מא, ולהבא מכאן יאכול מותר וגצמואמסגסח51י1ירג

 )סב( * אדםשהיא סירס"י 1גן:ס4ם
 סעיפים י"א ובו אסורה ומומר עכו"ם שחיטה אםנננתסגססס

 אינו וא2י' )ב( קמן הוא אפילו ב )א( נבלה עכו"ם אשח*מת א גיך25 :עין
 : אוהו רןאין אוקרים ר1:14י' )ג( ועדשב: ניי כגון ע"ז ערב:ז4 ו"גי' סיהר'סגיק
5ג5ו

 ונוהן מכין בודק ישראי )ד( לתיאכון נבלות איכל נ1י13י 4 ב4 רתיס ממגו
 לבין בינו ישחום אפי' י משחיטקו לאכול יכ1ותר )דו( לי 5" עיר"5סגי
 שיבדקנו עד טשחיטתו לאכול אמור תחלה םכ*ן לו בדק יא דק יף:ק" ואם י )ז( שחיטה הלכות ש.ודע בו שיודעים רהוא ה )ו( עצמו עיי( * מגס,5.תת1

בסיף ר'י כססוססררגי
 דקךקיהגן

 גגמר5 וסס הסגת' סס ~סר"*ס סת1'

 תודהזבח

 חתינא אנפשיה שוייה ולא משחיטתו לאכול להבא מותר והעד מידלפסלו
 עכ"ל. ע"ש לעולםראיסורא

 טרפה שיצאת עליו מעיד וא' כהוגן שלא ששחט אחד עליו מעיד השוחט זה אםצ"ע
 ל"ד סי' ח"מ מר'ז ומדברי שחיטתו ולאסור לפסלו מצטרפין אם ידומתחת

 המעשה נעשה אם חילוק דאין שם רמ"א וכ' ע"ש דמצטרפים מוכח וכ"ז ב"ודק

 מוחלט אין מ"מ העד כדברי אמת יהיה שאפי' )סא( ע"ש. זה אחר בזה אוכאחד

 הוא חוזר תשובה וחגשה שחורים ילבש אם הפחות ולכל כך בשביל עולמיתלפסלו

 ניון להעבירו יש הבדיקה בדבר נכשל נבר שוחט אותו שאם )סב( )פר"ח(.~שרותו
 לאבול אסור דבר לאותו חשוד שהוא דביון כ' והפר"ח )מהריק"ו( לדבר רגליםשיש

 ע"ש. חברות דברי עליו שיקבל עדמשחיטתו
 אמריע דלא וטעמא כדלק' משומד ישראל שחיטת וכן בהנאה ושריא )א( בסימן

 בע"ז האדוק גוי או ישראל בלומר מע הוא אא"נ לע"ז גוי מחשבתסתם

 לע"ז אינו קטן מחשבת סתם דלב"ע )ב( ופר"ח(. )ב"י לע"ז כומר שנעשהדהיינו

 נבלה הוי בגוי כשר, ישראל בקטן דכה"ג ידיו לאמן יודע ואפי' נבלה הכיאפי
 מאחר נלומר מזבחו ואכלת לך וקרא שנא' התורה מן אבילתה על ולוקה)פר"ח(

 מפיק התו' ב' וב"י פ"ד( )רמב"ם אסור שזבחו למד אתה מזבהו יאכל שלאשהזהיר
 וכיון ופר"ח( כ"מ ועיין מזבחו אבול זביחה בר שהוא אותו ואבלת וזבחת מדכ'לה

 עליו שקלבל דהיים )ג( ר'ץ(. ב' )תי'ט מאליה כמתה לה הויא הוא זביחה ברדלאו
 לאכול היתר מוצא כשאינו דהיינו )ו( וב"י( טור ב' )אחרונים נח בני מצותז'

 אחר סכין ש"ש שידוע ואף )ש"ס( איסורא ואכיל התירא שביק דלא )ה()רש"י(.

 ל~יאכל אם ואף )פר"ח(.נן( בזה ישחוט ודאי יפה סכת לו שבדק ביוו לפניופגום
"ביון%'ווןמן.4~יןס שאובל דכיון נז( ופו'(. )טור מבשול תתן לא עור אלפבי חייש דהוא משוםהוא,



 הגולה נאריז ב שחיטה הרכות רעהידרה

 כת.ס ,הוסכ"6 עוטד כשר אפילו לשחומ לכתחלה רו ליתן ואין י )ח(בסוף
 סמך על תחיה הסכין את כשר לו שיבדוק בלי גביועל

 פעס ירו מתחת טרפס וסו5'6 ססחט מי סגס"ס ,מ( בפוףשיבדקנו
 כזס דגין נו"מ )וסחיטחו 65כו5 6ח"כ )ווחר ככך סוחזק 65 6ס .6חת
 5דכר ורג)יס גכס5 ככר 06 ססוחט כ6דס סדיין עיגי ר6ות5פי

מעכירין  רצןדהזבו[

 דמלתא לרווחא אלא אינו לבסוף ליה דבדקיק ומאי כשרה. קמן ליתיה אידבד"יבד
 )פר"ח דגסמוך סכין דבדיקת דומהא תחלה לבדקו צריך אסור דבדיעבד הכאאבל
 דלעולם תחלה שבדקו כיון אחריו סכע לבדוק צריך אין שחיטה ולאחרש"ך(

 השוחט שכל שחיטה לאחר סימנים לבדוק שא"צ הדע וכן אחזקתו סכיןמעמידין
 כשאר כראוי בדק ע"ז וחזקה שהייה שיעור קודם בסימנים ובודק שוחט הואנראוי
 להחמיר פסק ופר"ח פו'( כמה ב' )ב"י האיסור ואוכל ההיתר מניח ואינושוחטים

 סי' דלקמן מהא רהאיי אולמיה ומאי לבדקו צריך דלבתחלה והרשב"א הגאוניםבד'
 ואחר ע"ש. אח"כ לבדקו צריך שחיטה קודם סכין שבדק דאעפ"י י"ב דיןי"ח

 דלא מטעם וסימנים סכין מאחרשבדקלו דסמכינן הכא משא"כ ממנו חוץיבדוק ומי וסימנים סבין בדיקת עליה רמיא י"ח בסי דהתם דמי לא רגליו עפרנשיקת
 או לאו ואם משחיטתו לאכול מותר יפה סכינו נמצאת אם )ח( וכו'. התיראשביק
 אלא ע"ז לסמוך ואע טרח לא דמטרח משחיטתו לאכול אסור הסכיןשנאבד
 בהמות ד' או ג' לפניו היו ואפי' שחט ודאי בהא דאמרינן שחיטה בגמרכשבאנו
 אבל בידו וסכינו בשחיטה עדיע מתעסק שהוא כיון ושוחט הולך ועוייןשחוטות

 אין יפה ונמצאת סבינו לנו והראה מלשחוט שגמר משעה בציר אפי' או שעה ישאם
 שחיטה שלאחר אלא טרח לא דמטרח שהט פגומה בסבין שמא דאמרי' עליולסמוך
 )ט( שעה(. לאחר אף דמיקל ע"ב ה' דף מש"ה נגד )פר"ח בדוקה שהיא זה לונזדמן
 רוב ק"'ל דהתם ד"'ל לכתחלה, שרי כה"ג כשר דבישראל רס"א רמ"א למ"שול"ד
 ליה שיילינן דמלתא דלרווחא אלא מיניה למיכל שרי קמן ליתיה ואי וכו'מצויין
  למיחש איכא הלנך אסורה אחריו סכין בדק ולא עבר דאי הכא אבל קמן דאיתיההיכא
 אחר טעם כ' והר"ן ע"א( ו' דף בת"ה )רשב"א בדיק' בלא ואביל משתלידלמא
 ע"כ. אחריו יבדקו ולא לו וימסרו לבדיקתו צריכים אנו שאק הרואים יחשבושמא
 ב'  )ש"ך הרואים בפני ולבדקו לחזור צריך עצמו לבין בינו בדקו אפי' ט"זולפי
 משום השיגו והפר"ח )שם(. זה סכין בדקתי הרואים בפני אומר אם וה"הב"ח(

 אבדיקתו דסמכינן ולע~ם לבדקה תו וא"צ בביתי בדקתי בבר דה"ק סברידרואים
 אפ" הלכך ע"ש אבדיקתו סמכינן דלא מלתא דמוכחא לפניהם כשבודקומשא"כ
 סובר שהוא מירתת לא מומר דישראל משום ופו'( )רשב"א עע"ג עומדכשר
 )פר"ח(. כישראל. עצמו שמחזיק לפי אחריו יבדקושלא
 הא וכו' שיבדוק בלי לבתחלה לו ליתן שאין הפוסקים דקאמרי האיי מאיצ"ע

 וכדלק' שחיטה ואחר שחיטה קודם תחלה סכין לבדוק דצריך קי"לבעלמא
 ליוץ וסגי תחלה סכין המומר דיבדוק אמינא דהוה משום תירץ והפר"ח י"חסי'

 פגום מוצאו ואפי טרח לא דמומר משום דלא, קמ"ל שחיסה בסוף לבדוקלושראל
 בו.שוחט



 )י( : ל"ג( סירס ))וסרי"ק "וחימפכירין ען;'ן::ב ב שחימה הלכות יעהיירה ה13יהחבאר
 )יא( ' נאמןאינין ::דויג::ן יפה בסכין ששחמ נשבע אפילו ששחמ יתיאבון כוומר ח 3,סכ.כי"ט
 כסס ט,רט

 יפה סכין עמו ויש עצמו לכין לתיאבוןבששחמ:בינו כמיכור וא
הרמכ."
 ?ומר נאמן בעיר יער:מומחים אם ס )יד( כידו :בשר נמצא ג',::12ב:בבף אם ואפי' )ינ( נאק שחמ *4ביפה ואךמך )יב( יפהדשאינן סח!ס' י

 : לי שחט )מד( כמוכמדקה מו)ור כתכ!כת"ה
 והכ"י "טירשע

 מומר שהוא כאו )יז( אחד לדבר יאפי, )מז( להכעים מדמך ן,
לעכו"ם מ5"תי "כיכסמס
 גני,ס ,סחיטתו ;"סיק,ר!ס ס!" הר' "הת כ)ו5!ה דסתנעט כט.ר סס ככ"ת ,סרין

 !גתר" ככרייח"
 ס' דף סס

"י תודהזבח
 לו ונותן סכין בודק קאמר סתמא דהא סגי א' בדיקה בהמות הרבה שוחטאם

 טובה דעצה קמן למימר דבעינן מאי לפי ומיהו וכו' א' בבהמה בד"אוהול"ל
 י"ח ודף ע"ב ה' דף בת"ה )הרשב"א י'ח סי' וע"ל כאן ה"ה וא' א' כל ביןלבדוק
 בג' ר"ל הוחזק דלשון הוחזק לא אם דקאמר האיי מאי למידק איכא )י( וב'.ע"א

 זה לדע ציע הר"ב והנה אחת בפעם אפי דמשמע ננשל כבר אם כ' ואח"כפעמים
 שהעיד א' שוחט ענין על שם כתוב אלא זה נמצא לא ובמהרי"ק ל"ג שורשמהרי"ק
 בר' תשובה ומאותה סי"ד א' בסי מר"ן וכתבו וכו' כהוגן שלא ששחט אחד עדעליו
 דברי היפך וזה אותו מעבירין א' בפעם אפי' ידו מתחת טרפה שיצאת דמי זההיפך

 א' בפעם דאפי' ראיה להביא יש עוד בזה. האחרו' עליו תפסו וכבר נאןההג"ה
 פליגי ולא דטרפה אבשריה ומכרזינן ליה מעברינן אמר ורבא ליה משמתיקחכם קמי סכינא סר דלא טבחא האיי הונא רב אמר דחולין דפ"ק מהא אותומעבירין

 בפעם ואפי מבואר הרי ע"כ יפה סכינו נמצאת שלא כאן יפה סכינו שנמצאתכאן
 בת"ה והרשב"א פ"י והרמב"ם י'ח בסי הטור הפוס' כל וכ"פ ליה מעברינןא'

 ז"ל האחרונים וכדפסקו להחמיר יש ולכן ע"ז שחולק מי נמצא ולא וש"פוהרי"ף
 )יא( אחת. בפעם אפי' ר"ל הוחזק לא אם שכ' הרב לשון גם לפרש בהכרחוא"ב
 סיני מהר ועומד מושבע שהוא מפני דבר אותו לגבי השבועה על חשוד הואדהרי
 סמוך ובאנו שחיטה בשעת עמו אלו סכינים שהיו וידענו )יב( מועד(. אהל ב'נב"י

 לאחר שמותר עבירה עוברי של לחמצן ודמי איסורא ואכיל התירא שביק דלאנאמן מידי קאמר דלא הסתם מן ואף )לג( ע"ב( ה' דף )רשב"א בידו הם ועדייןלשחיטה
 דינו אלו סכינים אשו מצאו שחיטה אחר ואם )שם( מחליפין שהם לפיהפסח
 נמכר שאינו עוף בשר בין במקולע הנמכרת בהמה בשר בע )יד( ח'. ס"קכמש"ל
 ויתפס ושאיל אןל דלמא דמסתפי משום לי שחט פלוני )טו( )פוסקים(.במקולין
 )הרשב"א טרח לא גוונא האיי דכולי נאמן אינו סתם מומחה אמר אם אבלכגנב

 חכםתורת

 ויש נבלה. שחיטתם עע"גוישראל כופרים שהם שבזמנינוהקראים
 דאוחזים עע"ג ישראל אם מכשירים ואינם מעשיהםוקלקלו

 קצ"ה. ח"ב בידיהם. אבותיהם מעשה שחטו אפי' "שראל משחיטתאוכלים



 המ%ה באויח ב שחימה הלכות רעהידרןץ

 ייס %סי6"ס מומר שהוא או ,ימ( בפרהמ.א שבה לחלל, או ,יחןלעכו"ם
 יר3ח 6ס6 "'5יו סגס"ס : כעכו"ם דינו אלו משתים חוץ אפי' כו?ה ההורהרכך
צ5ן'מידש עוסס ס6ינ1 6מ"פ תי6כ1ן 653 ככ15ת 61וכ5 כסחיעס ח1סם ס6יכוונוי

מסס1כמיססר6.ס )כ( : סר6"ס( מרכרי סכ"י סע5ס )כך 5סכעיס. כמ1מר ריגו5סכמיס

 )*פז ןסס )כב( מכין לו לבדוק א"צ )כא( עבירות משאר לאחת.מומרר
 ס6י, תססמ15ס אבל )כד( לעבירה במומר ודוקא ,כנ( צריך ייהרמב"םמ
 5עדוח כססע כן א"צ )כה( תורה של מעבירות בעבירה יעדות פסול שהואמי

 :ןצס56גפו2 מכח 5מדות פסו5 6ס נויסו :-סג"ס להרמב"ם אפי' פכין רורבדוק
 מתסמע,' נ.י(נג.' ככ15ת 65כו5 חס1ד ססו6 כי1ן 5כך :ו1נור ס6יגו 6ע"פ גכ5ותס6כ5

 ססס ס"6רס"ד אינו סואם אחת י;בירה כמומר דינו ,כז( ך;רלות מומי :ן ס" )קמן,עי' ו: ס' :ףסגת' ,כו( : כ"י( )סכרח 5כך כמ1נורדיגי
 ס' יף3גמי' כש::ר הוא הרי מילה מחמת אחיו שמתו טפני אלא;רך

 'י'"ס י 'ס'יס )כח( : כשרישראך
כיהי

 תודהזבה
 שחיטה של פלוני ממקולין לומר נאמן וכן קי"ט( סי' וע"ל ואחרו' ע"א ו' דףבמ"ה
 משום נאמנותו דתליע כיון מותר ביוקר שחוטה בשר אם ואף ופר"ח( )טורלקחתי
 איש דלימא בעיע לא טרחא בלא מומחה דשכיח דבעיר פר"ת וכ' )פר"ח(דמרתת
 ש"ש דהיינו )יו( נבלה. מבשר ביוקר שחוטה בשר היה שלא דוקא ובנ"דפלוני
 מביאו ט' דף במ"ה הרשב"א )ל' האיסור לאכול ההיתר ומניח לפניו והיתראיסור
 נבלות אוכל וכגון )יז( כ"ז. סס"ק וע"ל מצוה באיזה מכעיס אם וה"הפר"ח(

 תעשו ולא תשגו דכי מקרא כדילפינן כולה התורה לכל במשומד דהוי )יח(להנעיס.
 צ"ב( ס" ח"א רדב"ז בשו"ת ועיע )קר"ס( איירי ובע"ז האלה המצות כלאת

 ב' )פר"ח ד' ס" כדלק' לע"ז שוחט מטעם ראשונה בפעם אפי אסורהושחיטתו
 שכופר )בה"י( מישראל י' בפני )יט( כדלקמן. שבת במחלל משא"כפוסקים(
 עובר ואפי' )קר"ס( בראשית במעשה הש"י שבת שלא שקר ומעיד הש"יבמעשה
 מישראל י' בפני הוא אם שבת מחלל מקרי שפ"ה סי' בא"ח בדאי' דרבנןבמידי
 ומיהו ע"ש איסורין בשאר לא רשות בביטול דדוקא וכ' חולק בקו"א ופר"ח)בה"י(
 )כ( י"א( סי וב"י )פר"ח ואילך ראשונה שחיטה מאחר רק שחיטתו נאסרהלא

 הכ"מ כמ"ש הרמב"ם וכ'ד סוף ועד מתחלה עליו ולעמוד סכין לבדוק מיקלופר"ח
 )כב( בהג"ה. וכדלק' לתיאבון נבלות אוכל ואינו )כא( וש"פ. הר"ן ושכ"נבם"ד
 הוא אם תחלה לבדקו א"צ וגם וב"י( )טור כולה התורה לכל משומד הוידלא

 והויא )כג( רשב"א( ב' )פר"ח הכשרים ישראל כשאר שחיטה לגבי הוא והרימומחה
 דחזינן דכיון )פר"ח( אסורה שחיטתו סוף או תחלה סכין לו בדק לא שאםלעכובא
 שום לקיים לטרוח שלא דפקר חיישינן שבתורה מעבירות א' על עוברשלתאותו

 מעל עול ופורק המצות על לעבור מועד שהוא דהיינו )כד( )הרא"ש( כהלבתהמצוה
 שאינו )כז( הש"ך. נגד הפר"ח ו3"פ )כו( ל"ד. סי ח"מ ועיע מועד הוי לא א'פעם דהוי ביון ברצון אפי' או במקרה א' פעם אלא עליה עבר שלא )כה( )ב"י(צוארו
 בשגם והיינו )כח( )לבוש(. עצמו את מל אינו הוא וגם אבותיו אותו מלו שלאמהול



 3 עמחיטה הלכדר2 דעהיררךן הגולהבאי
 לא ודאי חתוכים )ג( הש*ער או הנוצה מצא יאם העור תחת גמס וגו'י,ה

 ס':בי,
 ר:ס

 שרא )ה( בינליו או כידו הסכין הפיך יאפילו ג ,ד( החליד
 מעצטה נפלה אם יאבל )ו( כשרה שחיטהו ושחמ כלל ב:כוינה הסרסג"5נמסגס
 או בחיקו מונח המכין היה אם הוכן גוברא כח דבעינןפמולה והר""םנח'ס
 הע.ן "מסג'סס
 מעצמה כנפלה בכוונה טלא מחיקו .או )ז( מידו ונפלהב2ידו וגרכ' בנס 5"ה7,

 : וכוכ!ןלהז-כמי סס גגריית5יוחגן
 סעיפים ז' ובו אחר רנר או ע"ז לשם השוחם41

 זו בשחיטה יעבדה חישב לא אפ*לו ע"ז לשם אהשוחמא
 להקמיר או דמה לזרוק שחיטה בשעת חישב אלאב

 )א( : בהנאה ואמורה טתים זבחי ה"ז יע"זחלבה

 חיבה יהקטיר או דמה יזרוק חישב ואהייכ סתם שחם גב
 )ב( : מתים זבח* פפק ה"זרע"ז

ישראל ן
 יעןדהזב2ןק

 דכ' פסול בקדשים דמתעסק רהמנא מדגלי לשהיטה כוונה בעינן דלא )א( גסימן
 ולא שרי דחולין מכלל בקר בן לשם שהיטה שתהא עד הבקר בן אתושהט

 נט"י ה' ממ"א למדתי כן סק"ה י"ט בסי' ועיין לשהוט נתכוון לא דהא תכ"דואפי' ברוכי מצי לא מ"מ לשהיטה כוונה בעיע דלא אע"ג ומיהו )הרא"ש( כוונהבעי
 )הס' גוברא כה מקרי דעדיין כשרה בהזרתה אלא שהטה לא אם וה"הבהליכה דסגי צואר כמלוא לצואר הוץ בו שיש בסכין ומתוקמא )ב( י"ג. ס"ק קנ"הסי

 בסכע מתוקמא והתכה והזרה בכותל והכתה בהליכתה שהתכה כ' ורש"יהאהרו'(
 בעוף למימר שייך נוצה )ג( )שם(. והובאה הולכה דבעינן לבד צואר כמלוא בושחם
 ולא )ד( תרוייהו נקט ולנך בת"ה הרשב"א ל' ועיע בבהמה למימר שייךושיער
 רוב ונעשה השהיטה נתרהב ונפילה פרכוס וע"י הרוב שהט לא שמאהיישינן
 במעשה דאיכא כיון )ו( והפילה. ברגליו שנכשל פי )ה( )ש"ך( ב"ד סי'כדלק'
 נופלת הסכע אין הסתם מן דהא לההמיר פ' ופר"ת פר"ה( )עי גוברא כההזביחה
 סיבוה אחרים דכה הגם מאליה בנפלה פסלינן ואעפ"כ מניע ע"י שלאמאליה
 ובענע מעשה דבר בשום לבוע וצריך שכ' הרא"ש מדברי ונסתייע עש"בליפול
 פי' בכוונה שלא אפי' ש3' מר"ן שב"ד לומר הפר"ת ורצה גוברא בה הוי לאאהר
 פשוט הדבר עבדו ולי יע"ש אשו שקול שהדבר כ' ולבסוף לשהוט בכוונהשלא

 שלא שב' מר"ן דברי דייקי והכי הרשב"א כר' מר"ן וד' הרשב"א על חולקשהרא"ש
 ופשיטא דבר איזה לכוונת בין שנכשל מעצמו בע בו כלל,הכוונה דלשס נללבבוונה
 הם ובך )פר"ה( הרוה הפילתה אם וכ"ש מעצמה פי' )ז( ודו"ק. מהבא לה דייקדפר"ה
 הרשב"א.דברי
 דהיינו אלו עבודות בשתי אלא בהולע פוסלת מהשבה דאין הר"ן כתב )א( דסימן

 להוליך או ומה לקבל דהיים אהרות לעבודות הישב אבל והקטרהזריקה
 ר"ל רהכא והישב מוסבם. והוא עש"ב לקדשים דמי ולא מיפסלא לאדמה

 וס' זבהים מס' תי"ט עיין דיבור ביה קרי רע דבר כל מדבתיב לה ילפידיבור,דרבנן

 בהנאה ואף )שם(. תהלתו על הוכיה סוש דשמא )ב( שופטים. פ' והרא"ם עשירהון



 הגולה נארכ ר שחימה הלכות דעהיורה

 1: סץ שמג העכו"ם חישב אפילו עכו"ם של בהמיע ששחם ישראל י3
 סס העכו"ם שיזרוק תישב הישראל דאם ה ,נ( כשרהלע"ז

 הטור גנמר"
 יסס 6 סיינ גסס )ה( : )כ"י( נסג6ס 61ס1לס ,ד( פמולהיע"ז

 : 6 תג לא שודאי אמרה לא לע"ז חבירו בהמת ששחמ יישראלד
 וג6וקיתח5-'5הק שאומר י"א ז שדתפות בה לו יש ואם )ו( לצערו א?אכיון

 נסס ::ל'ט'י שותפו לצעך ~שלא כמנ:ךין אינך בזה דגם וי"א ח חבירו)ז( חלקנמ

 קתיית'ג6וקיתח6 ז ד -: גתי יס"5 מסיס ססתר6ס ועכר )ח( גו סתרה 61ס סנס"ס : לאמורולא
 תודהזבח חסס סס,גס'רס.י 1'*

 דלא הנאה היתר זברו שלא הפו' ממשמעות )פר"ח( דע"ז חומרא משום לאסוריש
 מצות לשם ששחט בפירוש ראינוהו דאם מבואר וכו' סתם שחט ומדקאמרכרש"ל.
 הוא השתא אמרינן אלא תחלתו על סופו הוכיח אמרי' לא תו חישב, ואח"כשחיטה
 מכיון דבחולת שב' הר"ן מל' מוכח והבי האחרו' בשם הפר"ח וכ"פדאתרע
 מצות לשם ששחט בפירוש שראינוהו דר"ל מזה דמוכח הותרו כראוישנשחטו
 נתנבלה שלא ר"ל הר"ן דנקט בראוי דהאיי לדחות ואע בסתם. משא"כשחיטה

 דפשיטא כראוי ולומר לאודועי צריך דמה ועוד נבלה, בדיני עסיקיע דמיבשחיטה,
 כדכתיבנא ודאי אלא ונאסרין חוזרין אינן למימר שייך ומאי נאסרהדמשנתנבלה

 דסתם ואע"ג השוחט כוונת אחר הולך דהכל )ג( ז"ל. הרשב"א בחידושי מוכחוכן
 שהגוי שמענו ואפי )שם( אמרי' לא עובר וזה מחשב זה בודאי, לע"ז גוימחשבת
 ע"א(. קכ"ז דף בה"ג ל' מוכח וכן רשב"א ב' נב"י 3לום אינומחשב
 בסיפא למבקט דבעי וטשום לכתחלה אפי' דה"ה כשרה בדיעבד דוקא דלאוודע

 ועית ז"ל האחרו' וב"נ ששחט ישראל ברישא נקט וכו' חישב ישראלואם
 להה דקשיא משום וטעמו ע"א י' דף בת"ה הרשב"א כ"כ )ד( ע"א. תרפ"א דףבר"ן

 היא משומד דשחיטת לי תיפוק לע"ז דמה לזרוק בהמה בשוחט ור"ל דר"יבפלוגתא
 חלבה גוי ויקטיר דמה שיזרוק ע"ד לגוי ששחט אלא קאמר דמה לזרוק דלאותירץ
 מומד הוי לא עדיין ראשונה דבשחיטה ב' בסי' מ"ש ולפי פר"ה וכ' ע"ש.לע"ז
 שבת מחלל גבי אלא כן אמרי' דלא עבדו אני לי ליתה,וקשה מעיקרא קושיאא"כ
 לע"ז שוחט מטעם י"ז ס"ק ב' סי לעיל עצמו הוא וכדכתב לע"ז במומר לאדוקא
 סק"ה ד' בס" להפר"ת ראיתי ושוב ח"י. ס"ק ס"ב לעיל דבריו הבאתי שםדו"ק
 מומר מטעם השיגו לא אמאי עלט לי וקשיא בש"ס, עיקר לזה דאיו עליוהשיב
 וראיותיו. דינו בעיקר  הרשב"א על חלק שם הרא"ה והנה ודו"ק. כב"ע דאתיאלע"ז
 כלום בכך אין אחרים שיזרקו ע"ד אבל הדם הוא שיזרוק ע"ר בשוחט דדוקאוכ'
 סול כבודו דמפני אלא הפר"ח בה ומסיים פוס' ב' והפר"ח הש"ך הסכיםוכן

 כדברי מוכח ראיתי ה"ג ובס' עכ"ל. בהנאה לא אבל באכילה להחמיר ישהרשב"א
 שמר'ץ במקום בפרט קבלה דברי דבריו שבל סברתו נגד להקל וקשההרשב"א
 אדם שאת הרמב"ם ל' )ו( כדלעול. להסל אחרו' והסב' נה( להרשב"א.מסבום
 שהיי באכילה אף ומותרת לצערו. אלא מתכוין שאינו שלו שאינו דבר אוסרמישראל
 הרא"ה. נגד פד"ח וכ"פ "( דף )רשב"א לע"ז נתכוון לא שבלבו היא ראווהשחיטה

 לצער ביון לא חבירו בחלק דגם אמרי' מסתמא לצער כין לא דבחלקו היכי דכי)ז(



 ד שחימה הלכות דעהיורה הנולהבאר
 כוכבים ויבנה חמה ילשם תגעות הרים לשם טהשוחט הכןוו":ן : קמ"ס ס" 1ע"5 )טור( מו)וריס כס6ר 6סור ס"ז)13( סר6"סנסס
 לאמרה ;"ן טקיךבת דין לו א'ן ונהרדת. יכ(ים דמזלדןן הזנ יט,ר5"ט

 נתכוון ש'א אע"פ )יא( פפולה שחימתו אבל )י(בהנאה ,ן~ן,זסרסנ""
 שאומריב הבאי מדברי בזה וכיוצא לרפואה כאלאיעבנדם סס הרמכ"סב5'

 הרסכ"",סירסי
 משאר אחד שר אוךשם )ינ( הר של שר לשם יהשדחטד 5:ג ,יב(ך4עכן"ם,

 בין הגדוך השך מ*כאל לשב ששחם בין )יך(דתרבר*םה1יחקר,נחעכולת
 )טו, ת51עח( מין )פי' שבים קטן שלשיל של שי לשם ששהפן דף נט.1ך6ית6
 ה"ז ךף ,ס)הןריןמ"ה

 תודהזבח

 שותפ לצער אלא מכוע אינו בזה דגם חולק וההא"ש פר"ת. וכ"פ הרמב"ם ד'זוהי
 הרא"ש בסברת נוטה מר"ן וד' י כדלעיל באכילה אף ומותרת שרי חלקו ואףע"ש

 פר"ח.וכ"פ
 ע"ז על מוזהר שאתה מיתה חייב שאתה יודע הוי לו ואומרים לע"ז ישחוט שלא)ח(

 בהנאה. גם ואוסר למיתה עצמו שהתיר מזה גדול מומרל אע שכן וכיון )שם( שאמות עושה אני כן וע"מ אני יווע שאמר )ס( מ"א(. ד')רש"י
 אבל לע"ז בלבו דאע בישראל אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם אין אמריע דלאודע

 ב' סי כדלעיל בהנאה ואף דהרמב"ם לישנא וכדדייק לע"ז דבלבו אוסרגוי
 ע"א. י"א דף ע"ש שמיקל הרא"ה זולתי הפו' כל וכ"דס"א
 וגמר דהו כל אפי' היינו ששחט גוי או לע"ז שחט זה בסי' דאתאמר היכא דכלודע

 ע"ב י דף בת"ה הרשב"א עי' שחיט' הכשר 3די בעיע ולא השחיטההישראל
 )י( )פר"ח(. נהט"ז ודלא נבילה אותה עושה שאע במידי ואף האחרו' כל הסכ'וכן
 על דאלהיהם מקרא דילפי' ומדברות וגבעות הרים לעבור גוים של ררבם שאיןלפי

 ואונו ע"ז משום בעצמו נאסר אינו המחובר דבר שבל אלהיהם ההרים ולאההרים
 בסייף שהוא מזלות בעובד רחמנא מדגלי מ"מ התורה מן בהנאה תקרובתואוסר
 אלא לעבדן נתבוון שלא אעפ"י לשמן השוחט הרקיע, בגלגל מחוברים שהןואעפ"י
 בלבד העע מראית מפני מדרבנן )יא( ורשב"א(. ר'ץ )עי' אסורה שחיטתולרפואה,

 לא לע"ז לגמרי כשוחט נר' שאינו ולפי שם( )ר"ן לע"ז כמתכוע שנראה מפניהוא
 ע"ז לכוונת הר לשם לשחוט שנתכוון היכא אבל )רשב"א( בהנאה לאסרההחמידו
 מ"מ ובו' ההרים על אלהיהם מדכ' נאסריס דאיק ואע"ג התורה מן בהנאהאסורה
 )יב( פר"ת. ועי ופר"ח( ור"ן )רשב"א בסייף עובדיהם דהא ע"ז נעשיםהם

 י"ב במדרש כדאמרי ולבנה חמה של לשר או )יג( הרמב"ם(. בפי' )הר"ז בניהימותו לא או ותלד תהר העקרה או מחליו יתרפא פלוני במדבר או פלוני בהרשדהשוחט
 בשפים לשם או רפואה לשם אפי' )יד( תו'(. ב' )ב"י החמה את מנהיגיםמלאכים
 רבט וגזרו גמורה לע"ז דמי לעבדם הגויים דדרך דכיון זה שלפני דסעיףדומוא
 לכ"ע אסור התורה מן אף לעבדם נתכוון ואם ופר"ת( )ר'ז לעבדה מתכועבדע
 לשם אפי' או הבריות שבכל גדול דבר לשם כלומר )טו( ור"ן(. הרשב"א וכ"כ)פר"ח



 הנילה נאיכא ד שחימה הרכות דעהידרה
 קיסג"6מחס,3, )טז( : בהנאה ואסורה מתים זבחיה"ז

 ךף חעין אמסגס יהפוך אא"כ לשחומ ישראל מניחים שאינם מישמעאליםן
 גסס בע,י מ"ת חקוהיהם כמנהג גוזרח( גגד פגיו סיספוך )דסייג1 קיבך"ה לא"יפניו

 גנ ,סיסרל:ן המנה3 לבמל ראוי ום"מ )יז( הרים לשם לשוחמ דומהאינו
 ינ,ס :ג",גיכ! )רסכ"6 כך פ5 וגוקפיריס ס61י5 כן שעושה במי ולגעורההוא

 ומסקכר סס,ס )יח( סנו"ס(:ס"

 6,טעת'ס : םעיפים ג' ובו דינו מה קרשים לשם השוהםה
 דמתג,

גסמססככימ )א, כמותם ונודרים שמתנדבים קדשים ישם אהשוחמא
 כשוחמ שזה פמולה שחימהו )ב( מום בעלה היאנאפילו

 בנדר באים שאינם קדשים לשם שחם )ב( בחרןקדשים
 לשם עולה לשם השוחמ כיצד .)ד( כשרה שחיטתוונדבה
 גהואיל פפויה שחיטהו פםח לשם )ה( הודה לשםשלפים
 )ו( ונידב לנידר דמי שירצה שעה בכל להפרישו יכוךוהפפח

שחמ
 תודהזבח

 בהנאה אסור ומת מתים זבחי והאבלו כדכ' כמת )יו( )ר"ן(. שבכולם קטןדבר
 בהנאה דאסורה ערופה מעגלה דגמרי'וימשם מרים שם דותמת מקרא לןכדנפקא

 עובד וזה מחשב זה הכא אבל לבך מתכוין עצמו השוחט דהתם )ט( וקר"ס()רש"י
 ראיכא התם דשאני דמיא לא נמי גומא לתוך או ימים לתוך ולשוחט אמרי',לא

 דלמא או' דהרואה רואה משום לחוש ואין נראה, משום איכא לבבואהדשחטי

 באיסור נבלל גנאי שום זה בדבר שאע והגם )יח( רשב"א( )ב"י זה צד ליהאתרמי
 קס"ב. סי' ח"ב רדב"ז ועי' ס"ל פר"ת עיין לכתחלה ואסור הגויםחוקות

 כל משמעות וכן קכ"ט דף בו כל הביאו הראב"ד כ"כ הזה בזמן ואפי' )א( ה'סימן
 ולא טיט או בצמר נכסה המום שלפעמים )ב( כיצד. להו מפרש ולק'הפו'

 ל"מ )ג( וש"ך(. )פר"ח פלוג דלא אסור מכוסה שאינו ואף הוא תם וסברי ליהחזו

 מתירין היו ואם ושוחטה מקדישה הוא עבשיו אומר שהרואה דאסורה הביתבזמן
 שמא לחוש יש למגזר שייך דלא בזה"ז אפי' אלא בחוץ קדשים להתיר יבאואותה

 דכשאינו )ד( )לבוש(. ממש בחוץ קדשים שוחט והו"ל מקדישה שחיטה בשעתעתה
 עתה שהרי )ר"ן( נינהו קדשים ולאו מחייך קא דאחוכי ידעי מידש: ונידבנידר

 השתא דנימא נינהו אפרושי בנילאו
 אית קלא דההוא בבר שהקרישן הרואה יאמר לשמא ח"2ינן ולא להו מקדישקא
 ח"2ינן נזירות נוהג שאין אעפ"י נזיר לקרבן וה"ה )ה( ולבוש(. ורש"י )שםליה
 ליה מפריש השתא דלמא אמרי' הלכך )ו( לבוש(. )הרמב"ם בצנעא נזירות נדרשמא
 ושחטו השנה ימות באמצע הפרישו דאם וק"ל השנה ימות בשאר פסח שחיטוקג

 דלא ואע"ג לבוש( )ב"י להו ואביל בחוץ שלמים שחיט קא ואמרי שלמיםשהוא
 משא"כ שעשה עבירות כל על לו שייך דהתם לחטאת ול"ד פסולה עולתי לשםאמר



 ה שחיםמה הלכורן רעהיררןק הגולהנאר
 ייאם )מ( כשיה 'טחימתד )חן תמייה ישם מעשי ישםבכוי ם צגמ1,כע"ן לשמ תיוי אשם לשם )ן( דדאי אשם לשם חמאת לשם שדקכז ןלני 16ק,מח6ר
 זו ואסר אשם או חטאת עייה שחייב עבירה שעבר )י(נדדע גכיח1 זנח ליסיס

 ח15י נ6סס פוס5ין 1יס סגס"ס )יא( : .פפויה לאשמי אן לד,םזארז1 דר'ג16קימח6
 )יב( : 5סחמיר 1יס )ט1ר( ונדכס 3נדר דכ6 לסו רסניר5 מס1ס 1 טג3כ5סרסג"6

 ראויים שאינם מינים בהם וכיוצא ואווזים תרנגולים השחמ:נ1סר"ןנת"ס
 יונה ובני קמנים להורים וה"ה: )יג( כשריםלהקיבה'מן'ג"גסרסנ"6

 )יד( :גדולים
 שכל:א' י )פו(זבין א' במכין שאוחז*ן בין ,ששוחמים יוצניםג

ה"ז הפופי דבר רשם מהם א' ונתכוון ושוחמ)מז( בידופכינו
 תודהזבה

 לשקר שנשבע גזלות אשם דהיינו )ז( )בה"ט(. אדם מכל הנידב דבר שהואבעולה
 בא תלוי שאשם וע"ש מצורע. אשם חרופה שפחה אשם מעילות אשם ממון.לכפירת

 בתוך זבח לו יש שמא חהצינן ולא )ח( )רש"י(. ודאי אשם להני להו קרי ספיקועל
 )פר"ח מעילה לידי יבואו שלא להודיע שרגיל קלא ליה דאית משום בצנעאביתו
 זבהי תמורת לשם ג"כ ואמר ביתו בתוך זבח לו שיש בודאי ידעינן ואי תו'(ב'

 נודע שלא בד"א )ט( ופו'(. )פר"ח פסול והזבח שהמיר אימור לריעותא תרתיואיכא
 כשרה ואשמתי לחטאתי זו אומר ואפי' אשם או חטאת עליה שחייב עבירהשעבר
 דאדרבה חטאת עליה שחייב עבירה עבר שמא חישינן ולא דמשקר ידעינןדמידע
 ולבוש(. ב"י )עי' לו ויתכפר שיתבייש בדי עליה מחפה אינו כזו עבירה שעברמי
 חזר השתא דלמא עבירה עבר שעברו בימים שאומר עצמו מפי בין עדים מפי בין)י(

 אבל זה לשחוט שרצה קודם כן שאומר ודוקא ופר"ח( ט"ז נגד )פר"תבתשובה
 )שם מותרת ה"ז לחטאתי וזו חטאת והפרשתי חטאתי אני אמר זה לשחוטכשרצה
 לחטאתי אמר וגם חטאת שמחויב דהיינו לריעותא תרתי דאיכא כיון )יא(ושם(.
 או לחטאתי ה"ז כשאומר ודוקא בהקדש ומתפיס המועיל הלשון דזהו ופר"ה()ט"ז

 או חטאת לשם אומר אם אבל חטאתי לשם שאמר או דוקא הכנוי ביו"דלאשמי
 ההתפסה דאט כו אומר נדבה ובדרר רעלמא לחטאת דמשמע כלום אינולחטאת
 )עיין הכנוי ביו"ד תלוי העיקר אלא דלחטאת בלמ"ד ולא לחטאת בלשם לאתלוי
 פר"ח עיין בהנאה לאסרו אפי' היינו זה בסי המוזכר פיסול וכל ופר"ת( וט"זפר"ח
 ספיקא האי בי דכל אחרו' וכתבו )יב( בהנאה. שמתירים ופר"ת ש"ך נגדבאורך
 . ע"ש העין מראית דמשום כהא דרבנן בגזרות גם ומה סופרים, בשל לקולאאאינן
 קטנים יונה ובני גדולים ובתורים )יד( )פו'(. כן אומר שחוק דדרר ידעי דמידע)יג(

 יולדת אם יולדת, אשתו עולת לשט ובאומר )שם( להקרבה דראויים פטולהשהיטתו
 אלא גזור ולא מלתא בהא רבנן דגזרו אשכחן גזירה דחדא באכילה אסורההיתה,
 אית קלא הפילה או דילדה איתה דאי שרי ידיע לא ואי פר"ח( נגד )פר"תבאכילה
 בהיקף א' סי' ששחטו דהייינו צירוף ע"י )טז( א'. בבת ושוחטין )טו( )שם(.ליה

 )יח( )לבוש(. כשר דבר לשם נתכוון שהשני אעפ"י )יז( זין(. )מהר"י כ"א סי'כילק'
 שעושה בדבר הפסול שהתחיל ומיירי )יט( השחיטה. וגמר השני ובא אחדשהתחיל



 המלה בארכב ה הלכוהרשתיפה דעהיורה
 גםס סס " כ80ס מהם א' ונתכוון )יח( זה אחר זה שחמו 14ם חוכן פמולה הץ)יז(
 :ימנ שותשת בה לו כשהיה מבד"א )ים( פופל הפמול דברלשם

 (מן"
 נ

 יגעחי סי.6 ,טעס, מישראל אדם שאין אמורה אינה שותפות בה לו אין אםאבל
 דלעע נסי' 1יס סנס"ס )כ( : לצערו אלא כוונתו שאין שלו שאינו דבראומר

 נ?ן 6ית6 סס סק )כא( : לסחמירויס גי,,טת'ח)יז: 1סעור( סר6"ס כסס )כ"י סמין מר6יס מס1ס ענין ככל16סריס גסעי
 וגת.סנזכוגמן

 גמפגס 'יקסבי : סעיפים ד' ובו שוחמין בסהן

 י4ןי::ג בצור בין בפכין בין )א( שוחמין התלוש דבר אככלא
 בהנקרא האגם קנה של בקרומית בין ב( כזכ1כיתכי;

 מדברים בהם נוכיוצא )ד( יחירי 51פורן 1סן )ג(אושפדני"א
 )ה( : פגם בו יהיה ולא וח?ק חד פיו שיהיה יוהואהחותכים

הנה'ה
 תודהזבה

 שחיטה הבשר הפסול שגמר דוקא וכן ב' סי' בסוף כדלעיל בושט דהיינו נבלהאותה
 דלעיל הרא"ש וגם )כ( אחרו'(. )הסכ' נפסל אינו שוב בכשרות רובו נשחט אםאבל
 להתיר יבאו שמא גזירה הרואה משום דאסור שותפות לו ביש בזה יודה ס"ד ד'סי'

 לע"ז, שוחט להתיד יבואו שמא למגזר שייך אע ע"ז גבי לעיל אבל בחוץ.קדשים

 ואין שלו בשאינה אפי' טעמא דלהאי ואע"ג בהנאה. אסור מתים דזבחי ידעידכ"ע
 לחוש אין בחוץ קדשים להתיר יבאו שלא כדי לאסור לנו היה כלל שותפות בהלו
 יבול שאינו יודעים והכל ליה אית קלא כלל, שלו שאינה בהמה ששוחט דכללזה

 יקדיש כי דאיש שלו שאינו דבר ואוסר מקדיש אדם שאין להקדישה ולאלאסרה
 הכא דשאני לומר נר' ועוד חמם ועץ ופר"ח רב"י וכ"כ הלבוש( )ל' כתיב ביתואת
 לחבריה לצעורי אמרי' לא להכי קרבן, לשם שחיט דקא עביד קא מצוה דסבורכיון
 ודאי אינשי. מינה ורחקי עבירה אדרבה מצוהאיכא מאי בע"ז התם אבל מכוין,קא

 נוטה הדעת ובן )כא( חן. חכם פי ודברי זין( מהר"י בכ"י )מצאתי מנוין קאלצעורי

 מד' דלמא אחרים של זו בהמה כי שידע והגם הוא קדשים שוחט או' הרואהכי

 ה"א מי של זו בהמה ידעי כ"ע דלאו ועוד הראוי. בקנין וקנאה עשההבעלים
 הטור ושכ"ד להקל פסקו והפר"ה הט"ז אך לזה( ראיות להביא והאריך)פר"ת

ע"ש.
 ליד מיד אנימח דמשמע המאבלת את ויקח דכ' מקרא כדילפינן )א( ו'סימן

 את לשחוט כתיב ולא בנו את לשחוט דכ' לחולין נמי הניקח מיניהוגמרינן

 דקתני ההג"ה יישב ופר"ת ופר"ח( באה"ג זו הג"ה שייך כאן )ב( )קר"ס(.העולה
 שקסמין רכין זבוכית מיני רואים שאמ מהם נבדלים שקסמין קנים גבילזכוכית
 נגד ופר"ת )פר"ח וכו' בצור לשחוט רשאי סכין ליה אית ואפי' יע"ש מהםנושרין

 בסכין קתני ולא וכו' בצור בין בסבין בין דקתני הברייתא לשון דדייקי ונר'ב"ח(
 ובעולשין בחזרת בפסח בהם שיוצאין ירקות אלו פסחים במס' בדקתני ובקנהובצור
 ב"י( )רש"י הושט אה ינקבו שלא ממנו נבדלין קסמין ואין וחד יבש שהוא )ג(וכו'



 ך שחימה הלכדת דעדץידרדץ הגולהבאר
 עע-ר)'

 נוסס ג3ד5ין סקסמין זכיכיח( )'16 קניס כ60ר 5סחוט 61סיסנס"ס 0גסי

 א' יטצדה המבין )ו( רם"י( כ0ס )3"י ססימגיס. 5גקיכת 5הי0ךים י.י.נס'0ר16נגליון
 גזירה לכתחלה היפה בצד ישחומ לא יפה השני דצדהט.ל 0סיחס ,כ,נית6,
 שחמ היפה ובצד הואיל שחמ ואם ,ז( האחר בצד ישחומ שמא נ"י סיכ:מ

 ונ60ר סנימס גו 0י0 6רוך גסכין וס"ס סנס"ס : כשרה שחימתו 1סס נו1%חטי,

 11( סנססניר
 סיפס כנוק1ס 6פי5ו כ1 5קח1ט ד6ס1ר פגימס 653 עס סח ע:י ם 13

 650 5י כר'6 ו6מר כו 0חט 061 ספגינוס ע5 )וט5'ת כרך 6ס 6פעו ןףט-1 0סהמ0גק
 רח51ין ספ"ק )מרדכ' כסרס 0חיטת1 ספנ')וס כמקוסכנעסי גסג6 ןרכימימר6
 כרך 65 6פי' ,ח( ומסרי"5( ורוקח וכ5כו נט"ו ות6דו61סירי לף ירכ56יכ6
 וכן ססכ'ן 6ת 5ססהיז 60"6 1.31"ט וכ"י( )טוך ספנימס ע,מט5,ק ט.ו דף ו0סט"1

 ע5 נוט5ית כ1רך 06 5כתח5ס 05חיט נו1ק? )פו( סדהק 03עק3ה51 הלינ6ןמחני'
 פג'נוס 5סכ'ן 6פי'-6.ן 5יזסר י0 ו5כתח5ס י"ח( סי' )1ע"5 )י(ספנימס
 ,יא( : כ0חיטות )מ65 כ1 יסחוט 65 .5סכין סקת6 3יןרק
 צפורן כנון ילנוף או ,*נ( לקרקע המחובר בדכר יהשוחטב

 מן "וכתלוש )יג( פסויה שחיטתו בבהמה הסחובריםושן
הקרקע

 חודהזבח
 דהזביר משום כאן זכרו ורמ"א ס"ג. כדלק' פסולה דשחיטתו שנים לאפוקי)ד(

 י"א. סי' כמ"ש )ה( בהדייהו. אלו נמי זכר לבתחלה, בהם ששוחטין דבריםמר"ן
 ונקב מינכר לא דהשתא הקרומים באורך ממנו דק קיסם אטה נבדל דשמא)ו(

 רעה רוח מפני ט"א כ' ובירושלמי פר"ח( )ל' נראה ואינו בצואר ונכנסבסימנים
 וה"ה )ז( וב"ח. כש"ך דלא להחמיר תאר ופרי הפר"ח הכריע וכן )ב"י(פסולה נמי דבדיעבד משמע ראשון טעם לפי אבל בשרה. בדיעבד ונפ"ז עליהםהשורה
 )רא"ש טעמא מהאי צדרין משני שיבדקנו עד בו ישחוט לא פיות שני לו שישבסבין
 מקודם בפגימה שידע דוקא והטנו )ח( ועמש"ש. ס"י י'ח סי' רמ"א מביאווטור(
 )ט"ז אדעתיה ולאו עביד דאיניש, עליה רמיא דלא דמלתא לי בריא מהניאז

 יכול הטכין בראש והפגימה בחציה לו יספיק אשר ביותר ארוכה הסבין ואםופר"ח(
 לו שאין )ט( ט"ו(. ס"ק י"ח סי' )פר"ת מטלית כריכת מבלי האחר בחצי לשחוטהוא
 בשיש ודוקא )ב"י( עליהם לסמוך רבוותא הני הם ובדאי )י( הסבין. להשחטהבנה
 הואיל מהכי בציר אי אבל הר"ף(. ב' )כ"ב פגימה בלא לצואר חוץ צואר מלואבסבין
 ובדיעבד בפגימה וישחוט ממקומה המטלית ינתק אולי חישינן והובאה הולכהוצריך

 )פר"ח(. כשרה ממקומה המטלית ניתק שלא שראהכל
 העוקץ ראש שיתחוב ע"י בי"ט בו לשחוט מותר בראשה חד עוקץ לו שישסכין

 סק"ג ח' בסי' נדלק' היא בעלמא וחומרא )אחרה הדחק בשעת ובןבקיסם
 עב חלק גודל כשיעור לקתא סמוך בסופו שיש וסכין )יא( )פר"ח(. סק"י י"חוסי'
 דלא ההג"ה שהביא הדין זה בכלל אינו בלל חיתוך ביה שייך דלא לגבו דומהוגס
 לתקנו עליו מקפידין הותיקין ומיהו ודק החותך בדבר אלא פגימה לומרשייך
 כגון )יב( שס"ה(. סי דב"ש שו"ת )עיין הוא בעלמא חהירות שהשה, חששמסעם
 המאכלת את ויקח דכ' התורה מן )יג( טור( )לבוש מאליו מהארץ העולהקנה



 הנולה נארכג ו שחימה הלכררצ דעהידרה

 ""סן" ע" דיכ" נשרש יהא שלא יוהוא ,מו( ביט?ו אם באפי' כ:רהשהיטהו נע" טסס דיני שחמ ואם ייד( .שהום ?א בקיקע היברו ו?בסוףהקרק;
 כפר'ססוסרמ3זס וטז( : שביטלו אהרבאר*ן

'נעס-עי' בהם ושהם חדיכ שיני2 יו שי.2 ?חי מבהטה כההך3
 תימיסן אחד בשן (אבך )'ז( כמני שה2 מפני פמויה:חימתו

 זף ממסגססכ. סה15סס 3יד סקכ1ע 3לפ.רן וס"ס לכ:ח?ה בו שוהם ביהיהקבו;
 :גגייהגס )יזה( : ,3"י( תניףנ!;

 ססעימנ"ס הצואר וה;ביר )כ, סח15ס 3דכר "1 )יט( בפו~ל מכין מנ;*ןד
:ל:יית!,גנף הבהמה צואר שיהיה :והוא כשרה שנשהטשהיטהו;ד
 זף ססי:"ן"5 מהםכין ?מ;לה בהמה צואר היה שאם ימעלה והמכיןיממה
 דקיק. טכן".' דהובאה הו?כה ב"א ותחהך גופה בכובד 2 הבהמה תרדשמא
::"~כר:שלן שחיטהו דרסהי שלא לי בריא אמר ואפי' שהיטה זוואין

מהסנין  תודהזבה
 אטו רבנן דגזרו ש"ס( )רשב"א בטלו לא ואפי' )יד( קר"ס. ב' וכדלעיל)פר"ח(
 ורי"ף רשב"א עולמית. שם להיות )טו( פר"ת( הסכ' וכן ופו' )פר"ח מעיקרומחובר
 ופר"ת(. הפר"ח וכ"פ )ב"י דמחמיר כהרא"ש דלא נקיטינן והכי ועיטורורמב"ם

 אחר נקט להכי בביטלו דסיים ולהינת קאמר שחיברו אחר אלא דוקא לאו)טז(
 ביטלו לא ואפי' ליה אית מחובר דין בארץ שנשרש דכל שם וסיים )פר"תשביטלו
 בל בין פגימות ש"ש כיון )יז( ופר"ח( הט"ז וכ"כ ארץ וחטפתו מעצמו נתבטלכבר
 יד כבית דהו"ל מחובר מקרי לא ליד או ללחי מחובר שעדיין ואעפ"י )יח( .. ושןשן
 ולבסוף תלוש דשרינן והא הלבוש ל' )יט( הפר"ח(. וכ"פ בכ"מ וכ"כ רמב"ם ב')ב"י
 בהמה דבצואר לאורויי ואתא תלושה בקורה כגון )ב( ובו'. בכותל סכין בנעץחברו,
 למטה בהמה בצואר זה ובנדון ולבוש(. ופר"ת )פר"ח דרסה משום פסולהלמעלה
 פעם כן יעשה שמא דחישינן )כא( שרי)פר"ח(ע"ש. לכתחלה אף תלוש דהויכיון

 שמא קאמר ולא ידרוס שמא חישינן בברייתא מדקאמר ודקדק הרא"ש )כ"כאחרת
 שמתיר הרא"ה זולתי לזה מסבימים הפו' וכל )ב"י( קאמר. דלהבא משמעדרס

 )פו'(. כבידה בין קלה בין בבהמה חילוק ואין )פר"ח( ליבבריא
 שהוא כיון לבתחלה לשחוט מותר למעלה בהמה צואר אפי' בידו הסכיןובאוחז

 הש"ך נגד ופר"ת )פר"ח דרסה חשש ליכא ומביא ומוליך הסכיןאוחז
 לי תמיהא הצעיר ואני ז'. דין פ"ב הרמב"ם מל' ברור וכנ"ל בדיעבד דוקאשסובר
 בטעמם נכונים הפר"ח דברי הסברא דלפי זה, בנדון בדיע' אף דאוסר הלבושעל

 ידו מוריד הוא גם הלא גופה בכובד הבהמה תרד אם בכך מה בידו דאוחזהדכיון
 וחישינן קיימא דבמקומה נעוצה כשהסכין משא"כ צוארה. הבהמה נשתורידלמטה
 ושחטו להרביצו יבלו שלא בשור לבתחלה כאן מעשה נעשה שכן ושמעתילדרסה.
 קל עוף בין חילוק ואין )בג( )לבוש(. קל שטבעו )כב( ד ודו"ק. עמידתו עםהשוחט



 ז ו שחיפה הלכות דעהיררה המלהנאו
 )כג( : יכשיה שחימתו מטנה לטטה או הנעוצה מהמכז )*נסתס 00שא

 א' סעיף ובו בו לשחים מוהר אם בנלנל מביז הקיבעז 5כנו סק%5

 ".=ה""םכץכינישיאקששושן)ט א _,3
 המסבבים המים בואם )נ( הג?נל במביבת שישחמ עד הסף או וב 5תירי45 0סב

 ה"ז ונשחם שמיבב בשעה כננדו הצואר ושם הנלנר את נססננמר"נתר"

4 ,ד( כ31מילד' ממ0גה2"נ  את וסבבו שבאו עד )הן המים את אדם פמר 1אם 
 אדמ מכח שהרי בדיעבו כשרה ה"ז בסביבתד ושחמ הנלני במימר' 5' לה)ץ

 סס- נעי 5'"ג:4

 האדם מכח אינה שהרי פסולה )ז( ולאחריה שניה 3(סביבה עחות' "פסיס'י5"
 : בהלוכן המים מכחאלא

 : אחד סעיף וכו שחימה של סנין שיעיי דיזח

 והוא )ב( שהוא כל )א( בה ששוחם הסכין אורך אכמדו-הואא
 ראש כמו שוחמ ואינו שנוקב דק דבר יהאבשלא
 קצת וחב הוא גאפילו ובמחמ )נ( כו וכיוצא הקטןהאיזמל
 )ד( בו שוחטין אין החוט בו שחוהכין רצענים שלכאותן

וניין
 תודהזבה

 ולכתהלה הכבדים. באווזים שמחמירים ורי"ו( רשב"א נגד מר"ן וכ"ד )טורלבבד
 פר"ת(: ועיין )פר"ח לסברתם. לחושטוב

 יש טעם דמה והרא"ש( מהרמב"ם שנר' מה נגד )פר"ח לכתחלה )א( ז'סימן
 הרי גופיה, ודמיא דמיא. אטו דגזרינן לא אם אבן של בגלגל ולגזורלאסור

 מן התלוש )ב( )שם(. לגזרה גזרה כעין והו"ל שני כח אטו ראשון כח ביהגזרי
 לכתחלה דאסור חברו ולבסוף תלוש הו"ל ואל"נ העכיו בו עהתשביבהקרקע
 נתגלגל אחד סיבוב שמחמת ואעפ"י בו'א גי כח הו' דאז )ג( )פר"ח(. ו' סי'כדלעיל
 דבסמוך מים של בגלגל משא"כ גוברא, כח מקרו נולהו סבובין, הרבההגלגל
 זובח שאתה מה ואכלת וזבחת מדכ' בעינן גוברא כח דאנן התורה מן )ד()פר"ח(.
 המים את המעכב הדף שנטל דהיינו )ה( ופר"ח( )לבוש ג' סי' כדלעיל אוכלאתה

 וסביבה בדיעבד בכלל)פסול(.ואף ושנייה )ז( הדף. שנטל )ו( וכו'. לגלגלוהתחיל
 ורמ"י(. )פר"ח שנייה סביבה אטו לכתחלה בה גזור ורבנן שריא התורה מןראשונה
 ולכתחלה לעוף דוקא כמ"ד ודלא ר"ן( ב' )ב"י לעוף בין לבהמה בין )א( ח'סימן

 וע"ל בבהמה דמסתפקים פו' שאר נגד פר"ת וכ"כ )ב"י( לחושטוב
 קאמר לצואר חוץ שהוא כל דאמר כמאן ודלא קאמר שהו כל ממש )ב( ד'.סס"ק

 הסימנים יסתבכו והובאה הולכה שע"י לחוש יש מאד קטן שהוא שמתוך )ג()ב"י(.
 שבראשה לעוקץ לחוש אין קצת ארוך דבסכין שמעינן ומהבא )פו'( וינקבובעוקץ

 דאושנפי מהטא בגמ' ונקרא )ד( )פר"ח(. העוקץ בראש קיסם לתחוב ראויואעפ"כ
 שהעתיק הר"ן ומדברי רשב"א( ב' )ב"י שחיטה זו ואת ונוקב קורע שהואלפי
 דרסה בלא והובאה הולבה ע"י אפי' בהן לשחוט א"א קטנים דהוו דכיון נר'מר"ן

 פר"ח. עי' רש"יוכ"ד



 הנולה נארכד מ ח שחימה הלכות דעהיורה

 כס,1כיח כס יסר", ליזהר צריך במכין.קמנה השוחמ שיעורא ידעינן 'דלארוכיון

 5:ה' :ן-י "-גי ן אבל ידרוס שיא בה ויביא שכשיוריך דעתו אמד לפירשער

 טזקן 15כסיס יקח 5סער יוכ5 650 ומי סגס"ס : ישחום" לא מדאי יוהרבקמנה
 תסרס"5ן נר6:ו ,כוררכי 0סוחטין רכר 16הו 50 5י6ריס סגי )ה( 16רך נמ5ו6סכין
 גסס אט,י כזס 1סחטתס סכ' 5זס ורמז 56כעיח כי"ר 05ער 1י"6 ר"ח(נ0ס

 ,.כס: ס הימע )ו( : יסגיס( 1סחיטת )סס י"ומכין
 זד65 ינו"רי"ף אהר קעיף ובו מלובן בסכין השוחםמ

 6:לן ",'2:ן מכשירין ויש )א( פמויה שחיטתו מלובנה במכין שחט אאםא
 הסהיטסכיח נ1זדיס:)ד( עע ס65 )חר ס6ז )נ( מ15כגח עסי6 י~ע 06)כ(

סכין
 רגרזאהז2נד[

 ורבותא פר"ח עי' רצענים של מחט וחוד פי מאורך מעט יותר ארוך שהאזמלודע
 והפר"ת דו"ק. בראשו עוקץ לו ואין עגול שראשו דרצענים במחטאשמעינן

 לו שאין אף ובאזמל ומביא שמוליך כל שהו בבל לשחוט שרי דלכתחלההעלה
 ולא כהוגן ששחטתי לי בריא שיאמר ובלבד שרי ובדיעב' לכתחלה אסורקרנים
 היפך והרמב"ם והרי"ף בה"ג סברת וזוהי לכתחל' שרי דאושכפי ובמחטאדרסתי

 סכין יקח כך, הגי' ע"א קכ"ו דף ה"ג בס' )ה( עש"ב. וטור ור"ן ורא"שהרשב"א
 בלשון לגרוס צריך כרחין על וא"ב בסמ"ג וכ"ה וכו' צוארין שני כרוחבארוכה
 דיש ואף צוארים. ב' כמלוא ארוך לגרוס צריך א"נ רוחב, אורך, במקוםההג"ה
 שוחט בא' מעשה )ו( הוא. דחיקא שינויא מ"מ אסכין קאי אורך דתיבתלדחוק
 שהוא דביון כ' והפר"ח בה"י. עיין והעבירוהו אצבעות י"ד רמז ידע שלאובודק

 בקו"א. עי' מוריד ולא מעלה אינו הרמזים בדינים,בקי
 שנבנסים הסבין צדי מקום מכל לליבונו קודם הסבין שחידוד אעפ"י )א( טסימן

 הויא ושריפה הסימנים, שורפין הסימנים, רוב שתשחט קודם החתךלתוך
 )רש"י( במשהו נקיבתו ושט שהרי השחיטה גמר קודם נשרפה שהיא ונמצאתכנקב
 ברובו הגרגרת דפסיקת כיון כלל בושט נגע שלא באופן לבדו הקנה תפס אםובעוף
 לכ"ע ובשרה רובו שריפת קודם בהכשר רובו נשחט ע"כ א"כ לליבונו, קודםוחדודו
 כלו' רווח מרווח השחיטה ובית ללבונה קודם שחדודה מפני בדיעבד )ב()פר"ח(.
 בית שמתרחב מפני הצדדים מן בבהמה שתגע קודם לחתוך הסכיןשממהרת
 סכין של חדודו אלא בסימן נוגעת סכין של הצדדין ואין הסכין צדי משניהשחיטה

 ובחדושיו(. בת"ה רשב"א )כ"כ חמימות בו אין מאד דק שהוא ומפני)רש"י(
 מיר ליפגם נוחה תהא שלא כדי חלקה שלהם סכק שעושין השוחטים אותםולפ"ז

 שחטה דקא מקמי הסימנים שכווצת ביון לב"ע פסולה בה ושחט לבנהאם
 יש ובהפמ"ר )לבוש( ונוקבת שורף שהלבון הדין ידע וגם )ג( נ"ח. סי' ג"ה בס'וכ"פ
 לפגימה ול"ד ד( ) להחמיר. פסק ופר"ת )פר"ח( הש"ע כמשמעות זו אסבראלסמוך
 דהתם בה ידע דאפי' ומשמע י"ח רס"י כדלק' טרפה בה שחט שאם הצד מןשהיא
 יגע שלא א"א ידע ואפי' וקורעתן ביה"ש בצדי ומתפשט יוצא סכין שלמורשא

 )פר"ח(. הכא משא"כבצדדין
 שינקבו חשש בהם אין מהחוד, הרבה רחוקים שהם בסכינים שיש הרישומיםאלו

 ובקו"א(. כאן )פר"ח כבה"י ודלא לב"עהסימנים



 י שהימה הלכות דעהידרך; הנולהבאר
 : מעיפים ג' ובי סכין דיני יוערי סס ר,ה(הירווה

 בו שאין ישן?)נ( או )ב' )יהדש )אן ע"ז משמשי של אסכין א וגכייז י'י::ן:
 )ד( בריאך בהטה בו לשחוט כמוןעיי עכך"3[ ניעולי כמשוכ( נ:ס בססססכין

 מסוכנת בהמה בו ?שחומ כואפור )ה( מקלקל שן4דא ר.תניקרהכ"ו,ס"ריונה
 שלה בריהים שהשחיזה עכו"ם של מכין )ו( מתקן שהוא מפני ~י"גאת,תר6

,ינ"
 בה שחמ יאי'כ )מ, פעמ*ם עשיה]ג:גנן:ך )ח( קשה בקרקע ונעצה )ז( פבימוה בה שאע יפה היהה אם או סס כנמ'

 מותר'
 בלא בה שחמ גדאם

 משובח ה"ז קלף ואם )יא( יהשחימה בית מדיח )י( הכשך שדכ[ וכד5קת'5.565'0

י5'
 ק

 סרמכ"ס
 סכין ס6יז5ו סנסונמווססדחק )יב, ספוסקיס( )י31 5ק5פו( ס כו 5 )

 מס5כוחכסי"ד
 כסס ג6ן סטור וכ"כ "סורותמ6כ5ות

 סרס3""
 וסר)וכ"ס הי'"ף חג, כר כר כרכה ט' ןף סס גת'מר6

 3רמכ"ס רסס ס*יסס
 תודהזבח

 קרבנות ששוחטין בגון ע"ז למשמשי מיוחדת שהיא סכין הלבוש ל' )א( יסימן
 שלא )ב( וכו'. חדשה היא אם מ"מ בהנאה אטורה שהיא אעפ"ילע"ז

 משמשי הו"ל דאז לע"ז עצים בו שחתכו אלא גוים גיעולי משום בו שאין בושחטו
 משום בו אין שאז )טור( קנ"א בסס"י המשרש כדינו והכשירו )ג( )אחרו'(.ע"ז

 דיעבד דדוקא רמב"ם מל' הוניח והפר"ת )אחרו( לבתחלה ואף )ד( גוים.גיצולי
 לשחוט מותר דקאמר נחמן רב לשון לדחוק יש וגם קמ"ב סי' מר"ןושכ"ד
 דמיה היו שבחייה הנאה, זה ואין )ה( ע"ש. שחיטה היתר בה דיש היאהבוונה
 ולאחר הרבה, קונים ותמצא ולאבילה ולחרישה ולדות לגדל שעומדתמרובים
 לגדל דחזיא משום תרנגולת וה"ה רש"י( )ב"י לאכילה אלא עומדת אינהשחיטה
 להולידה לתרנגולת דחזי משום זבר תרנגול ובן הביצים על להושיבה אוביצים
 לפטם חזו מ"מ למידי חזיא דלא תרנגולת וכן עקר הוא ואם לגדל. הראוייםביצים
 שחיטה דקוים א"נ שיעור, לו אין זה ועוי עוד. לפטומי חזו ביותר מפוטמיםואפי'
 שלא )ו( )פר"ת(. הצורך לעת להו דזבני ושכיהי רחוקים ועתים ארוך לזמןחזו

 בדיעבד אבל לכתחלה דוקא והטנו )עב"י( ממנה הנאה לו יש והרי ותתנבלתמות
 לים הנאה שיוליך מצריך והרשב"א )הרא"ש( כזו מועטת הנאה בשביל לאסרהאין

 ש"ר ועפן כהרא"ש פסק ולבוש סבע, באותו שחיטה שכר שיעור דהיינוהמלח
 הנאה בהולכת תקנה ואין הבהמה לאסור רמב"ם בד להחמיר פסק והפר"תופר"ח.
 שהיא דוקא )ח( קכ"א. סי' כמ"ש גומות דהיינו )ז( קמ"ב. סי' מר"ן וכ"ד המלהלים

 נפר"ח(. מהבי בציר ול4 דוטא )ט( ע"ז. מס' תו' ב' )פו' ושפה השמטניתמעברת
 ב"י( )הרמב"ם ודיו )יא( פר"ח(. )עי' וקטח הדהה בלא אפי' דהיים)י(

 דם לאפוקי סימנים דטרידי אטדי רותח השחיטה דבית תימא ואפי' צונןדביה"ש
 חום עם דסכין דדוחקא משום להחמיר והפר"ת הפר"ח וב"פ )יב( )ב"י(. בלעילא

 בעק שהוא שמה לפי ב"י אינו אפי' ואוסר פניו על שמטנית דיש סכיןבסתם ואיירי )פר"ח( הסכין פני שעל שמטנית בבשר מבליעים דהו, בל דהויביה"ש
 שהוא אעפ"י יפה מקונח הסכין ואם י"ט. ס"ק לק' ועי' קב"ב סי כמ"ש נפגםאיט



 הג,לה בארכה י שחימה הלכות רעהידרה

 ,:י"":הת,:;,ק 6ח'כ 5ק15ף ע'מ 'סחוע 65536 )י3( 5גתח5ס כי"נ 603חרתמוסר5סחוס
 דטר:ד' ד":נ )יך( : סר6"ס( נבס)ע1ך

ןן':1ו:כין;:צ כוהר בד2 מיוכלך :הוא א;"2 כ:רה בה :שהם ה2כיןב
 י:[:1!עי.:י" בו לחהוך אמור יאבל )מו( אהרה 2;2 בוישהוט

ע' הש*דיהנו הדחה ע"י .יז' צונן בו יחהוך יוסותר ימזןרותח
 ,~ע."

 י._
 :ק,:ע,קה;;'י,: 5': .טני ר1הח כו 65כ51 5:כע'5י ר51ס 61ס :כס"ס )'ה( :החלה
 ב:':י"": כ:ס נ"ח :55 61ר1ך רחמ1ן ;ג5י ס6.ג1 6ע"פ עיר1י ע"י3סנע5כ

 ,י:ן'יךבמ:ק:ק ים' :נ1סר"ס(
 :, יף::

 ).;י: דס;יןני,ן שידיחנו עד בו ל:הוט א2ור טרפה בו ששחמ טפכיןג :,י

 נ:יהק !':::. י?ה לקנהו עהה 'ונוהנין )כ( קשה בדנר יקנהנו אופצונן

נשער

 תידהיבח שהדיחהאעפ"י
 ע"י )יג( )שם( בסכין שבלוע מה לפלוט לא להבליע אלא ביה"ש בהום בח איןב"י

 אפי' )יד( וש"ך. פר"ח עי' דוחק בלא אף נעיצה ע"י להתיר הרשב"א וד'נעיצה
 יקלוף ולא ישכח דשמא )שם( לנתחלה לאסור יש יפה ומקונח ב"י שאינובסכין

)לבוש(.
 כדלק' גמור רותח בו לחתוך ואף לכתחלה בו לשחוט שרי לכ"ע הסכין הגעילאם

 הרבה דם יש הכי דבלאו )הרשב"א( הדחה בלא )טו( )פר"ח(. קב"אסי'
 למבלע סימנים דטרידי דאיידי בולעים( הסימנים )צ"ל בולעת הסכין ואיןבביה"ש

 ואימת חיימא, לכי בלעא דאימת הסכין ע"פ נדבק שאינו ב"א ס"ק כדלק'ליכא החי מן דאבר ושמנונית בחי'(  לרשב"א אחר ממקום להם הבא דם יפלוטו כךמליחה ע"י דמן שיפלוטו כשם בולעים שהם את"ל אפי' א"נ וב"י(, והרא"ש )תו' פלטילא
 דוחקא דאגב )טז( ח'( דף )ש"ס היה התירא שעתא וההיא שחיטה, גמרא יכיחיימא
 ביה"ש של מועט בחמימות מ"מ צונן שביה"ש ואעפ"י בעין מאיסור בלעדסנינא
 הש"ע דברי משמעות בחי'(. )רשב"א שבלע מה פולט רותח בו וכשחותךבולע
 נ' והלבוש ז"ל. הפו' ב' פר"ח וכ"כ רותח בו לחתוך אסור א' פעם בו שחטדאפי'
 זה. לו מנין ידעתי ולא ע"ש רותח בו לחתוך אפי' בהדחה ליה סגי א'בפעם

 בדיעבד שמותר סבור והרמב"ם דינו מה הש"ע ביאר לא רותח בו חתך אםובדיעבד
 צנון כגון החריפים דברים אפי' או )יז( י"ט. ס"ק לקמן ועי' מ"א מה' פ"ו סוףעי'

 היטב )יח( )פר"ח(. פעמים הרבה בו שחט ואפי' מ"א( מה' פ"ו )רמב"ם בווביוצא
 )יט( בקנוח. סגי דלא סובר ע"ב ע"ז דף במ"ה והרשב"א )שם( מקנחה אםוה"ה
 קשה בקרקע בנעיצה לכתחלה דסגי ממ"א פ"ו סוף הרמב"ם כד' סבורההג"ה
 נקט מנייהו וחדא עירוי, ע"י הגעלה דכ"ש רמ"א וסבור רותח, בו לחתוך אפי'י"פ
 בו התך אם דבנעיצה וס"ל זה בל על חלק והפר"ח נעיצה. דמהני לדידיהוה"ה
 )כ( י"ב. ס"ק וע"ל ע"ש שרי בדיעבד ראשון מכלי ובעירוי אסור. בדיעבד אףרותח
 לקלוף צריך ששחט במה טרפה אח"כ נמצא שאם )3א( קשה. בגד בחתיבת הטורל'
 לעיל שפסק לשטתיה ואזיל נפר"ח( הטרפה אחר ששחט בהמות של ביה"שכל

 בהדחה. דסגי דס"ל מר"ן נגד קליפה דבעי גוים שלבסכין



 י שחימה דץלכות דיעדץיררףז הנולהבאר
 ואם )כא( דמי ושפיר ושחימה שחיטה כל בין הבהטה בשעיגץ"ןבע:2':דע

 כואם )כ3, השחיטה בית ידיח וכב( הדחה ביא בו שןקם גסון כ.חע,קנ"

 ?;מים י' נעיצה צריך )כד( הדיר טר?ות בו לשחומ ר3*ל הש;י:ןצ:::"
 : סעיפים ד' ובו המים להיר השוחם ודין שוחטים ומן כאיזה יא ג:ןדהנן:ן, )כה( : קשהב2קויקע דף ות::ק'"ג

 כשאבוקה בבד"א ב?ילה בין ביום בין שוחמין אלעדיפ 44 נת.ס:ר:נ'6
:ס,הט
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 במקום ביום נאי כנ3דו אבוקה אין אם אב? "א(כננדו נ5י5ס

~יטני
 וסת. סגס"ס :)3( כשרה שחימתו שחמ דךאם ב( י ישחום יא א?ל "י, "

 ,ד, : ,מסך'"5( "כ.קס קסוניסגךןק הג"ןוגת,קיח'
 די"ד זסדתס:

הישוחם
 רזודהז21דז

 לעוף עוף בין קינח לא אם ולפ"ז קשה בדבר לקנח לשוחטים להזהיריש החי מן אבר משום אמנם לקנח, נהיגי דלא הב"ח כ' טרפות שכיחי דלאבעופות
 כז"ש ודלא פו' מכמה האחרו' כל השיגוהו ובבר ע"ש ביה"ש כל לקלוףצריך
 ושחט טרפה ששחט פי' )כב( ט"ו. ס"ק וע"ל חולק שום בלי הב"ח דברישהביא
 ע"ז של סנין כמו חמור אינו עראי אלא איסורו שאין )כג( הדחה. בלאאח"כ
 קליפה שא"צ גוים של בסכין לעיל שפסק לשטתיה אזיל דמר"ן ב' והפר"ח)לבוש(
 אע"ג זו ולשיטה ע"ש. קליפה בעי באן אף שם החולקים לד' אבל סגי.ובהדחה
 הוא מסתבך שנדבק הנבלה שמנונית מ"מ בלעי לא למפלט סימנים דטרידידאיידי
 ופר"ת )ט"ז רגיל מקרי טרפות ובשלש )כד( )פוסקים(. לבלוע. הוא נוחבסכין
 איסור בו שחותכין גוים של לסכין ול"ד הבהמה. בשער יפה מקנח שהוא ביוןרגיל מקרי לא בנתים שהות יש אם אבל זה אחר זה בשהיו והיינו ס"ד( ק' סי'כדלק'
 היתר השוחטים נהגו זה ועפ"י ופר"ח( וש"ך )ט"ז בנתים הכשר בלאתמיד

 דלד' ואע"ג לכתחלה. אח"כ ושוחט )כה( )פר"ח(. סכיניהם נעצו לאשמימיהם
 שנבלע התם שאני לכתחלה, בו לשהוט נעיצה מהני לא גוים של ~סבין לעילהש"ע

 וש"ך(. )פר"ח גמור רותחע"י
 ע"כ יעשה מה שיראה כדי עמו אבוקה שתהיה והוא הרמב"ם ל' )א( יאסימן

 שיראה בדי לפניו האבוקה שתהיה דר"ל כנגדו לכתוב דקדקומר"ן
 הנר היה אם לכך יעשה מה שיראה כדי טעמא תלי דלכך בן הרמב"ם ד' וגסהיטב
 רוב ששחט וסודם הנר לאור לשחוט התחיל אם ודומ. לכתחלה ישחוט לארחוק

 דהו בל דשיעורה שהייה מבלי שחיטתו ויגמור לה זקוק אין כבתההסימנים
 )ב( ס"ה(. כ"ג שבסי' שאומר מי יש לסברת אזלא וזאת ק"ו סי' בי"ע ב')בה"ט
 רובא ישהוט לא דלמא א"נ )רשב"א( ירגיש ולא ידרוס או יגרום או ישהאשמא

 נשחט אם לראות צריך רש"י ולד' דרס, או הגרים או שהה שלא ידע אם )ג()פר"ח(.
 ופר"ח( )ט"ז שחיטה אחר תכף בדק לא אפי" החתך נתרהב אם חישינן ולאהרוב
 פו' ב' )פר"ח קלועים נרות שתי וכן אבוקה מקרי פתילות שתי לו שיש נר וה"ה)ד(

 ה' אל"ז בס' וראיתי )פר"ח( לאורו לשחוט לכתחלה ראוי אין אחד נר אבלוש"ך(
 אצל לשחוט לכתחלה דמותר דהעליתי לי"ד בספרי ועיין וז"ל שכ' תל"ג סי'פסח



 המלה בארכו יא שחיפה הלכות דעהיורה

 5ס לס .נדמוקי מזיר היה שאלו אע"פ וה( הכפורים וביום בשבת "השוחמב
 סץ יף יגמי" כשר,)ן( שחיטתו הכפורי' ביום ולוקה ששו בנ מעחייבבשבת

 ים של לשר יאמרו שלא ונהרות ימים לתון שוחמין יאין3
 זסר5גיא 5ס יכ' הדם מקבך יאמרו שרא הכלים יתוך ולא )ז( שוחמהוא י5ונסמת"

 ראוי הדם אין שאז )ח( מים בכיי יש יואם לע"זלזרקו
 ,י( לצורה יאמרו שלא בו ישחופ לא צלולים הם אם )מ(לזריקה
 וכן . מותי )יא( עכורים הם ואם שוחמ. הוא במיםהנראית

 י )יב : בתוכו לשחומ מותר עפרפ בכלי ישאם
היה

 תורהזבח
 הוא ואבוקה כנגדו אבוקה שיש והוא אמרו דבש"ס צל"ע עבדו ולי ע"נ. יחידינר
 לאור דשוחט דטעמא דביון ואפשר רב שאורה עצים של אגודה ר"ל חבוקהכמו

 שאמרו אבוקה א"כ טעמא, הרמב"ם וכדכ' יעשה מה שיראה כדי הואהאבוקה
 טעמא תלי דהא לאורו לשחוט לראות שיכול כיון יחידי נר ואפי' דוקא לאובש"ס
 הרמב"ם מל' שדקדק בפר"ת ראיתי ושוב רואה ודאי שפיר א' ובנר ובו' שיראהכדי
 כדחישינן לבעיתותא חישינן דלא לרבותא אבוקה בש"ס דנקט ומאי ומסייםכן

  עש"ב. חמץ בדיקתגבי
 להתיר ב' ופר"ח ריק"ש. הביאו לכתחלה, אסר הרדב"ז הלבנה לאורלשחוט

 אע"ג ע"ש. כג' וירח נשנים אבוקה ממ"ש ונסתייע יפה מאירהכשהיא
 שבדרך אלא גוברי כג' או אורות כג' שאורו מפני לא בג' וירח דמ"ש להקשותדיש

 כיון ומ"מ וכו' לזה סיוע וקצת לכתוב ודקדק הפר"ה נשמר ולזה כג' הויסגולה
 מכמה מעשים ראיתי ובן עבדינן הבי ז"ל דהרב מפומיה דהתירא כוחאדנפק
 בט"ו כגון יפה מאירה כשהיא להתיר אחרונים דהסבמת ז"ש בס' וכ"פ ז"לגדולים
 מאירה נשהיא טעמא דתלי ביון דוקא ולאו בט"ו נקט ולדוגמא עכ"ל נקיטינןוהכי
 ימות בשאר כוותיה ולית האור תבלית הוא ט"ו הא ליה תיקשי הוא דוקא דאייפה

החדש.
 וצלול זך אורה דהא לאורה לשחוט ש"ד ואילך בחדש ימים דמג'ומתסברא

 הלבנה. ברנת לענין בזה בכיוצא הרואה ס"פ תר"יוכמ"ש
 מחמירים. יש ב' הרדב"ז לסברת מדנקט להקל הריק"ש שד'ודע
 רואה אחר אם ש"ד ושחט ידו ושלח אפל במקום נהשוחט מאיר במקום הבהמהאם

 שחיטתו דבמיד משמע הרמב"ם ל' זהו )ו( בשוגג. )ה( י"ז(. ס"ק א' סי')פר"ת
 ב' ס"ח ב' סי' מש"ל ולפי ולבוש( פר"ת וב"פ בש"ע דעתו ונ"נ הב"י וכ"כפסולה

 ובפרהסיא במזיד אפי' א"כ ואללך ראשונה משחיטה אלא מומר נעשה דלאתו'
 שי"ח סי' ריש בא"ח נמ"ש וינו מזיד ובין שוגג ובין וש"ך( )פר"ח כשרהשחיטתו
 דאבתי עכורים הם המים ואפי' )?( הלבוש(. נגד וש"ך )פר"ח וש"ג הב"חוב"כ
 יהא שמים ירא ב4"י ב' )ח( אחרו'(. וכ"ד פ"ב )כ"מ שוחט הוא יפ של לשראמרי
 חולק בקו"א ופר"ח ע"ש לגוים למבור כדי שחיטה לאחר בכלי הדם מלקבלנזהר
 ידעי. דכ"ע )ט( השחיטה עיקר דהיינו הבלי תוך לשחוט אלא חז"ל אסרו שלאעליו
 או )יב( הנה~נה( בפי' )הרמב"ם צורה של לשר פי' )יא( במים. שנתערב כיון)י(



 יב יא שחיפה הלכדת רעהיררןק הנולהנאר
 .כ~ )ידי לשחומ פנו* מקום לו וא*ן )ינ: במפינה חהיה ז4 ":סנמ::סכח'ס

 :קכ5ס וש י' "-ב
 סו"

 ססיחס ימוח 5יוז כי :חט ה: חר:יס כ"יהן :טס :י:
מנריית"

 סחסיר(1)יח( ר"י כ' )תסכ"7 ס5כ )ון 5":ו5 וגוסנין פפגס 5וכ5 3" "ס ,כן :ס

 : סעיפים ב' ובו נומא בתוך לשחומ שלאיג4 כ:בכגר'מט
 לנומא חו'ן גמדרון כקומ ;ושה בדם ביהו ליכיך רוצה כ:ם""ריכי היה לא ואם ,א, בב*ת נאפי' הגומא רהוך שוחמין אא.ן 14 כת'סזתר:כ.ה

 ינ: : כן י;שה לא ובשוק ן )ב ינומא ויורד שוהה והדם שםושוחמ

 הודהזבה
 מקבלו לזריקה דלאו ידעי מידע )יג( )פר"ח( וביוצא צורה בהו מתחזי דלאצבועים
 ובראש הגג בראש אפי' מקום בכל שוחטין הלבוש ל' )יד( לזריקה. ראוי דאינוביון

 הסיחטים דרך שאין לשחוט עלה השמים לצבא יאמרו שמא חישינן ולאהספינה
 )סו( וכו'. בלים ע"ג לשהוט יכול ספינתו או גגו לטנף א"א ואם לשם לעלותלהם
 ומניח ארוך כלי שמטל ור"ל מבחוץ )טז( )פר"ת( אדמ בני מליאה שהספינהכגון

 ע'צ לשחוט דיכול וכ"ש הכלי ע"ג ושוחט לספינה חוץ ומקצתו בספינהמקצתו
 להדיא שוחט שאינו דכיון )יז( )פר"ח(. וכו' שותת והדם תוך לו שיש הכליאחורי
 שחיטתו שחט אם ישחוט, שלא שאמרנו אלו ובכל )יח( )שם(. שרי המיםלתוך
 י"ב בסי כ' וט"ז )פר"ח( אחריו לבדוק וא"צ לנ"ע פ"ב( )רמב"ם בדיעבדבשרה

 ע"ש. י"ב דסי' לדינים דשוים הרשב"א מדברי נר' אלודדינים
 מים של לשר עובדים שניחי דלא א"זדהאידנא רש"לב' ב' זין מהר"י בנ"ימ"כ
 מטקה אפי' הגומא ולתוך הבלי ולתוך המים לתוך לשחוט בפרהסיא אפי'מותר
 בס"ק ומ"ש בהג"ה שאה"ז בסי' וע"ל ע"ז לסמוך וצ"ע עכ"ל בכך עע"ז דרךשאין

 להחמיר. פר"ת ב'ו'
 היינו וכו' הספינה דופן על או עבורים מים לתוך לשחוט זה בסי' הנזכר דבלודע

 ב"א סעיף ב"ח עס"י לא עוף אבל כסוי בעיא דלא בהמה שחיטתדוקא
 נוהגים ועתה הכבד לו שנותנין ויש )לבוש( בלב תלוי החיות שעיקר )יט(ודו"ק.

  )ש"ך(. הרגלים מןלאבול
 גדול בבח מפרקתו שוברים למות ושוהה האווז ששוחט השוחטים שנוהגיםמה

 בנה"ג(. ב' )ז"ש לבטלו וראוי הוא רע מנהג מהרה, שימותבדי
 ע"ז לשם בו לשחוט למינים חועומנהג שהוא מפני רואים שם שאין )א( יבסימן

 מעפר נקתה שאינה ואעפ"י ורש"י( )לבוש תלכו לא ובחקותיהםוכתיב
 רשב"א ב' )פר"ח המינים דרך שבן עליו לאכול כדי הדם שם כמאסף שנר'לפי
 מצוה דלצד ידעי דכ"ע אמרינן ולא מלמטה עפר דצריך ועוף חיה שוהט ואפי'ופו'(
 שאז )ב( )פר"ת(. עליו וישחוט גומא במקום שלא ויניחהו עפר יקח אלא מבויןקא
 מקום שיהא בעינן ולא וטור( )הרמב"ם ביתו לנקות בדי כן שעושה לכלניכר
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 ,*סי' יחנ"ן )ה( משחיטתו לאכול אסור יד( בשוק בגומא שחם שאם י"אב
 "יחה לסכ:יי בדיעבד שמותר וי"א הוא מין '2מא אחריו שיבדקועד
 ס'6מ:גן "5"ס"ן יס ככך ע"ז ע1כדי ררך :6ין סזס 1כזמן סנ:"ס ,ו( : בדיקה .וא"צ

י5סכ"[ )ז, סר"ס( 1כסחיט1ת )6"ז כריעכדלסהיר
 -"גי:ן:ם : סעיפים ו' ובו שחיםה צריכים שאינם חייםבעליי3

 ג:הרי .כ.וכ", אין גרחנבים דגים )א( שהיטה ם;ונים ועוף בחיה אבהמהא
 ס'ס רני6"י 16 ,נ( מחיס )6כ~ס ונו1תר סנס"ס ,בן : שחימהטעונים

 :מיגי סרר ינסוףלחס1ך
 תודהזבח

 ויגיעבארץ מביה"ש הדם שיצא שיעור דהו כל אלא כ"ב מהגומא רחוקשחיטה
 יהא שלא פי' הרמב"ם( )ל' המינים את יחקה שלא )ג( )פר"ת(. לגומא שיגיעקודם
 דרך דאין השוק לנקות שכוונתו רואים דסברי למימר וליכא בחקותיהם 3הולךנר'

 )ד( פר"ח(. )ש"ך דגית דומיא אסור רואים שם אין אפי' הלכך )טור( השוטלנקות
 ששהט זו שחיטה וגם )ה( רמב"ם(. ל' מפשט )פר"ח מדרון מקום עשיית ובלאדוקא
 מוציאין אין בדיקה בלא דאפי' שחיטה אותה להכשיר כלל )ו( )פר"ח(. אסורהבגומא
 דהא כהרמב"ם פסקו והפר"ת והפר"ח בת"ה( )רשב"א בשרות מחזקת האדםאת

 בהני, ביה למיחש וליכא בכשרות טפי דמוחזק דבאדם אלא דאוריתא ספיקאמלתא
 משבחת דלא הזה ובזמן כהרשב"א, להקל מטינו בדיו דשגג היא דשגגהבודאי
 מה כל מין ונמצא אחריו בדקו אם הרשב"א לסברת אפי' )פר"ת( ועד,לעולם קאי באיסוריה בהם, וגזרו רבנן דאסרי. דכל אלא, גוונא בכל שרי חששאלהאי
 ועיקר רש"ל וב"כ בהנאה הכל ואסור היה ע"ז לשם מסתמא בגומא למפרעששחט
 לעיל ),( י"ז. ס"ק י"א סי' )ש"ך(וע"ל הכי דינא וכלים ימים לתוך וה"ה)פר"ח(
 ועד.לעולם קאי באיסוריה בהם, וגזרו רבנן דאסרו דבל הפר"ת משם נתבנו זה שקודםבס"ק
 המוקדשין בפסולי מרכ' וחיה ומצאנר. מבקרר וזבחת דב' בהמה )א( יגסימן

 ועוף בשחיטה. ואיל צבי בשחיטה,גף המוקרשין פסולי מה במומן שנפדוהמוקדשין לפסולי ואיל צבי מקיש תאכלנו כן האיל ואת הצבי את יאכל באשראך
 אשר עוף או חיה ציד יצוד אשר מדב' לה יליף ועוד והעוף, הבהמה תורת זאתמדב'
 אף בשחיטה חיה מה חיה. דם בשפיכת העוף דם ששפיכת מלמד דמו את ושפךיאכל
 צריכים וחיה דבהמה שוים. ועוף חיה בהמה שחיטת שאין הל"מ מיהו בשחי'.עוף
 זאת דנ' אקרא ואסמכוה רובו, או אחד בסי' סגי ועוף שנים, רוב או סימניםשני
 בהמה בין עוף הבתוב הטיל במים הרומשת החיה נפש ובל והעוף הבהמהתורת
 שכבר א"א סימנים בשני לחייבו לבהמה, הוקש שכבר א"א בלום בלא לפטרולדגים
 הארץ מן שנבראת בהמה וי"א ברובו. או א' בסי' הכשרו ביצד, הא לדגים,הוקש
 שמתה נבלה כמו הו"ל שאל"ב מהרה שתמות בדי סימנים ב' צריכה חזק,וחיותה
 בלא מותר חלוש שטבעם הזק אינו וחיותם המים מן שנבראו ודגיםמעצמה.
 )ב(  )לבוש(. א' בסי' הכשרו עפר וחציו מים שחציו הרקק מן שנברא ועוףשחיטה.
 הים דגי בל את אם להם ומצא להם ישחט ובקר הצאן דב' דגים מנין, וחגביםודגים
 סגי בעלמא דבאסיפה ש"מ אסיפה, ובדגים שחיטה, ובקר בצאן הזביר להםיאסף



 יג שחיטה הלכרת רעהירר1ק הנולהכאר
ם כ5 מסוס חייס 65כ5ס 6סיר 5נ5 )די י65ג15 6נר מסס 5חס1ך נס"ג עסח.י

 )ה( : וסגמ"ר( פ"6 מיימ1גי )סגסוחחסק15 נמנ"ס
 ואינו באכייה מוהר מת מ' בן או מת בין ,ו( חי בין ח' הע 1:1ה::: בן עובר כה וטצא ; כשר ונמצאת הבהמה את דהשיחט נ4 לימ,דיסהרסכ"ה

 ע"נ הפרים אם חי ט' בן בה כ(צא הךאם )ז( שהימזק פזערן גמסגס הססע.ר
 אומר אינו מרפוה שאר יאבך ,ט( מה שח ט"ין )ח( קיקע רג1גרמסרו
 שחיטה מעון אינו )יא, קיק; ע"נ הפריפ ?א יאם ,י( אוי:ך לף ססגסג6
ואם יסע1נד6ע"ה

 תודהזבח
 נפש ולכל דגים, אלו במים הרומשת החיה נפש וכל וכו' תורת זאת דכ' וחגביטלהו,

 להם יש א' דק ש"מ דגים אחר חגבים ומדהזכיר חגבים אלו הארץ עלהשורצת
 זה לו מנין יודע ואיני ע"כ המים בתוך מתו אם אוסרים יש רשד"ם כ' )ג()שם(.
 בין וחגבים דנים אדם אוכל ורשב"א בר"ן הובא דתרומה בתוספתא אי'ובהדיא
 מזה נזכר לא כ"ז דף ובש"ס בו. ובכל בכ"מ וכ"כ ע"כ חושש ואינו מתים בעחהם
 למ"ש נתכוון ואמ אש"ס פליגא דלא כיון התוספתא על יחלוק איך קשה וא"כחולק
 מהא אי ע"ב. אסורים מתים דאמר סעדיא ברבי' ודלא וז"ל סעדיא רבי' ב'הב"י
 וז"ל הב"י ל' מוכיה וכן חיים צ"ל מתים ובמקום הוא הניכר דט"ס דפשיטאליתה
 אסורים מתים דאמר סעדיא כרבי' ודלא העיטור בעל וכ"כ חיים לאבלםומותר
 מייתי הרשב"א וגם וכו' דגים אדם אובל מתוספתא סייעתא לזה מייתיור"ן

 בל משום אלא החי מן אבר משום אסר לא נמי סעדיא דרבי' ול"נ זותוספתא
 מאי אמתים קאי דאי אחיים אלא קאי דלא מוכח בהדיא הרי עכ"ל וכו'תשקצו
 דמרנא הך שהכריחני אלא ליכתב ניתן לא פשוט והוא בהו, למימר שייךאמ"ה

 הנזכרים הפו' אכל לפלוג דלא היכי בי ט"ס נפל ברשד"ם דגם ואפשרהרשד"ם.
 שהוא כמות הרשד"ם ל' שהעתיק ימ"מ בעל על והתימה בב"י ט"ס שנפלוכדרך
 על מצווה אתה אי חי, דמו על מצווה אתה שאי דכל )ד( ודוק. מ"ש בכל הרגישולא

 בל משום ביה לית היטב ורוחצו אבר חותך אם ומיהו )ה( ש"ס(. ב' )פר"חשחיטתו
 כמת הוא הרי חי ח' שבן לפי )ו( ע"א(. ל"ח דף ע"ז מס' התוס' וכ"כ )פר"חתשקצו
 בבהמה ובו' פרסה מפרסת בהמה וכל דכ' )ז( ופר"ח(. )ש"ך לחיות לו שא"אכיון

 )ח( הש"ס(. ב' )ב"י אותו מתיר אמו דשהיטת תאכלו שבבהמה בהמה ודרז"לתאכלו
 העין מראית משום מדרבנן )ט( )רש"י(. וכו' שהלך כיון פרסותיו על שעמדדהינו
 דמצוה כיון לברך וצריך )פו'( שהיטה בלא דעלמא בהמה לאנול לאחלופידאתי
 אחד אלא לברך דאין פתחים שני לה שיש חצר גבי שכ' כר"ן דלא היאדרבנן
 פסח בה' מ"ק בס' הרח"א וכ"פ )פר"ח( וליתה חשדא משום אלא דאינו ביוןפיתחא
 כגון שהיטות בשאר שפוסל דבל משמע )י( ז"ל. חיי בני ועיין הרשב"א ב' תל"בסי'

 רבנן שהצריכוהו דכיון וטעמא ור"ן, הרא"ש בווכ"כ פוסל דברים מה' א'שעשה
 טרפות לשאר ול"ד תקון דאורי' בעין דתקון וכל בעי מעלייתא שחיטהשחיטה,
 הר"ן הביאו ובחי' גת"ה הרשב"א וד' )עב"י( האיי כולי מפרסם דלא התםדשאני
 מר"ן. כד' אחרו' והסכמת ע"א( תש"א דף בש"ג )ועייןהמורים מגדולי הורו ושכן מ"א מה' פ"ה המ"מ וכ"כ פוסל אינו דברים מה' א' עשהשאפי'
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 6נוס נר יחמ6 . 16 סד1קס 61יכס 6' כ51ס ספרסס1 ס" ן קלוטות פרמוה'ו ואםז

 צד::ע :: קרקע ע"ג שה?רים פי עך :יף סמיס( דכר ס6ר ס1ס כ1ססיס
 .כן ססהו""ם )ינ( : בדבר מגמנמים "ויש ויב( שחימה מ;וןאינו

 ונתנבלה שחמה א2 יוכן קרעה אלא האם שחמ לא טאכ3
גי6ס""

 גך3ני
 סג",ג'ס5יכוי מ' בן בה הנמצא העובר אם מרפה שנםצאת אובידו

 מק,ס ככ5סססק, מ' בן הוא כךאם )מו( בה וניהר )יד( יעצמו שחימה מעוןחי

 "סגיל:ן: 5סתיר 6.ן 1טכסי1 סגס"ס )טז( : אפור ה"ז חי אפילו ח' בןמינאו
 ע'ס יףנגת' 651 סנו"גן 3סס ,סנמ'" טרפס ס6ס "ס ככסמס סג)ו65 51דס1ס

 י"ע2:ן ::ג ייזו : ט' כן "ינ1 סנו6 דחיסיגן ט5מ1 סחיטס 5יס)וככי
 כטיר רחמג6כיס

 ועודהזבח

 אחר בין דאמו שחיטה קודם בין לן שאני לא אוסר אינו טרפות דשאר דהאודע
 להרא"ש חי עדיין שהוא אעפ"י כשחוט אצלינו שהוא לפי דאמושחיטה

 אחרו' וכת' המשנה בפי' ורמב"ם ע"ד דף אבוה בר חמא בר' דחמאמעובדא
 עיקר.שבן

 מראי' מפני לכ"ע אסור חלבו אף העין מראית מפני שחיטה דצריך דכיוןדדע
 וה"ה בחי'( והרשב"א ממ"א פ"ז )הה"מ בהמה חלב שאר משום גזירההעין

 וסק"ו( סק"ד )ט"ז נאסר לא שחטו לא ואם ע"ג( קל"ד דף בה"ג )וכ"כניקור
 ש"ע ועי' דוק רלעיל והרשב"א הרא"ש במחלוקת תלוי ומחלוקתם אוסרוהפר"ח

 קרקע ע"ג להלך הניחו ולא בבהמה בשמצאו מיר אותו שממית בגון )יא( ס"ד.סי'
 שהוא ויודעים וזוכרים עליו מתמיהים הבל חידוש דבר שהוא דביון )יב()מפרשים(.

 שפוסק הרא"ש ר' וזה ופו'( )רש"י בהמה בשאר לאחלופי אתי ולא פקועהבן
 דפרסותיו לומר )יג( )ב"י(. והר"ן מהרשב"א וכ"נ הטור וכ"ד דאביי קמאכלישנא
 היא הקלוט אם זו שפקועה דהיינו תמיהי תרי בו שיהא עד מהני לא לחודקלוטות

 ב"י הביאו רש"י ל' מובח כן דבריו כל את יזנרו ועי"ז גדול התימה שאז קלוטהג"כ
 היתה פקועה קלוטה ואותה קלוטה בן בקלוט מודים הכל דאביי בתרא ללישנאשכ'
 הפו' בכל מוכח וכן ע"ד ע"ז דף בחי' הרשב"א ל' מוכח וכן בה נמצא הקלוטוזה

 שאותה קלוטה בן פקועה בן קלוט שתהיה שצריך כתוב ובלבוש ואחרו'.ראשונים
 במימרא הוזכר לא פקועה בן דתרי תמוה והוא עכ"ל פקועה בן ג"כ היתהקלוטה

 הב"ח דברי שהביא י"ג ס"ק להפר"ח ראיתי ובן עליו שהשיג להש"ךדאביקוראיתי
 בי הלבוש שכ' האחרונה בן תיבת למחוק ונ"ל עליו והשיג הלבוש כד' דעתושנר'
 . הפו 5?ל לפלוג דלאהיכי

 ולעניי
 ע"ש דאביי קמא כלישנא הפר"ח הכריע הלכה

 ע"ש. בתרא בלישנא פסק והפר"ת מר"ן. ד' שנר'וכמו
 חלב ואיסור שחיטה דטעינת באן ג"כ שייך וג"ה חלב לענין הפו' שמחלוקתודע

 )פר"ח( מדאוריתא )יד( ורמב"ן. רשב"א ב' הב"י וב"כ בזה זהתלויים
 מכל כדילפינן נראוי נשחטה אם האם סימני התורה, בו הבשירה סימניםדארבעה
 בו פוסל טרפות שאר וכל )טו( )רשב"א(. מנולד גרע דלא עצמו וסימני וכו'בבהמה
 ט' בן שהוא וכיון לעצמו שחיטה וצריך טיהרתו לא אמו שחיטת שהרי )טז()אחרו'(.

 נמצאת אם אבל )יז( )שם(. ואסור שחיטה ביה מהני לא כמת שחשוב חי ח' בן אומת
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 בת אמו אם וכן מטהרתו אמו שחיטת ח' בן אפי' דהא האידנא אפי' כשרכשרה
 טעון העובר שאין כיון טרפה נמצאת אפי' שחיטה צריכה היתה שלאפקועות
 זבר לנקבה היה שלא במציאות היה אם ובן ופר"ח( )ש"ך האידנא אפי' כשרשחיטה

 עד שהה חי ח' בן ואם )פר"ת( עצמו בשחיטת האידנא גם שרי חדשים ט' משךבל
 ישכיחא מלתא דהוי בחושבנא דטעו דאימא להקל מלתא מכרעא ללידתו ימיםח'

 שב' רמ"א ל' על קצת לי וקשיא ופר"ח( )פר"ת הוא נסים דמעשה מלומרטפי
 דמקודם עיבור לחדשי דהאידנא עיבור חדשי בין נתחדש שינוי מה כי וכו'ועכשיו
 ואולי ובו' להתיר שלא טוב הוא בך הלשון כאן. מ"ש רמ"א לקח שממנווההגמ"י

 לו שנלו ביה קי"ל דאי ומינה בחושבנייהו. דייקי לא אלו דבדורות רמ"אחשש
 שצריך ביון טרפה במעי נמצא אם אבל )יח( ז"ל. הפר"ת שכ' וכדרך ש"דחדשיו
 דעלמא בהמות נשאר דינו הולד והוליד דעלמא בהמה על בא אם לעצמושחיטה
 והולידה פקועה בת על שבא דעלמא בהמה דהיינו איפבא וה"ה )יט()פר"ח(
 ל' מר"ן כ' לא או האב לזרע חוששין אי לן דמספקא דמשום אלא הוא וכ"ש)פר"ח(

 מצד או אביו רמצד ביון )כ( ועב"י. ודוק להחמיר האב לזרע לחוש דיש להורותזבר
 דידיה דסימנים פלגייהו מהם הנולד הולד א"כ שנולד משעה בשחוט הוא הייאמו
 וש"ך( )פר"ח מזו גדולה שהייה לך שאין שחיטה בהו מהני לא ותו כשחוטיםהוו

 ט' בן הוא אם עצמו בשחיטת ניתר מטריפה פקועה דבן ואע"ג משנולד שחוטשהא'
 סימנים בשני או רחמנא ביה אכשר סימנים ד' בגמ' יאמרי' מידי, קשה לאודאי,
 י"ב( ס"ק י"ד סי' )ע"ל דעצמו, סימנין בשני להבשיר יש טרפה אמו ואם אמו.של
 טרפה פקועה בן אם זה שחוט,ולפי כבר באלו הוא הרי אביו דסי' כן אינו הבאאבל
 תקנה דאין מקום וכל דעלמא. בהמה בשאר הולד הרי דעלמא, בהמה עלשבא
 כדרך נולדו ואפי' )בא( )אחרו'(. ס"ה י"ר סי' וע"ל אסור ג"כ חלבו ולדלאותו

 שנולדו או פקועות בני שהם בהן כיוצא מינן בני על באו ג"כ שבניהן רקהנולדים
 אלא נולדו לא ואם העין מראית מפני )בב( וש"ך(. רש"ל ושכ"כ )פר"חמפקועות

 ג"כ אביו דמצד האי וכ"ש דעלמא פקועות בני משאר גריעי לא פקועות בניהוו
 ע"ג הפריסו ואם והוליד, לכתוב מר"ן דקדק ולכן וב"ח( וש"ך )פר"ח כשחוטהו"ל
 דעלמא בהמות בשאר דמיחלפי משום מדבריהם שחיטה דצריכים הואקרקע
 הנולדים כשאר נולדו אם אבל כלל שחיטה א.'צ קרקע גבי על הפריסו לאואם
 הנולדים דעלמא בהמות בשאר מיחלפי ודאי קרקע ע"ג הפריסו שלאאף

 דרך שנולדו הולדות ולפי' קרקע ע"ג הפריסו כשלא שחיטה בלא להתירםשיבאו



 דגולה בארכט יג שחיטה הלכות דעהיורה

 3ר'ם הנמצא מן הותר יא )כנ( באכילה אסור ה"ז טהורעוף
 ס5'צ

 ד' סס ,,ח), די' פרס1תיו ד6פי' י"ח סנס"ס )כד( : לוופרסה מה:שיש איאבבהמה
 יף ס)דסס"ט )כו( : פרטס 15 סיס מין סכמעו 5כסנוס רומס ס'ס6 רק )כה(ק15ס1ת

 ::בנ:נ:2 3בין שני יה שיש בריה בה ו3מצא הבהמה אה סןקשווקטך
 ,מחיי"נתורס )כז( : אמיך שדראור:ךשיזי

 : סעיפים ו' בהמהובו נמעי עיבר ד,ןלזא
 "גגל~י6

 ונמטי5מסה אע"פ )ב( ראשו את העובר והוציא 'א( .לילד אממקשהא ס"

 וף בן5;י אמב אטו בשחיטה ניתר ואינו )3( כירוד הוא הרישהחזירו
 )ד( אמור טת ט' או,בן מת או חי שמנה בן הוא -אפלפיכך

ואם
 תודהזבה

 הפריסו בין בהם לחלק ואין מדבריהם שחיטה צריכים פקועות בני שהם אףלידה
 אינו פרסה במינו ואין הואיל בהמה כרגלי רגליו ואפי' )כג( )פר"ח(. הפריסוללא
 יכול שאינו רקי"ל עצמו בשחיטת ניתר אינו ממנה כשנולד וגם אמו בשחיטתניתר

 במין סגי ולא בעינן ממש פרסה לו שיש פי )בד( ולבוש(. פר"ח )רשב"אלהתקיים
 וגם פרסה בעינן דתרתי ומשמע כאן( השנוי רמב"ם ל' בכוונת )ב"י פרסה לושיש
 חמור בשל )בה( כדלק'. בהג"ה חולק ורמ"א וש"ך. פר"ח ועיין פרסה לו שישמין
 תאכלו, אתה בבהמה גרה מעלת פרסות שסע ושסעת פרסה מפרסת כל דב'וגמל
 שתי או טמאה כבהמה א' פרסה לו שיש בין ודרשינן פרסות, וב' פרסהכתיב
 לו שאין אעפ"י )כו( )לבוש(. תאכלו בבהמה כל קאי אכולהו טהורה, בבהמהפרסות
 לה שאין או יונה כרגלי ורגליה גמורה בהמה בה מצא כגון פרסות ולא פרסהלא

 במינו ויש הואיל בתוכה נשנמצאו אמם בשחיטת ניתרות אלו כל הרי כללרגלים
 )שם הן קיימא בני שהרי עצמם בשחיטת ניתרות ממנה נולדו אם וגם ופרסותפרסה
 הנאמרת השסועה היא שזו פרסות או פרסה לו שיש אעפ"י )כז( הטור(.וכ"כ
 שנולדה בריה כלומר השסועה וכו' תאכלו לא זה את דכתיב שאסורהבתורה
 בריה דהא בהמה ממעי כשיצאת למשה רחמנא אגמריה וכי בהמות לשתישסועה
 דמחייא משום דשסועה בפ"ע מין דליכא בלומר )קר"ס( ליתה עצמה בפניבעלמא

 דלא שם הכ"מ כוונת וזוהי דעלמא נפלים רשאר דומיא ימים ח' עד אלא חיילא
 מכל אמו בשחיטת ניתר יהא שלא אגמריה אמו במעי כ' והלבוש )פר"ח(כש"ך
 הוא והרי לחיות יבול דאינו ראסור פשיטא שנולד לאחר דאי תאכלו,בבהמה

 ע"כ.נבילה
 ורוב )ב( )ע"ח( בקושי שהלירה ע"ש מקשה ונקראת שחיטה  בסושת )א( ידסימן

 סס"י ולקמן רע"ז סי' בח"מ וכדאי' ראשו, כל יצא נאלו הוי שיצאהפדחת
 דוקא דחולק פר"ת ועי' ופר"ח( )ש"ך הרמב"ם ב' הב"י הביא וכן בטורקצ"ד
 חיים רוח נשמת אשר מכל מאדם דילפינן )ג( קצ"ד. סי' בד"ה ועיין שלימהפדחתו
 שנמצא מה תורה התירה ולא )רש"י( כנבלה דהוי )ש"ך( כולו )י( )קר"ס(באפע
 הלבוש( )ל' טרפה בשדה מובשר לקמן נדילפי' לחוץ מעולם יצא כשלא אלאבבהמה

 קודם אח"כ מת ואם )ש"ך( כילוד דהו"ל בכך ניתר טרפה אמו ואפי' דוקא)ה(
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 )ה( : עצמך בשחימק ניתך ח* 13 בןראפיהרא 7רכ במיתר6ס'7
 האבר כן שיצא מה סחיטס( רהחזירה)קירס ידן יויוציא ב, כ5ר מס,סס0
גמסקג, גומקים בפנים טסנו שנשאר מה כך אבי )ו( א3ורלחיץ ה,ן5תהי5תוסימ

 החהך מקום גם )ח( שחיטה קודם החזירה לא )ן( 3מדךזך* זקרזך סגתר"
 )י( מיעומו הוא דאפילו מותר שבפנים מה אבי )מ(אסור גמ:מ0גו
 נס 6ח"כ סכסגוס 6יתס י5דס 6ס )יא("כ5 כס סגנו65 ע31רכס6ר סרי"ף"ית,חנ 6מ1 כסחיט0 גיתר סיס6 5ע:ין 656 6ןמי 65 זס 1כ5קגס"ס ך65 י,חגן,גר'
 סט5ס )כך )יב( סכ5 נו0יר ע5נוו דסחיט0 סרי 1סחזירו ס'65ס"גר "קמט6 ,65םי

 : י"6( כסס וכ5כ1סכ"י

 יצא יואם )יד( כייוד הוא הרי )ינ( העובר רוב יצא חאמנ
 במיעום רובו שיצא או )טון אבר ברובחציו

אבר
 תורהזבת

 לא טרפה בשדה ובשר שנא' .לפי )ו( בחידושיו( )רשב"א באכילה אסורשישחט
 נאסר שדה, לו שהוא לאויר נמחיצה לו שהוא לרחם חוץ שיצא שבשר ר"לתאכלו
 שזה )ז( אבר. אותו ודוקא המשנה( בפי' ורמב"ם ס"ח דף )רש"י אמו שחיטתמהיתר
 וחותך מצמצם אלא פנים לצד לחתוך א"צ שהחזירה וכיון לחיצון פנימי ביןהגדלה
 מותר הרחם דהיינו למחיצתו לחוץ יצא שלא ביון שם( )רש"י מותר החתךומקום
 שחתכו בין בחוץ והוא וחתכו )ח( ורש"י( בחי' )רשב"א בבהמה מכל החתךמקום
 שבנגד המקום והוא )ט( ממ"א(. בפ"ח )רמב"ם שחיטה אחר או שחיטהקודם
 עומד שהוא דכיון שם( )רמב"ם החתך מקום וחותך חוזר היוצא שייחתך אחרהאויר
 של )י( )רש"י( הוא בתוכה דלאו תאכלו בבהמה בהמה ביה קרינן לא הרחם שפתעל
 רוב אחר שבפנים מיעוט דנשדי לאברים לידה אין דאמר יוחנן כר' דקי"ל.אבר

 אמרי' דלא )יב( )ב"י(. האבר הוציא האם שחיטת וקודם )יא( )הרי"ף(.שבחוץ
 בשחיטת הותר שלא בל אבל אמו בשחיטת שהותר בהיכא אלא שחוטיםסימנים
 סימני' לאו אמו דסימני והטעם ר"ן( ב' )פר"ת ואכול שחוט אמו רחמנא אמראמו
 לא דאי מותר אבר אותו ואפי' )שם( היא דטרפה כיון בבשר כמחתך אלאנינהו
 הלידה קודם יוצאים שהם אברים בהרבה איסור ימצא בהמות ברוב א"כ הכיתימא
 אחר שנולד בל אבל שחיטה קודם שנולד ודוקא ז"ל( אחרו' הסכמת וכ"ה)ב"י

 )ש"ך אסור הרחם דרך הנולדים כדרך נולד אפי' או חי שהוציאוהו דהיינושחיטה
 שא"צ הוא דפשיטא דמלתא בדקדוק שלא דהוא כ' והפר"ח וב"י( הטור דבריבפי'

 )לבוש( שהחזירו אעפ"י )רש"י( מרגלותיו דרך )יג( ובפר"ת. עש"בלאודועי
 ואח"כ במעיה אבר חתך ואם )שם( כבולו ררובו )יד( )שם(. ראשו יצא שלאואעפ"י
 בבהמה מכל רחמנא דרבייה מקודם שחתך האבר נאסר אינו ונאסר העובר רוביצא
 אפי' אברים אבריס העובר וחתך ידו הושיט אם וגם האבר עם תו שייכות לוואין
 בתר אזלינן דלא היוצא אלא אסיר לא נתחים נתחים הוציא שאח"ב אפי כולוחתבו
 כעובר נדון ואבר אבר כל במעיה שנחתך כל אבל השלם בעובר דוקא אלארובא
 זה ודין )טור( רוב, הוי שיצא, היר רוב אחר בפנים שנשאר היד מיעוט נטילואם חצי אלא אינו העובר % שיצא מה וכשנשער ידו רוב שיצא נגון )טו( )פר"ת(.בפע"צ



 הנולה נארל יד שחיפה הרכות רעהיורה
 ססיסקיסופסקו )מז( : כילוד הוא הריאבר

החרוגס נע"חסס המיעום נם )יח( אוהו שהוציא בשעה ואבר אברכך י5קזן" גססס"ע" חתך "ואם )יז( מוהר יצא שלא הטיעומ ירוב שהשליםעד ,כ"ח"5רהסיגהי כע'" סס5"'"י" והחזירו אחר אבר והוציא וחזר והחזירו אחד אבר זהוציאד
שבשאר ו5הוסר"

 רעררהזבח
 סי' וכדלק' בבור לענין דהבעיא ואע"ג )ב"י( ולחומרא אפשיטא ולא בגמראבעיא
 ביארו ופר"ח פר"ת ובס' רש"ל( ב' זין )מהר"י בשדה בשר לענין ה"ה מ"משט"ו
 אבר רוב בתר אזלונז לכר בפנים וחציו חוץ חציו שוה, זה דעובר משוםיותר

 ומיעוט בהוץ אבר רוב דאיכא אע"ג לא עובר מיעוט אבל חציו ודוקאשמבחוץ
 רוב בתר ואזלינן בפנים שהוא עובר רוב שבקינן דלא לרוב משליםשבמפנים

 ע"ש.אבר
 שלא אחד אבר יש זה ובחצי אבר ברוב חציו יצא שאם לי מסתברא הפר"חכתב

 רובו שיצא אבר אותו של המיעוט כשעור הוא זה ומיעוט מיעוטו, אלאיצא
 רובו שיצא אבר מיעוט מאותו חוץ שמבפנים שמא ודאי משמע בהא ממנו, יותראו

 לן אית גם רובו, בתר שבפנים אבר מיעוט שדי אמרי' דאי נפשך ממה מותרלחוץ
 ואי ושרי. בפנים עובר חצי או רוב ואיכא רובו בתר שמבחוץ אבר מיעוט שדילמימר
 מיעוט אבל שרי, שמבפנים ומה כילוד הוי ולא חציו אלא בחוץ ליכא שדי, אמרי'לא
 מת ט' בן או מת בין חי בין ה' בן הוא אם אבר ברוב חציו זהדיצא ובדין רש"ל. ב'זין למהר"י וכ"מ עכ"ל שמבחוץ רובו בתר ליה שדינן דדלמא משום אסור שבפניםאבר
 היתה אם חי ט' בן הוא ואם כילוד. הו"ל דשמא מספק שמבפנים מה אפי' אסורהבל
 אסור לחוץ שיצא מה כשרה אמו נמצאת ואם הבל. מתיר עצמו שחיטת טרפה,אמו
 ממ"נ מותר בפנים שנשאר מה אבל כילוד אינו דשמא מספק יוצא איסורמשום
 משום כילוד דהוי בגמ' לן פשיטא הכי )טז( פר"ח(. )עיין בבהמה מכל אמוגשחיטת שרי שבפנים מה כילוד אינו ואם עצמו בשהיטת ניתר כולו אפי' כילוד הואשאם
 הכל מתיר הוא חי ט' בן אם וא"כ אבר רוב בתר ואזלינן דעובר רובא שבקינןדלא

 ביה אזלינן ספק משום אבר במיעוט דגם שסובר כהלבוש ודלא עצמובשחיטת
 בלא מבחוץ יותר בפנים עובר רוב איכא ואפי' וש"ך( פר"ח )עי' דליתהלחומרא,

 אלא עובר רוג ואיכא אבר רוב בתר אבר מיעוט דנשדי אמרי' לא אבר מיעוטאותו
 הש"ך וכ"כ דקמן רובא לסתור שדי, אמרי' לא מבחוץ קמן רובא דאיכאכיון

 פר"ח(.)
 דהדר דכיון )יז( עכ"ל. ודאה דהוי אבר במיעוט רובו ליצא קודםספיקא דהוי אבר ברוב חציו יצא דין הקדים אמאי מר"ן לד' לי קשה וקצת הפר"תכ'
 או רובא נפיק הא אמרי' אי בש"ס בעיא והיא לאצטרופי מבחוץ רוב נאן ואיןהדר
 דכיון מכרעת והסברא הדעת שבן ולקולא נפסוטא ולא בעינן אחת בבת רובאדלמא
 הכל מתיר עצמו שחיטת 1 חי ט' בן הוא ואם ע"ו( דף בחי' )רשב"א הדרדהדר
 )יט( ברשב"א( )שם א' בבת רובו יצא שלא אעפ"י )יח( ס"ב( ובהג"ה ועש"ך)פר"ח
 ואינו חי ט' בן הוי אי ומיהו וב"י( )שם ולחומרא אפשיטא ולא היא דבעיאמספק
 לא ואי עצמו, בשחיטת ניתר כילוד הוי דאי ממ"נ, שרי בפנים שנשאר מהטרפה,
 שנטרפת אבר דהוציא ובהיבא ופר"ת( )פר"ח תאכלו בבהמה מכל ניתר כילוד,הוי



 יר עמהימה הלכות רעהיךררן הגולהבאר
 האם נשחמה טואה"כ האבר אברוונאסר שהוציא עיבר ה לימ::נ,)"ש )ימ( : אסור :בפניםשנשאר וסר".ססרסכ"ה
 אסור ש?ה יהחלב , נקבה היא והרי העובריהוציאו המו3ססיטת
 אבר בה ויש האברים מכיך בא והוא הואי? )כ( לשתותו טגס,זסחיט
 כא( : כשרה בחיב שנתערב טרפה כחלב זה יהרי אסיי אחי ,5 (כן::נר
 הכליוה)כב( ומן המחול מן לסעי'כהמה*וחתך ידו כןקכנושימ ן סרהנ,ס יגרי3ש

 סה)וגס"ס
ינמ"5

 סרמ""
וכיוצא

 ,הוגי", ע)ו, ג5הט: "ס רק-: ר5"י ופ.' )י)ד ו"ה'כ סחויר "ס סס יכע'" נ' סטיףיעי)
 )חו)ור" ססיסקיסופסקו "יפ:ט" ,)"

 סס כמ:)ק
 ו:ודהזבח

 אמרינן ולא מתה דהוה מידי מותרת האם בשחיטת אבל עצמה בשחיטת אסורהבו
 בש"ס לן דמספקא מספק. )ב( )פר"ת( כרובו חשוב בו נטרפת שהיא אבר שיצאכתן
 אמ"ה משום ביה אית ולא שרי חיה שבולה בהמה מכח דאתי ועלמא חלבדהא
 חיות גרע.דהתם דלמא או ושרי מיניה גרע לא נמי חי אבר מבח הבא זה חלבוא"ב
 וספיקא עולמית תקנה לו אין זה אבר של חיותו אבל שחיטה ע"י ליתקןהעומד
 דלמא ספיקא איכא דאז עובר של חציו שהאבר ודוקא )קר"ס( לחומראדאוריתא
 הבהמה מחצי פחות שהאבר כל אבל מדאוריתא בו שיתבטל שיעור לו ואיןאסאי
 דגזור, הוא ורבנן ברוב בטל במינו מין דמדאוריתא שרי מההיתר חלב רובדאיבא
 )פר"ת( שרי להתירא ס"ס בזה ויש לא, איסור ספק אבל איסור, בודאי אלא גזורלא

 דאם ב"ח ב' האחרו' וכתבו )נא( לזה. סותר חיי בני ב' מ"ש כ"א ס"ק וע"לעש"ב
 מטעם מותר החלב בל האסור האבר כנגד ועצמות וגידים בבשר בבהמה ס'היה

 מדאוריתא דהא דרבנן מידי דהוי כיון בזה עליהם לסמוך ויש בס' דבטלתערובת
 מטעם שחלקו ודרישה כהט"ז ודלא להטות רבים אחרי מדכ' בטיל ברובא במינומין
 גדול אחר מאבר יותר מתגדל החלב קטן מאבר שמא כי שוים האברים כלדלא
 וראיתי ופר"ח( )עש"ך החלב ביצירת הם שוים האברים כל הסתם דמןוליתה
 תש"מ דף בחולין המרדבי דברי ואשתמטתייהו וז"ל עליהם שכ' חיי בניבס'
 ואה"כ תחלה בפע"צ ניכר שהיה בדבר אלא ברוב ביטול למימר דליכא שב'ע"ב

 ליבא ויבמות, דב"ק ההיא כגון מעורב לעולם ביאתו שתחלת בדבר אבלנתערב
 לחלב שאין לפי בקשיא לה אסיק תלמודא ולפיכך עכ"ל. וכו' דבטיללמימר
 סר"ס בס' המבי"ט דגם מצאתי בש' ובחפשי חיי. בבי עכ"ל הנזבר מטעםביטול
 בהיתר איסור דנתערב היכא אלא ברובא בטיל אמרינן ולא וז"ל ,1 בשיטההלך
 עכ"ל. לא היתר, שם הו"ל רלא הבא כי מעיקרא דמעורב היכא אבלגתור
 אבן דאזל אע"ג יוצא, משום שנאסר לחוץ אבר שהוציא פקועה בן פר"חכ'

 יארע וזה )בב( ע"כ. נשר הולד יוצא איסור נמי בו שיש וכוותיהפקועה
 חיים בעלי צער בזה ואין להצילה שבמעיה העובר שיחתכו המקשהבבהמה
 נקט )בג( )ה"ע(, לכתחלה משמע חותך, דקתני הבתטנה ומל' לה הוא יפהואדרבה

 סק"ד(. מ"ג סי )פר"ח בקולשיה ומיירי )רש"י( בהם נטרפת הבהמה שאיןמידי
 1פרש"י חסירה ולא שלימה אותה, דכ' ומשני מעובר שנא מאי פריך ובש"ס)כד(
 שהנמצא חסירה נשהיא אבל בתוכה. תנמצא בל אכול שלימה כשהיא תאכלו,אותה



 הנולה בארלא מו יר שחיטה הלכות דעהיורה
 כפ"ג ,סית""ס ולא שבמעיה העובר מן חתך אם אבך )כד( מעיה בהוךשהן :רי*ףוכת'ק " דף ,כי,: ס.ס ואע"פ החי מן אבר משום אסורוה חהיכוה אותן הר*שחטה' אנייית"חליויף ואח"כ מעיה בהוך דחתיכות והניח )כג( בהםוכיצא
 תהמ"" מותר אברו או העובר חתיכת הרי שחטה ואח"כהתיאו

 ,תרסכי'ה

 5" )כו( "):1 כו)עי עוכר סיחס ו"ס סנס"ס ,כה( : יצא ולאהואיי
 סס." כסס

 סחיסס)וקרי
 ,כע'"

 סמקסס כסמס כפ'
"51 

 )כז( : חפסיס"(
 : סע.פים ג' יבי ללירהה ח' יים עד בהמה לשחום שלאכ[ך

 ויאחר )אן אסור העורם לאויר יצא שלא זמן כר "אפרוחא
 )ב( : מיד מותר העולם ראוירשיצא

 תודהזבה
 דכיון דפשיטא בפ"ה המ"מ וכ' הנמצא, תאנל לא ממנה, שנחסר הוא מגופהבתוכה
 והוציאו חי ט' מבן חלב תלש אם אבל )כה( מטהרתו. שחיטה אין מחייםשנחתך
 לו דכלו וכיון גרמי. דחדשים גמורה בהמה חלב כעל חלב משום עליו חייביןלחוץ
 יצא ולא בתוכה ומונח תלוש ועדיין לאמיה שחטוה כי ומיהו אסור. חלבוחדשיו
 חלב דנקרא כיון תתמה ואל מהלבוש מתבאר ובן ורא"ש( ור"ן )רש"י שרילחוץ
 מטהרת שחיטתה דאין כאמו שיהא לולד דיו אמו, בשחיטת ניתר למה חדשיםבגמר
 העובר מן חותך אם תאכלו בבהמה מכל למדנו שהרי הוא הכ' דגזירת וי"לחלבה,
 דין מר"ן השמיט למה ידעתי ולא )הרא"ש( אסור הבהמה מן שנחתך ואלומותר,
 דשמא )פר"ח( חי ט' בן ואפי' )כז( )רש"י(. קיימת ואמו שחיטתו אחר ויצא )כו(זה.
 ולחומרא. בתיקו וסלקא העולם, לאויר שיצא שחיטה לאחר אלא שןוכא שחיטהאין

 המטלית דהתם האחרו' תפסוהו וכבר ב"ד בסי' כדאי' חלדה משום 6"א כ'והלבוש
 כל אפי' הפרש דליבא למטלית ול"ר חלדה, מקרי דלא וסתום אפל בביתלשוחט דדמי י"ב ס"ק שם כ' והפר"ת )פר"ח( הכא משא"כ הצואר, ועל הסבין עלפרוס
 קנה או רחמנא, ביה אכשר סימנים ד' דקי"ל למאי ואף ע"ש. בשחיטה להביטשהו
 אבל שנטרפה, כגון מועילים אמו סימני כשאין ה"מ אמו, של וושט קנה או שלווושט
 לאויר יצא אפי' דהא מיבעיא קא לא חי ח' ובן )הר"ן( לא אמו סימני לו שיש,כל

 לא שמספק וכיון )רש"י( מטהרתו שחיטתו אין במתניתין תנן ושחטוהעולם.
 )ש"ך(. שחיטה הוי דשמא ביום בו אהריו אמו לשחוט אסור שחיטהמקריא

 אחר שם נשאר אם אבל אמו שחיטת קודם שחיטתו אחר שיצא דוקא דהיינוודע
 ופר"ח. הש"ך וב"ב מטהרתו אמו שחיטת אמו,שחיטת

 בתוך שריצתו שגם )ש"ס( הארץ על השורץ השרץ מכל דאתרבי )א( טוסימן
 גמור עות שהרי )ב( )ש"ס(. הוא בעלמא ואסמכתא )ש"ס( שריצה מקריקלפתו

 נל ופסקו שנויה במחלוקת בברייתא ושם עיניו נתפתחו שלא ואעפ"י )לבוש(הוא
 עיניו שיתפתחו עד דאסר כראב"י פסק הר"י אך הכי. דאמרי כרבנןהפוסקים
 הרא"ש פסק הא תמיה הצעיר ואני דביצה בפ"ק שהוא הב"י וב" הרא"שושכ"כ
 אין שקץ דבר דמשום יואל רבי" ב" די"ט בפ"ק הגא"ש וכ" 1 תמה. הוא שגםבט"ז ראיתי שוב הדין. מקום עיקר דהוי בפא"ט מ"ש עיקר לתפוס ובהכרח כרבנןבפא"ט



בא-
 מד ש:קימזה הלכור2 רעהידרך; הגולה

ק'", הדשי: ם' דהיינו חדשיו לו שכיו ידוע אם שילדה כבהמה ננ דף :נחבגי,,ת"
 שמא :חישינן ויא שנהלד כיום מ.ד מוהר לדקה וה'יגסה ::נג "
 אין ואם י ,ג( הלידה מחבלי וככתהו( ככתסו )פי' אלריו ניערכקו יסס יף:;"""עי,
כסנת

 חדשיי לו שכלן ידוע ננריית"
 )ד( ה':ליל 11:נ: תחלה עד נפל ספק כ:שוכ אמוך

 ואומר ממנו הנקחין קמנים בנדיים: עכו"כ על סומכין הא*ן נ וה5"היסת'ג'

 ,ה( : ימים חי שהמקבני ו"וי 7"יגינינ
 כ5'5ס5סקר*כו

ההרסנ."
 רעדדחהןננדץ נחס,כה

 וכ" ע"כ קנים לו שיש גופו שעל גדולה נוצה דהיינו הכנפים שיגדלו עדלאנלו
 יש דלכתחלה כ" הפר"ת גם ע"ש, אליו לחוש וראוי בירושלמי מצא שכןהפר"ח
 פשיטא א"כ כראב"י, ולא כרבנן דפסקו וסיעתו הרי"ף פסק דלפי ופשוטלהחמיר

 כנודע עיניו נפתחו משיעור יותר הוא חמור ואדרבה כהגא"ש קי"לדלא
 היא ואפי" הר"ן( ב" )ט"ז הרחם בבית ריסוק דאין )ג( הט"ז: וכ"במהמציאות

 ב" ופר"ח )ש"ך לעמוד יבול שאינו ריעותא איכא ואפי" ב"י( ב" )ש"ך לילדמקשה
 לא ימים הז" שבתוך שאעפ"י לבאר הפר"ח הוסיף ס"ה תצ"ח סי" ובא"ח פו"(במה
 נ"ח סי" ולק" עש"ב הפנימיים באיברים לבדוק מחוייב ואינו לשחטו שמותרעמד
 קרקע ע"ג שיפריס וא"צ בעי, מיהא ופרבוס לו יש מסוכנת דדין ונ"ל ט"ז,ס"ק
 כמ"ש מי"ט אלא אוסרת נפילה דאין לארץ, הרחם מבית נפלה דלמא חששמטעם
 הרא"ש נגד )ט"ז לילד כורעת הבהמה דהא בלידה נפילה שייך לא ועוד נ"ח.בסי"
 דמותר להדיוט כ"ש ירצה השמיני ומיום דכ" לגבוה שהותר דביון )ד( דביצה(:פ"ק
 שאני והלאה, הח" ומיום כתיב קרבן דגבי ואעפ"י ולבוש( פר"ח )עיין ח"בליל
 והב"י . ! וט"ז( )ב"י דוקא ביום הוא קרבן דכל בלילה להסריב ראוי דאיןקרבן
 ד' כן ואין ב"י עליו וכ' מותר שנולד דביום סוברים גאונים שקצת א"ח ב"הביא
 העלה ולבסוף הידים בשתי הגאונים דברי סמך והפר"ת השיגם. הפר"ח גםהפוס"
 אם אבל לאו אם מותר אם יומו בן בודאי דפלוגתייהו לענ"ד ונר" ע"ש.להחמיר
 נדברי הלכה דלמא ז"י עליו עברו דלא ואת"ל לאו או ז"י עליו עברו אם ספסהיה

 וב"ש לבד אשה בעדות אלא נאמן הגוי שאין לפי )ה( ודו"ק. מותר ביומו דאמהגאונים
 ב" )ש"ך נאמן אינו תומו לפי מסיח אפילו הלכך מקחו להשביח אומר שהואכאו

 נאמן דיהא וא"ל ט"ל ס"ק ס"ט סי" ופר"ח ט"ז ועיין רמ"ג( סי" ז"לרשב"א
 י"ל ימים? ח" לו יש שמא בלו, לא ואת"ל חדשיו, לו כלו שמא ס"ס,מבח
 בהג"ה. ס"ו תקי"ג סי' ועייןבא"ח ט"ס מהני ולא מתירין לו שיש דברדהוי

)בה"ט(
 שיניו שגדלו שכל שמעתי ימים, ז" עליו עברו אם לידע והסי"וז"ל מו"זב"

 שבן הריק"ש ב" ב" הפר"ח וגם עכ"ל שלימים ז"י עליו שעברובידוע
 בקיאים. מפי בן שמע הוא ושגםשמע

 לתחוב שיבול עדיין רכים שאינם שכל בקרנים לבדוק אחר סי" הפר"ח כ"עוד
 שלימים ז"י עליו שעברו בידוע וחדודים קשים שהם אלא הצפרניםבהם

 סגי. סי" מהני חד דבכל נראה ז"ש הר" ומדברי ע"כ. תרוייהו בעיולמעשה



 הגייה באילב מז שחימה הלכוה דעהיורה
 וף ה,)ין"מס)ה : מעיפים י"ב ובו בנו ואה אוהו ייןמז

סס הבת או הבן שנא ?א וא, הבת או הבן כךואהר 1,)ג ,עזס"3", האם שנא ?א אחד ביום בנו ואה אוהו ישחום אאסורא
 יף סס דחג"' )ב( : האם כךואחר בס),גת"

 :מ:::.ס ביאם )ג( ודאי בנה שזה בנקבוה נוה3 בנו ואת אוהו איפורב2
 7ח,מס'1ד"י)י' ביום שניהם שוחטין אין אביו הוא ע:זה ודאינודץ

 :::: "1"כ/'יע בזכרים נוה3 אם פפק שהדבר לוקה אינו שחם ואם )ד(אהד
 הי,"ה יטק הג, )הן : ?אואו

עבר
י:רדהז21ד[

 מי של שלפוחית שאין בל שמעתי כ" מזרחי יוסף ור" וז"ל מו"ז בב"י מ"נעוד
 עליו שעברו בידוע טבורו שנפל בל גם דם. של דקים גידים רק אדומהרגלים

 בראש דיבדוק מומחה שוחט מפי ששמע כ" כנה"ג ב" בה"ט ובס" ע"כ. שלימיםז"י
 מח" יותר הוא לבנה היא ואם ימים. מח" פחות הוא אדומה הגויה ראש אמהגויה,
 מאלו אחד שום על לסמור דאיו כ" ובפר"ת עב"ל. בו ומצאתי ובדקתיימים

 הטבעיים על לסמוך ואין הסימנים. כל נמצאו ואפי" 3הסימנים
 שבמקומנו הרבנים בל ראיתי ואני יע"ש. דרבנן מלתא דהויא הגם בזהוהבקיאים

סימנים. מהני אחד אבל לבתחלה סומבים עתה והנמצאים שחלפו( א' )בכ"י שעברואותם
 להם א" בוונה הגיר" ששתי ולדעתי חדשיו לו שכלו בידוע העתיקשלימים ז"י עליו שעברו בידוע ריק"ש ב" הפר"ח שכ" במקום העתיק פר"ת דבס"ודע

 ומיהו חדשיו לו שכלו לן ידיע דלא היכא נפל מכלל שיצא כדי הוא ז"ידשהפת
 פחות שעדיין לנו ונודע שיניו שגדלו שראינו דהיכא הפר"ת מגיר"שמעינן
 נפל מבלל דיצא חדשיו לו שבלו סי" דהוי ליה מבשרינן זו לגיר" אפ"המז"י

ודו"ק.
 הבת גם בי נקבה נמי משמע ובנו תשחטו לא בנו ואת אותו דב" )א( טזסימן

 שנים, משמע רבים ל" תשחטו לא דכ" )ב( )פו"(. בן בשםתתיחס
 עוברים שנים משכחת ולא הבת את שוחט בין האם את שוחט בין שניהםהזהיר
 בא" כרחין על אלא נינהו או"ב תרוייהו בתה ובת ובתה בפרה ואי אהאי.מיחמב אהאי ומיחייב היכי כי פשיטא בניה ושני אם דאי ובת, ואם, בת, בהמות בג"אלא
 דבבנו לאשמועינן ואתא הבת( בת )דהיינו בתה והג" אמה את והב" פרהשוחט
 ומדהוה או"ב( משום מחוייב הבת את ששחט הג" ואותו השני )דהיינו חייבואותו

 חכםתורת

 ראש אם או טבורו, נפל כבר אם או אם חדשיו כלו אם בו ידענו שלאעגל

 אדום הוא דאם אדום, ולא לבן הגויה אלו סימנים מד' באחד יבדוקלאו

 רי"ו. ח"ב חדשיו. לו כלו לא  השינים התחילו כבר אם הן, ואלוסגי.

 רכים, ולא חזקים קרניו או לצמוח,שלו

 בהרא מהדו" בכת"י אין ודע דבור3



 טז שהיטה הלכןת רעהידךךן הנולהבאר
 דכ(י ויש יו( ןאכים סותר אחד ביום אכב ושחט ;עבר נ ונ"ליו"ת

 : 1סך"ן( ,קך6"ס ,ן( ס6חך1ן 65כ51 0113 13 .*.אוסך 3ס'.כהומכ"ס
'. :היטסמה);,ז

 הלילה)ח( אחר היך היומ בנו ואת באותו האמור אהד היי( ז4 ,;")ת,ח,נס.)
 ישחוט יא ד' ריל בתחלת ראשת ששזקט ך:ך* ינ2*צןי ססק,וקרי-ף
 קודם ד' .ום בסוך" הראשון שחט ואם . ה, ייי יזחיין ;י השני ילהג:ג2:"

 הראשון שחט ואם , ה' ?יל בתחלה השני שוחמ השמשוה ב2ין ימ;מ:,תסו)י3-כ
 ואם . ו' יל עד השני ישחימ לא ה' ליל של וקשכזשךון ב.ין כ;ס ;ס 'ה:וס;:
 ,ט( לוקה: א*ני ה' ביוםשחט ר,ו""::כתנ
 סספק מן )5נ5 ]י( אטו שהיא חזקה אחריה כרוך הוא :אם ה 'י,:ן 'י:יר.ן.

 או אמה נשחטה שטא חושש איט )יב( בהמה חזקלוקיק ך :גמר'מוו:)ועות 'יאי : )טור( רעססיז 6יז זט,ר ;ססומנ'ס
 ולהודיעו היוקח יהזהיר הטוכר ע? טאבל )יג( היוםג2נה ;סחסריית6
אם ;סטמסגס

 רזדז4זקז22רז

 ע"י בין א" ע"י בין נמי משמע תשחטו ובתב השי"ן תחת בקמץ ישחטו למכתבמצי
 יהיו דלא ג"כ משמע הוה ישחטו דלא דמלישנא ואע"ג נשחטים, יהיו לאשנים

 לאשמועינן תשחטו לא רחמנא נתב מ"מ שנים, ע"י ולא א" ע"י לאנשחטים
 אותו והאי וכו" בנו ואת אותו רכ" )ג( ולבוש(. רש"י )עיין איסור עושיןששניהם

 האם דהיינו אחריו כרוך שבנו מי דמשמע בנו בתריה מדכ" האב על פירושואין
 אותו פירוש הלכך אחריו ברוך דאינו אביו לאפוקי אחריה כרוך להיות הולדשדרך
 דדלמא לאו, או בזכרים נוהג אם דספק )ר( )רש"י(. השה או השור מין על הואהנז"
 הכרוך בנו מדכתיב אם רהיינו שנים ולא אחד אותו דלמא או זכר, משמע דכ'אותו
 דאין פסקו ובה"ג והשאלתות שהרי"ף ודע הספק. על מלקין ואין )ה( )פו"(.אחריה
 לקח בעל וכ" וכו" שיתא או ותורתא שתרגם אונקלוס שכ"ד ויראה ב,כריםנוהג
 הוי דאוריתא דספיקא להחמיר פסקו והאחרו" והב"י סק"ג( )וע"ל רש"י שכ"וטוב
 שאסור זמן אמהוסר דהוי מידי באכילה ליה אסרינן ולא )ו( הש"ע. מר"ןוכד"
 מחוסר הבתוב אסר דמדלא לך שתיעבתי מה כל תועבה כל תאבל לא מדב"לגבוה
 שרי דלהדיוט מכלל ובו" לקרבן ירצה והלאה השמיני ומיום דב" לגבוה אלאזמן

 )הר"ן( נשבר חוטא דהוה משום שבת לענין וכיאמרי" קנס משומ )ז( ור"ן()רש"י
 ל" וב"מ )פר"ח( מזיד אטו שוגג קנסינן דבדאוריתא להחמיר יש בשוגגואפילו
 )ח( ופר"ח( )ש"ך מיד שרי לאחרים אבל אסור, לו ודוקא ע"ב( קל"ד )דףה"ג

 יום בקר ויהי ערב ויהי ביה רכ" בראשית דמעשה א" מיום דהבא א" יוםדילפינן
 דכ" שלפניו יום אחר הולך הלילה בקרבן, ולאפוקי בקר, והדר ערב ברישאאחד.
 הספק על לוקין שאין )ט( פ"ג(. דף )ש"ס בקר עד ממנו יניח לא יאכל קרבנוביום
 לענין והיינו )י( )פו"(. הוה לילה ודלמא לילה ספק יום ספק הוי השמשות בתדהא

 )ש"ך אמו. שהיא בודאי דידעינן עו ברוך מהני לא מלקות לענין אבלאיסורא
 דלמא חישינן לא דילדה ודאי דירעינן והיבא פר"ת. וכ"פ בש"ס( ושכ"הפר"ח
 ממש דומה הוא אפי" לאיסורא אפי" )יא( )שם(. עליו ולוקה אחרת בבן בנהאיחלף



 הגולה בארלג מז שחיפה הלכות דעהיורה

 כ-ג ססדף י"סגס )מו( לאחר מכרה אם או )יד( היום הבן או האם שחמאם

 כ ,כ סס נסר"" מי שכל שדרך זטנים די מן בא' הוא יואם )מז( היוםלשחמה

 : כ" לג:ב! עצרת)יח( פפח)יז(וערב ערב והם מ4ר ששוחמה בהמהשקונה
 סר""ס ססניס צריך )כ( חג של האחרון יו"מ וערב )ימ( השנה ראשוערב

 כנ""ה,ג"י הודיען לא ואם )כא( הבת או האם היום שמכריהודיעו
 ,כפיי,ם 'ס,לס י' )כב( מעכו"ם קנה כבין מישראל קנה בץ חושש ואינושוחמ
 למקח הוי היום בתה או אכאה שנשחמה כך אחר לו נודעואם
 מכר אם אבל אחד ביום שניהם שםוכר מודוקא )כנ(מעףרע
 האם מכר ואם )כד( יהודיעו א"צ שרפניו ביום הבת אוהאם

לחהן
 רנורהז21ח

 לקמן שית" פרקים בד" אפי" )יב( )פר"ח( שבגוף סימנים בשאר או האםבתואר
 אם אין שמא טובא ספיקי דאיכא משום צריך אינו פיו את לשאול ואפי" )יג()טור(.
 לא שמא לשחיטה, ואת"ל לשחיטה, לקחה לא שמא ומכרה, לה יש ואת"ללזו,

 ונן שחולק הרמב"ן נגד ור"ן )רשב"א ימים לאחר לשחטה אלא לקחה היוםלשחטה
 בפירוש )טו( )פר"ח( פרקים בד" שלא ימים בשאר אפי" )יד( אחרו"(.הסבמת
 לא אם ליה אמר דמצי טעות מקח הוי לא מכירה מקודם הודיעו לא ואם )טז(פר"ת.
 אדעתא דקני דכל התם דשאני פרקים לד" ול"ד אחר. יום שחוט היוםתשחוט
 באכילה שמרבים )יז( הר"ן(. ושכ"כ ופר"ת )פר"ח קני קא יומא בהאילמשחה
 ע"ז(. מס" תו" ב" או"ב פ" )ע"ח לחירות ויציאה גאולה יום שהוא לפיושתייה
 החלת סהוא י מפנ יט( )שם(. לבם שכולו בעצרת מודים הנל כדאמרי")יח(

 מפמ בשמהה מרמם שהע)3( /עמי ענינים בכמה יפה סימן לעשות בסעודה ומרביםהשנה
 והלוקח סעודות לעשות "צראל ודרך מטם( עליהם וחביב הוא עצמו בפמשרגל

 שחטה בבר ושמא לשחוט )כא( וכו". ולפיכך מיד לשחטה אלא לוקח אינובהמה

 דמלתא חוששין אין הרבה בהמות למכור שדרכו גוי מתגר ואפי" )כב( ור"ן(.)רש"י

 המוכר אודעיה דלא כמה כל מחזקינן לא איסורא ואחזוקי הוא שכיחאדלא

 אם )כג( )שם(. א"צ לשאלו אפי" הלכך משבחא( אחא רב נגד והרשב"א)הרא"ש

 )בד( ור"ן( )שם מעותיו לו להחזיר וצריך קנאה היום לשחטה דודאי לשחיטהקנאה

 שניהם מבר אם בשבת י"ט חל ואם )לבוש(. שחט אתמול קנה אתמול למימרדתלינן
 להודיע, צריך הש"ע לד" ה", ביום שניהם מכד ואם להודיע, צריך לב"עבע"ש

 לכ"ע ו" ביום ואחר ה" ביום אחד מבר ואם להודיע, א"צ ור"ן והרא"ש התו"ולפי

 אפי" בשבת בשני י"ט חל ואם שקנאו. ביום שחטו א" שכל לתלות דיש להודיעא"צ
 לשחוט מקדים אדם שאין להודיע צריך לכ"ע בעי"ט והשני בע"ש הראשוןמכר

 צריך לכ"ע בעי"ט, שניהם מבר אם השבוע, ימי בשאר י"ט חל ואםבע"ש.
 יום באותו דמסתמא להודיע, צריך הש"ע לד" שלפניו, ביום מכרם ואםלהודיעו,
 הלוקחים שכל אחר מטעם להודיע צריך לדעתי וגם אותם, שוהטיןשקנאום
 לד" דאף אפשר פניו שלפני ביום מכרם ואם בעי"ט. אלא שוחטים אינם י"טלצורך

 מ"מ י"ט, לצורך י"ט קודם ימים ג" לשחוט דרך שאין שאעפ"י להודיע צריךהש"ע



 מז שהימה הלפדת רעהיררףן הנולהבאר
 )כה( לכלה: יהבת ליקר:ן נמטגה :סוס"י

 השני. ולא ישחוט תחלה הלוקח )כח( א' ביום או"ב שלקחו ::":ן: )כז(נשנים אחד ביום שוחמים שניהם שודאי )כו( 'הידיעו כ כ ,ייי:ס צריך ימים בשני סךכך אם אפילי
 יא רראשון כשנכר שמיד אי מאדם שניהם כשלקחוםבד"א
 לשחומ ע"מ לקח שהיוקח בידו שנשאר את לשחומ יכולהיה
 רק 5ו 5מכ1ר י1כ5 ס5" 5סח1ט "ס1ר מ)וכ1 ס5וקח נס )51כןמיד
 שוים, שניהכ משנים לקחום אם אבל ם ט1ר( סכירוזכ1ה

 )ל( : ונשכר )כמ( זריז תחיה ש*שחום מיוכל
 שנא )לא( ביבד מהורה בבהמה אלא או"ב אימור אין ען

ושור
 תודהזבח

 שרוצים מלתא מוכחא י"ט קודם ימים כ"כ לקנותם נזדרזו הקונים דאלוניון
 ביום וא" בעי"ט אחד מכר ואם להודיע. וצריך י"ט ערב שלפני ביוםלשחטן
 בעי"ט שוחטים שבולם לפי להודיע, צריך ולדעתי להודיע, א"צ הש"ע לד"שלפניו,
 הללו במקומות אבל בעי"ט השחיטה שעיקר מקומות למקצת ונ"מ דגמראלרינא
 הש"ע שפסק אעפ"י ולפי"ז עי"ט שלפני ביום ששוחטימ ויש בעי"ט ששוחטיםדיש
 ומכוון יפה עולה מ"מ התוספתא, ע"פ הגמרא מסוגית שעולה מה לפי מכווןאינו
 להודיע צריך הש"ע שלד' עי"ט שלפני ביום שניהם מבר בדין זולתי המנהגע"פ

 אחד ביום ישחטו לא ששניהם לתלות, שיש לפי המנהג לפי אף להודיע א"צולדעתי
 מלתא וכו" לחתן האם, את למתני ל"ל ובג" המשנה ל" הוא כן )כה( הפר"ח.עכ"ל
 ואף )כו( כלתא. מבי טפי חתנא בי למטרח ארעא דאורח קמ"ל אורחיהאגב

 הודיעו לא אם הוי טעות ומקח הב"ח( נגד )פר"ח קודם יומים או יוםששוחטים
 )שס(. לדין ובאו נכח( הנשואין. סעודת לצורך )כז( וש"ך(. )לבוש פרקים בד"כמו
 למחר עד הראשון וימתין )ש"ס( בשר שאוכל )ל( )ש"ס(. איסור עשה שלא)כט(

 בחלוקה משא"כ )פר"ח( חבירו על להקדים האחד יכול לכתחלה ואף)הרמב"ם(
 של זכותו ולהפקיע לשחוט יכול השני אין דלכתחלה אחד מאדם שלקחוםרלעיל
 ע"ש לדין עמיוה מקמי ור"ן ופרש"י זבה, ושחט השני קדם ואם תנן דהכיראשון,
 דאפי" מוכח ע"כ ונשבר זריז השני קדם אם בגמ" אמרי" ועלה דיעבד ווקאמשמע
 פי"ב בהרמב"ם בהדיא מוכח הוא וכן ונשנר זריז תחלה השוחט מאחד,בלקחו
 משנים לקהום אם וחלוקת אחד. מאדם דלקחו בהיכא ונשכר זריז אשמעינןדהג"
 דשייך הוא ודין הרא"ש. שהביא בתוספתא דחדשו הוא וחידוש בגמרא נזברלא

 משנים בין אחד מאיש לקחום בין החלוקות אשתי קאי ונשבר זריז תחלהשישחוט מי וכל בסיפא הש"ע מ"ש א"כ ונמצא הוא שבן וכל ונשבר זריז בזה ג"כלומר
 דבלשון וכל, דקאמר לישנא דייק והכי לכתחלה, דיעבד בין בינייהו דמפלגינןהגם
 דזריז בט"ז שראיתי לפי זה וכתבתי וכו", שישחוט ומי קאמר מדלא שניהם כללזה

 זריז, דנקרא זו לא מא" בלוקח אבל אדם. בני משני בלוקח אלא קאי לאונשכר
 במ"ש ומיהו וש"ך, בפר"ח מוכח וכן והפו", הש"ס ד" כן ואין חוטא. דנקראאלא
 שיפילו ולומר בדבר עצמם להכניס לב"ד שאין אדם בני מתטני דבלקחוהט"ז
 להקרא שרוצה א" כל של זבות להפקיע להם דאין תחלה ישחוט מהם מיגורלות



 הגייה 3אילד מז שהיפה הלכות דעהיורה
 ונוהג )יב( א' ביום תשחמו לא בנו ואת אותו שה אוושור

 פמ,מר"
 7יכ

 ע'ט סס הסד" הנ( : עז וממין כבש ממין הבאבכיאים

 די.'צ5' נ5,כג ,לד( לוקה ובנה העז וע:חמ ויידה העז על הבא צבי פח

סססומנ.ס ואת אותה ישחוכן- אמור צ הצביה על שבא העזאבל

גן,ן,גחכ::נ הזאת ק הצביה בת היתה לוקה, אינו שחט ואם )לה(בנה
 5נתח5ססמ,חר בנה ואת הצביה בת הנקבה את ושחמ בן וילדהנקבה

 טג', ,:מס ,כו )לו( :לוקה

 הרמנ""אין
 נחיד'ס'1

 סס וסייםוכת"ס
 "תר והי.סס 5ק' גמ' מ'5קי "תררחמג" )כי 1הסי15 סס"1

 רח)וג"
 ד"מריגן ,ס" מג"5 "יסורה )ני 51ה

 51" ס~נייס ,מן סג"נתייס
 סג" כתייס 5סרס מגו )ר'גין ע"ג יסו'

 עדס ,נת נח ,י5ךס ס)גייס ,צן
 7הססק" גרנגן 5ן קיס 7ס" תע," 1סו" סס סרתג"ס ג"ג סו" קוגן עק"5 נריס גד"וקימח"נן

 "י 5סו
 גס'.ט סרמנ.ס כתג ,ע1ד -נ' סעיף 5עע סכ"י וסני"ו '"" 7'ן סס סרמק"ס גמ"ס ס"נ 5זרעה1ססין

 רזדדפהי21ד[
 )לב( ועוף. בחיה לא אבל )לא( מסתבר. והכי אמת דין והדין פשוט הואזרה,

 דעז הוא שה מ"מ דהא )לג( ובלבוש. בש"ס עיין עוף ולא שה חיה ולא שורדדרשינן

 ליה נפקא בנו ואת אותו פ" ובגמ" )לבוש( עזים ושה כשבים שה דכ" שה מקרינמי
 מין בכל נמי ונוהג ז"ל,ומסתברא קר"ס בעל וכ"כ הכלאים. את לרבות אומדכ"
 או"ב דין בו יש טהורה בהמה שאמו כל עוף או חיה מין ואפי" מהבהמההיוצא

 שה מקצת ואפי" שה אמרי" האב לזרע חוששין דנימא דאע"ג )לד()פר"ת(.

 אם ואפי" רש"י( )ש"ס חיה הוא אפי" הבן על ולא בהמה שתהא האם עלדהקפיד

 ולבוש( )טור לוקה ובנה הולד אותו ושוחט בן וילדה נקבה העז מן הבא הולדהיה

 ט"ז(. )עיין אמו מכח שה מקצת היא הבת והרי שה מקצת ואפי" תורה אמרהרשה

 הקשה והש"ך רמב"ם( לד" חביב ן' מהר"י ב" )ב"י העין מראית משום לכתחלה)לה(

 לזה יחוש דהרואה נאמר ואם העז מן שבא יודע דמי כאן שייך העין מראיתדמה

 לשחוט דמותר וטור כהרשב"א פסק ורש"ל נמי, דעלמא צביה בבת אפי"א"כ
 כ" והפר"ח עי"ש, ובנו צבי ולא רחמנא אמר ובנו דשה לבתחלה אפי" ובנההצביה

 ובת בתה טרך משום אסור מדרבנן מ"מ ובנו צבי ולא רחמנא אמר ובנו דשהדאע"ג
 לן דמספקא משום נ"ט קר"ס בעל והרב עכ"ל. דבסמוך מלקות בהו דאיתבתה

 ושור כדכ" תורה אסרה ובנה פרה דדלמא לא או האב לזרע חוששין אימדאוריתא
 אמרי" שה מקצת ואפי" ושה האב לזרע חוששין דלמא או ובנה צביה לא שהאו

 ספק התראת הו"ל הלבך ליכא שה מקצת ואפי" חוששין אין דשמא ליכאומלקות

 חסדא רב מדנקט הוא כדבריו, שפסק והש"ע הרמב"ם, שטעם הט"ז וכ"ענ"ל.
 פ"ז סי" הב"י כ" בזה וכיוצא מותר קתני מדלא אסור אבל דמשמע פטורלמימר

 לינא ילמא האב לזרע חוששין אי לן דמספקא דכיון וצ"ע הרמב"ם ל" )לו(ע"ש.
 אין נאן להגיה כלאים(ואין מה" פ"ט מוכח וכן )קר"ס לקי ולא שה מקצתאפי"
 רכ"ז סי" וב"י בהב"מ ודלא לוקה ובבש מעז כלאים ונן אח"ז מסיים דרמב"םלוקה
 דודאי וש"ע להרמב"ם דס"ל תירצו וב"ח והלבוש )ט"ז( הרמב"ם בדברישהגיה
 אביו ודאי דהוא נודע דאם ס"ב וש"ע רמב"ם כ" דלעיל ואע"ג האב, לזרעחוששין
 אי להו מספקא דוקא דלעיל י"ל ספק, שהדבר לוקה אינו אחד ביום שניהםושחט
 ודאי הכא אבל האב לאפוקי אחריו הכרוך בנו דדרשינן משום באב נוהגאו"ב



 טז שחימה ךןלכדת רעהיןרןן הגולהבאר
 סס1חכ ס61 סגחירס טגין )פי' ניחר אם אבל )לז(תשחסו :הגן ני:ך לא שנאטר ברבר בשח*מה אלא או"ב איסור אין ר כןמליכ65יסכגיו65

 ?בין כינם הראעצן את ששחטו חש"ו לפי' ש )ט( השנילשחום !: '-מר,ן5'קס מותר )מל( בידו נתנבי או הראשון )יח( 1חיחך( כנחיריו ססכין 6יג, 5גר,סט,נ
 מעש*הם שרוב יפי אחריהם השני לשחרט מותרעצכמם ונר.מ ס'ווף

 5סח1ט 6סור כר16י ססחט1 ר61יס 6חריס 061 סנס"ס : כ(קייקיים כגמ:2לתנ-ס
ננן"הסת,ססת. )מא( כג"5: )ע1ר( 6חריסס מסזסדין.י'נס'.נ

 )מב( הוא אמו יךך עובר המעוברת, את לשחום מותר תל
 ע"ג יןהפרים אמך שחימת אחר חי העובר יצא ואםא6ו.חנסס

 )טג( : לוקה אינו שחם ואם אחר ביום אותו שוחפין איןקרקע
נוי  תודהזבה

 ע"ב, ובן אב והו"ל שה בולו באלו חשיב שה מקצת בה יש זו דנקבה ניוןחוששין
 סהרמב" נו מצי מקום ועודדגכל בש"ס, כדמובח כן לחלק דא"א השיגםוהש"ך
 ועייןבפר"ח בצ"ע והניחו והאריך חוששין אי הוא דספק כר"יפוסק

שהארי
 בפר"נ וער' וב"ח הלבוש לת"' קרוב והוא הרמב"ם דבה לטשב

 כדקיל התורה מן לעדות פסי הה דאז שלוקק במה לדין אפר דל'מודע
 בשחיטת )לק )ש"ךג מ"ב ס" בא"ע אשה קדושי לענק וכן ל"ד ס"'בח"מ

 אלא היא מעלייתא דשחיטה כיון טרפה נמצאת ואפי" )קר"ס( האיסור הואשניהם
 או גוים לאבילת או לרפואה שחט אם וכן הש"ס( ב" )פר"ח ליפסל לה גרםשד"א
 ל" ונוחר לאורך, )לח( תו"( ב" )שם לקי ומלקא או"ב משום אסור כלביםלאכילת
 פ" )ע"ח חונקו נוחרו דפי" ע"ב פ"ה דף בש"ס ברש"י ועיין גרוני ניחר נמוגרון

 איסור עושה שני דאין לה ומשכהת )קר"ס( שני בין ראשון בין )לט(או"ב(.
 בהכרח בשחיטה נתנבל דאי בידים מעיקרא לנבוליה דבעי היכא השניבשחיטת
 פי" בידו ונתנבלה רש"י ל" !ה דו"ק, לשחוט שבא המעשה בתחלת איסורדעבד
 במנבל אטו זה 3ל דהודיענו נ"מ למאי וקשה ע"כ מדעת ומעקר ונוחר מדעתשלא
 נקט דמלתא ואורחא פירושו סובל המתני" דל" ובאמת או"ב, היוב ביה איכאמדעת
 בידים לנבל ראוי דאין לנו לרמוז שבא ואפשר מדעת שלא א"א ומעקר בנוחראבל

 את לאסור אסור כך האסור את להתיר שאסור דכשם דחולין פ"ב בירוש"ובדאי"
 )מ( מקומו. באן ואין עשיר הון בס" הובא האר"י מ"ש ע"פ הירוש" וטעםהמותר
 נתנבל ואם )מא( בשחיטה. הדבר תלה תשהטו לא אמר ורחמנא היא שהיטהדלאו
 פגום הסכין שנמצא או בתרא במיעוט שהייה נגון בו שמחמירים מהדבריםבא"
 אחריו האם או הבן לשחוט אין בזה כיוצא וכל מספיקא להו ראסרינן שחיטהאחר

 וכ"כ )אחרו" לוקה אינו שחט אם ספק שהוא ומטעם לחומרא דאוריתאדספיקא
 ניתר התורה דמן )מג( תוספתא(. ב" כ"מ ) חי ט" בן היה ואפי" )מב(הרמב"ם(
 לוקה אינו ולפי" העין מראית מפני שחיטה טעון דמד"ס אלא אמובשחיטת
 בשחיטת ניתר דאז טרפה ונמצאת האם שחט ואם )פו"( הוא בלום לאודשחיטתו

 נאמן הגוי דאין )מד( נפר"ת(. שניהם לשחיטת ישנה דהא לוקה שחטו אםעצמו
 קלי מקלא או לרו מזבן הוה לא בעי דאי במגו נאמן שמכרן קודם אבל עדותבשומ



 הנילה באריה טז שחימה הרכות דעהיורה

 הומו רפי ממיח אמר כך ואחר בהמות שתי שמכר נוי בי84
 בסו:כ."

 נתסונס

 גסי""ם קי"ח ס" ויצאו שסכרן לאחר שאמר במה נאמן אינו או"בשהן
 )מה( : אסיר ליה מהימן אם ומיהו )מד( ידומרזחו:

 גססג~

 ":.נסס
 6מי יה,דת "נרנ באחרות ונהערבה היום כהה או אמה שנשחמה בהמה גיב

 גייעמכן2 ~ג דניידי נכבשינהו הקנהו, כיצד היום מהם לשחומוצריך
 מה"ם נפ"ך דפריש דכל וישחום )מז( אהד מהם ויקח קביעותן ממקום)כע(

 ,גהגמ' ~מס'י:נס :.)סח( היום ישחטם אפור הנוהרים ושנים פרישמרובא

 הריזף וגרנה5'ח מעיפים ג' ובו היים למות המסוכנת בהמה השוחמ דיןין

 נחגפגעס( ס65 )פי' פרכמה ויא הבריאה את השוחטא
 אוהה שמעמידין והוא א הממוכנת אבך )א( מותרת זוהרי
 אע"פ )ב( עומדת ואינה סר6כ"ר( כ' )ג35ו 3מק5( "1)נגמרס
 כיר פרכסה ולא שחטה ג )ב( בריאוה מאכל אוכיתשהיא
 וצריד מותרת ה"ז פרכמה ואם )ד( עליה ולוקין נבלהה"ז

 גט"ו ת6"1 ססחיטס 6חר ער ו5מסוך השחיטהןשיהאהפרבוסבסוף
לד'

 תודהזבח

 הגוי שאמר מה לו ונודע בידו ועדיין מנרן ואם פר"ח( קי"ח סי" )הרשב"אלהו
 מכה פי' )מו( פר"ח(. ש"ך )רשב"א מסל"ת אינו ואפי" )מה( 1 )פר"ת(. כןהדין
 )ש"ך( ק"י סי" כמ"ש באלף אפי' בטלי לא ב"ח ביחד שהם זמן דכל וטורדןאותם

 ק"ל סי" ובחו"י קל"ו דף ח"א ומהריב"ל מ"ה דף באורך חגיגה קרבן בס"דעיין
 נ"ח. סי" דלקמן דרוסה דין עם זאת קושיא ביישוב הקמח לקטשרמז

 דהוי אסורים אחרונים שנים ר"ל )מח( )אחרו"(. ק"י עס"י אחד אחד ר"ל)מז(
 קבוע האיסור שנשאר בין לן שאני ולא ק"י(. סי" ועיין )ש"ך מחצה עלמחצה
 ס"ק ק"י סי" )פר"ח אחר במקום ונקבע הקביעות כל שנעקר בין הראשוןבמקומו

 )ב( )רמ"י(. סימניה רוב שנשחטו עד מתה ולא היא חיה בחזקת דהא )א( יזסימן
 דהא מסוכנת מחזקת אותה מוציאין אין בידים אותה מעמידין אםאבל

 ופר"ח( שם )כ"ב הוא בעלמא עץ דמעשה עמידתה הוא כלום לאו עומדתאפי"
 או במקל או בגערה שהעמידוה בין מעצמה בין מרביצתה שתעמוד שכל כ"ופר"ת
 קורות בשיניה מהדקא ואפי" )ג( עש"ב. שרי מעצמה עומדת שנשארת כלביד

 מזיק ואינו להו דממית דבהמות חולי מין דאיכא לצד הוי וטעמא טפי בחהדנפיש
 שנשמתה בידוע פרבסה שלא דכל )ד( )פר"ת(. הגוף ותאות הרגשות לשארלהו

 עשתה שלא דאעפ"י העלה והפר"ח )ה( )פר"ת(. שחיטה קודם הימנהנטולה
 הסימנים רוב שחיטת גמר דהיינו השחיטה גמר עם השחיטה,אלא אחרהפרכוס
 נקיטינן והכי נפיק שחיטה עם חיותא נפיק כי דהשתא מותרת שחיטה הכשרשהוא
 בין שחיטה קודם לפרכס שהתחילה דבין וסיים לזה הסכים הפר"ת גםעכ"ל,
 רוב ששחט אחר המספיק מהפרכוס שיעור שיהיה הוא העיקר בסוף, ביןבאמצע
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 הוא כיצד )ו( מועיכ אינו נתחלתה אכל )ה( ר5"י( לך' דנריית6ח-ס

 שפשטה י ב*ן ודקה )ז( נסה דחיה ה דקה בנהמה י הפיכיםנו6התיעבי:
 או החזירה שלאי אע"פ רגלה שפשטה או והחזירה ידה יסס ט., דיט",

 פשמה אם אבל וח( ומותר פרכום ה"ז בלבד רגיה שכפפה עדננרייח'

 נפש הוצאת אלא זה שאין אסורה ה"ז רתה החז ולא דה 5ס רנ61מי
 ולא שפשטה בין הרנל וא' ה*ד א' נסה ובכהמה כלכד הגיהלגת6
 יא ואם ומותרת. פרכום ה"ז פשמה ולא כפפה ב*ןכפפההנ-יי1נתנ
 נבלה ז ה כלל כפפה ולא יגל ולא יד לאפשמה נתנונן

 זה הרי בזנבו אלא *כשכש ולא בעינו אלא רפרף לאאפי' תה.5 נס"ןה" יכעי
 פסי,יננא

 )ט(:פרכום
השוחפ ת5גסנסחס

 תורהזבח
 דין הדין זה כל עם רמ"א כד" מרש"י משמע שאין דאעפ"י ולענ"ד ע"שהצריר
 יצמצם דא"א משום רמ"א. כדעת להחמיר וראויאמת
 דפרכסה בבירור ידע אם זולתי הסימנים רוב שחיטת בגמר פרכסה אם לדעתבדיוק
 מסוכנת שהיא שחיטה קודם שידע וצריך אחרו"( הסכמת )וכ"ה הרוב גמראחר
 )ו( )כנה"ג(. נאמן אינו למסוכנת הצריכים הסימנים כל שראה אח"כ שיאמראפי"
 בלבד ידה דכפפה משמע הש"ע מל" 3 )ח( )כ"ב(. הגסה אפי" להתנועע קלהשהיא לפי )ז( )רשב"א(. לכן קודם נטולה דנשמתה דבידוע מועיל אינו באמצעהוה"ה
 ושכ"ד הש"ך וב"כ ע"ש סימן הוי וכפפה פשוטה היתה דאם ב" הטור אבלאסורה
 הסכימו שלזה פר"ח וב"פ ע"ש לדעתו כהב"י ודלא דמתני" מפשטה הכידמשמע אמאי שסמכו והרא"ש הרי"ף ושכ"ד וב"ח ורש"ל ורי"ו ר"ז ב" וכ"ב והר"ןרשב"א

 כמו בו החמירו שלא והטעם )ט( ע"ש. ספק דהוי כ" ופר"ת ע"ש עיקר ושכןז"ל
 חליו תקף ואם כוחו אפס חולי במעט לפי" גדול היותו כח שאין מפני דקהבבהמה
 )כ"ב(. בזנבו לנשבש או בעינו לרפרף אפי" נח לו היה לא למות שקרובעד
 הגי" וכ"ה ע"כ עינו במקום גפו בהן שכתוב נוסחאות שיש כ" שהרשב"אודון

 בעינו, כתב ורמב"ם דבהרי"ף הב"י וכ" עיקר דאינו הפר"ח וב" ע"כבעינו סגי דלא להחמיד קי"ל דהכי וב"ח רש"ל ב" הט"ז וכ" ובתוספתא,בגמ"
 או נשכוש רק למימר שייך לא בגף דאלו דוקא בעין צודק דרפרוף כ"והפר"ת
 ובעוף כ" שמר"ן ואעפ"י מהגף חמור בעין דרפרוף הסברא מכרעת ובן ע"שפרכוס
 לגבי לרבותא דנקטה די"ל בעוף שהקילו היא דקולא רבותא ומשמע ובו"אפי"

 ודו"ק. ורגל דידפרבוס
 דה"א עוף נקט ולרבותא גסה בין דקה בין בבהמה גם מהני זנב דכשבושודע

 וש"פ ורי"ו והטור הרא"ש וכ"כ בבהמה וב"ש קמ"ל הוא קל דבר זנבכשכוש
 ו" שגם מדבריו ונר" ורשב"א רמב"ן ב" הה"מ וכ"כ ולבוש וב"ח רש"לוכ"פ

 שכ"ד כ" הפר"ח וגם )ש"ך( הר"ן וכ"כ הוא כן המשנה כלשון שהואהרמב"ם
 הט"ז. וכ"כ לדעתו כב"י ודלאהרמב"ם

 מתרזת אם וכן נמוך לא רוקא חזק שקולה דהיינו עב וקולה גועה דאםודע
 ובעל הגמ" ב" )פר"ח חיות סי" הוי מהני א" נל באזנה  מכשבשת אולמרחוק



 הגולה באריי יז שחיפה הלכות רעהיורה

 נוגנ: יכסכ: פרכסה אם ידע ולא ,יוד( בלילה הממוכנת את השוחמ זב
 3נ:מ: ג"'"ין' ,יא( ואמורה נביה מ?קה"ז

 שממהרין מבהסה אוכלים היו לא ההכמים נדולי "3
 ,נ"; גם~;י

 יימ3"סיע" בכוף ש2רכפה ואעפ"י המוה ש?א כדי אותהושוחמין
 ,כ"כ_גגגכ,יי להחמיר הרוצה כי אלא אימור בו אין זה ?רברהשחימה

 כ5 ע5 דיס'מך )יב( סשובח ז ה' זה בדבר עצפועל
 :;ס'1 5" :ג'השוחם

 1"וור מ:":ס חרמכ,: ,גהגנו" 3מחג: ונס ככ'ה מהי" הרכ ,הנויו 3ססרו :ס נוהרס-5,מכ"כ
 ר?רדדקיג2ךז כגמר" סס 1ג1' ,טריס: גכי5:יח,ק"5

 עדיפי סימנים דהני ורמב"ם,ומשום הרי"ף ושכ"ד והרשב"א וא"ח ורי"והעטור
 ומשמע ובש"ך( ע"ש עיקר ובן וב"ח רש"ל ושנ"ד השמיטום לפי" ורגל ידמפרכוס
 שב"ד בבאן לומר הפר"ת סמך אמאי וצל"ע פר"ת. וב"ד לזה מודים דכ"ע שםבתו"
 הטעם ע"ז סמך לא ולמה הוא,  יפשיטא מטעם תלת הני שהשמיטו ורמב"םהרי"ף

 להזכירו חשו דלא לומר ג"ב קרוב בברייתא נזכר דלא מטעם ואי זנב, כשבושגבי
 בבהמה, כ"ש מטעם א"נ במשנה, דאידבר במאי וסגי דפשיטא זה מטעםבבהייתא

 מטעם הוא זנב בכשנוש ולא תלת בהני להתיר ז"ל הפר"ת שסמך דמה לענ"דונר"
 דבפירוש ניון להתיר ע"ה לבו מלאו ומטעמם, היא, דכ"ע תלת בהני שכתבוהתוס"
 אחרים מפו" או מהתוס" סעד מצא לא זנב בכשכוש משא"כ התוס" בד"אתאמר
 ביום וה"ה כלל נר עמו שאין )י( איסורא. בספק הניחו לכך בכ"ע דאתיאשיעידו
 שמוצא במה מהני ולא )יא( סק"כ. י"א סי" ועמש"ל צ"ע הבה"י וד" אפלבמקום
 בנדפס( וכ"ה שיצאה צ"ל )אולי שיצא שאעפ"י בדם מלוכלכים ביה"ש כותלילמחר
 בר"א דפסק הטור נגר ולבוש( ופר"ח נש"ך ביה"ש על לקלח הדם דרךנשמתו
 וגם )פר"ח( מדר"א דחמיר משמע' שתפרכס עד דקאמרי כחכמים דהלכה הואדידוע

 ע"ש. בזה הטור על תמה הב"ימר"ן
 סימני והרגיש שמשמש אומר שהוא אף עצמו לבין בינו המסובנת ששהטסומא

 1 )ימ"מ(. היטב לכוין יכול אינו רואה שאינו דכיון פסולה אפ"הפרכוס

 ע"א( ד" דף רשב"ץ ) ודו"ק. בלילה השוחט לדין שוה הסומא דדין נראהולדעתי

 ומאי וכו" אכלתי לא וטרפה נבלה דאמר דיחזקאל מהא בגמ" מבואר והוא)יב(
 שחטו עליה שאומרים מבהמה אכל שלא אלא אנלי, לא נמי כ"ע דיחזקאל,רבותיה
 חסידות מדת אבל )ב"י( היא שמסוכנת לפי ותתנבל תמות שלא כדי מהרהאותה
 הוא חסידות מדת גוי בבהמת אבל ישראל בבהמת וזהו בעלמא הומרא אלאליכא
 דלא רמב"ן ב" הנ"מ מדברי נ"ל ושכך וש"ך( )פר"ח ליכא ואיסורא להתירהשלא

 דמשמע מללו ברור הלבוש שפתי עבדו ולי ע"ב( חסידות מדת שהוא שכ"כרמ"י

 גוי דבבהמת כ' שכך חסידות מדת נמי דבישראל ע"א ב"ט דף ורשב"א הכ"מדברי
 אתרוייהו. דקאי משמע ע"ב חסידות מדת ?ו וגם להחמיריש

 דתליא מלתא וה"מ והתירה חכם בה שהורה בהמה וכן ריק"ש הביאובגמרא
 אסר ואפי" לאכול טוב דגמ" מלתא אבל בריאה מקיפין כמובסברא

 עכ"ל. אחר חבםקודם

 בתרא. במהדורא אינו וכו" ולדעתי דבור1



 יה שהיפה הלכות רעןץיררךץ הגולהכאר
 י"" דף2עין

 מעיפים כ' ובו ופנימיתיו הסכין קה בך ד דו[
 ד"ט( סגד מן )6פי' פנומה ונמצאה בדוקה בפכין השוחט " 44ס,ג6,כרכ

 הולין אין המפרקת בעצם נגע ב אפי' )ב( נביה ה"ז ,א( ס::2סכ
 נפגמה בעור שמא חישינן אלא שחיטה אחר בו שנפנם גסרקסרמכ"ס

 שהוא כל בה שתאגגר וביבד י שהוא כל הפנימה שיעור ג ב ::ן:בן:נ )ד(: בעךף ואתי' )ג( פטמה בפכין שךחמ ונב(צא וכתנ מס"ס6'
 )הי: השעיה חום אפי' דסס סר.ן,נ.כ
 סרסכ"6נסס
 יןצי ]*סי' סר"יוכ"כ
 גפור,ן מחגירח סהות ,הו6 עוקגיס כ' כין הסטרס ה,ע מ6וספת 5חמס כקץ 6גרס5'

 הודהזבה
 רישומי זה בכלל ואין )גו"א( רוח מירוח ביה"ש בבה"ג אמרינן ולא )א( יחסימן

 נבלה ספק פי" )ב( )פר"ח(. ט" סס"י לעיל כמ"ש שבצדדיןהסכין
 בלא מכסה דבכה"ג ס"3 כ"ח סי" הש"ע לק" כתב ולפי" וכו" חישינןכדמסיים
 חיי( )בני ומותר ס"ס הו"ל אחרינא ספיקא איכא אי ונ"מ וש"ך( )פר"חברכה

 קאי מניה ארלעיל דחוששיז. דקאמר ומאי הוי, ודאי דנבלה דאפשר כ"והפר"ת
 שכ" ב"ד דק פ"א הרמב"ם דברי הביא לא למה וצ"ע יע"ש. המפרקת בעצםדנגע

 בדרך אמרה ז"ל וביוןשהוא וש"ך הפר"ח וכ"ד בכ"ב וכ"ה נבלה ספק ה"זבפירוש
 איסור בחזקת בחייה דבהמה משום )ג( ז"ל. דהנך פשיטותייהו שבקינן לאאפשר,
 כראוי שנשחטה נתברר לא ספק בה שנולד וכיון נשחטה במה לך שיודע עדעומדת
 ג"כ ונגע רך שעורו לטיבותא תרתי דאיכא )ד( הש"ס(. ב" פר"ח ש"ר)ב"י

 הכל כמ"ש ודלא פר"ח וש"ך )ב"ח נפגמה בעור שמא חישינן אפ"ה המפרקתבעצם
 מפרש?ם(. קצת ב" ע"ד קב"ד דףבו

 שנכנס המפרקת בעצם חתך ונמצא פרה ששחטו במגנצ"א מעשה מהרי"וכתב
 שמריה רבי" על העידו וכן ריב"ק והתיר בסכין ונמצאתפגימה לשםהסכין

 אבל המפרקת בעצם ודאי שנגע כגון הונא דרב ופלוגתא עצמות. בה כשיברדדינו
 ומו"ז דחולין. פ"ק והגא"ש מהמרדכי והוא ע"ב המפרקת בעצם הסכין שנכנסלא

 לי ואפשר . ודוק ט"ו ס' לקמן מר"ן וכ"ב דאוריתא באיסורא להחמירנקיטינן הכי הלבה ולענין ומסיק פו" כמה ב" הב"י וכ"פ גוונא בכל לאסור דיש ע"זמסיק
 ניכר שהדבר גדולה בפגימה מיירי דאיהו הפוס" אמ"ש פליג לא דמהרי"ולומר
 דאסיר מודו ב"ע ובהאיך קטנה פגימה רק ליפגם דרך אין בעור דאי נפגם,דבעצם
 דבריו הבאתי כ"ה ס"ק הפר"ת מדברי לתרץ למדתי וזה נפגמה. בעור שמאדתלינן
 ור"ן ורשב"א ורמב"ן ורא"ש והרמב"ם הרי"ף שכ"ד הפר"ח וב" )ה( מ"ז. ס"קלק"
 וש"ך כרש"ל ודלא ע"ז לדקדק וצריך בדיעבו אפי" שהוא כל פגימה לאסורוש"פ
 השיב בהשמטות החיים עץ בס" והרח"א עש"ב. ב"ש לפגומה לחוש דאיןשכתבו
 נרגשת, הרוב דעל נרגשת, תהא לא כ"ש שפגימה חישינן דלא הוא הש"ךדכוונת
 מדת ובמיא בשמשא דבדקי אמוראי והנהו חישינן, לא נרגשת שאינהולמיעוט
 שיעור הבחירה בית מה" בפ"א רמב"ם ומ"ש פר"ח כ" עוד עכ"ל. עבדיחסידות
 חגירה מפרש דרמב"ם פ"א, בה"ש למ"ש סותר אינו צפורן, חגירת כדי סכיןפגימת



 הנולה נאיי' יח שחימה הלכות דעהיורה

 יינהתיתו5 לא בדק לא ואם שחימה קודם המכין לבדוק צריך הג
 דף נ ג5 בדקו ואח"כ תחלה בדקו ולא. עגר ואם י )ו(ישחומ

 נל 7לכ75קתיס : )ז(( כשרה יפהנשחימתתומצאו
 7י"" סס"גיג5 פנם נה שיש תרניש ולא )ח( בהולכה שתבדק םכין יד

 ,:,בנ .פגם בה שיש תרניש בהובאה אותהוכשהחזיר
 סס נגתר5,ינ5 הולכה דרך בה שחמ אם )יוד( כמוכמכת הנקרא וזוהי)מ(
 בס')סיו שחיטהו )יב( הביא יאם )יא( כשרה שווימתו הביאולא

 ע.1 7'ןסהיסס אם אבל )יד( שחימה קודם בה מהרביש וה"מ " )ינ(פמויה
 כססחמייכ' פנימה בה מצא שחימה ואחר שחיטה. קודם יפה מכינומצא

 לבד הויכה אלא עשיתי שיא לי בריא ואמרממוכמכת
 תודהזבח

 ולא מחלוקת, שעשה בהטור דלא בזה שוים הפו" וכל צפורן. הרגשת ור"להרגשה
 חגירה שמפרש מפני והוא ב"י, ומביאו רש"י לפני שבא המעשה אלא חולקנמצא
 ודלא ואזור. חגורה מל" או לתובה הצפורן ואוגרת שאוספת בקציר אגרהמל"
 יחיד סברת ע"פ דאוריתא באיסורא להקל וחלילה למעשה רש"י על שסמךכב"ח
 הזברונות ס" ב" פנ"ח ובס" באורך פר"ת בס" וב"פ לב"ח השיגו הש"ך וגםע"ש.
 בדיקה דמצרכינן ומאי פר"ח כ" עוד ע"ש. מגעת שידם מקום עד למבדקדבעו

 מרגיש שהצפורן משום אלא צפורן הגירת דבעינן משום אינו 1 1 )כצ"ל(אטופרא
 ע"ש.בכ"ש

 שהשערות ללמד נשערה, אמרו ולא השערה כחוט שאמרו ממה גו"אכתב
 אלא אינה אפי" פוסלת הפגימה חוטים. לשני דהיינו חלקים לשנינחלסות

 לבדוק ישכח שמא כי שחיטה אחר שיבדקנו סמך על אפי" )ו( עכ"ל. מהם א"כחוט
 ונ"מ תסחתית, בל משום וי"מ ב"י( )רשב"א נבלות כאוכל הוא והרי שהיטהאחר

 ראשון ולטעם ש"ד. לגוי ליה זבין דמצי כלום מפסיד דלא בהיכא אחרוןדלטעם
 והשוהט )ז( פר"ת. עיין קנסא ולא איסורא ליכא וינא מעיקר אבל אסיר,אפ"ה
 יבדקנה והוא כראוי שנשחטה סבר דהרואה פגומה בסכין לשחוט ג"כ אסורלגוים
 שמוליך דהיינו )ח( שרי רואים ליכא דאי משמע גו"א( מביאו )רשד"ם עוףוה"ה
 בפי" עראמה מהר"ד ועיין דרישה ב" ופר"ח( וש"ך )ט"ז אצבעו עלהסכין

 ולבוש( )טור במשחזת הוחלק והשני א" עוקץ אלא לפגימה שאין )ט(להרמב"ם.
 אלא אוגרת שאינה )י( פר"ת. ועי" הוליך ולא הובאה דרך ששוחט כל בהיפךוה"ה

 דבמו בדיעבד )יא( )ב"י(. מצרים וסנסכתי כמו סכסוך ול" והבשר, הסכיןמסכסכת
 לבדוק ולנוהגים )לבוש( בסימן תקרע לא כך אצבעו על הסכין בהולכת הרגיששלא

 בה שישחוט ג"כ בעינן הפר"ח משם כ"ט ס"ק כדלק" הסבין על האצבעבהולכת
 וקורעו בסימן פוגע רהעוקץ משום )יג( הוליך. לא אפי" )יב( ופשוט. בדיקתהכדרך

 )לבוש( להביא שלא ודאי נזהר דאז )יד( באורך. פר"ת ועייו רש"י מל" והוא)פר"ח(
 ראוהו ואם )שם( אדעתיה ולאו עביד ואיניש עליה רמיא דלא מלתא דכל)טו(
 לצד הפגימה היתה וגם בהולכה אלא שחט ולא הסכין הביא שלא בדקדוקעדים
 דקיימא והוא משני ע"ב יז דף ובגמרא רע )טז( )פר"ת. שרי בהרחקה בסכיןמעלה



 יח שה'טה הלכדת רעהיררףן הנולהבאר
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 רסכיכ6 51סיפ6 כס51כס סחט 06 נונום דסכיכ6 5ר,ם6 רקי,נ:6 טר ס0

ן~
 כק'5'ס 6כ1 ס6'ן 51סי )מז( יסגי'( סחיטו' ן כס1כ6ס סחט 6ס )ומם :ס: ע'
 ככחיט' סנ'ס נס )ד"ע סכ5 5סטריף 'ס דסכיכ6 ריס6 ת'קיי סיכן '"

 )יז( : נסונ 1סכי כנ:רדכי( וכ"):ומסרי"1
 מ0וכסכות כולן אפ.' )יח( הרבה פגיסות בה שיש סכין טד:

 מרובות שפנימותי' דמתוך פמויה נדיעבד בה שחםאפי'
 : ,כ( הרניש ויא מעמ ידו השיב שמא חישינן)ימ(

 מגעתה אלא ח?קה אינה והרי שהושחזה הדה מכין 'ן
 הואיל )כא( באצבע מסתבך שהוא השבויה ראשכמנע

ואין  תזדהזבוק
 לא ורמב"ם ורי"ף סכין. של הראש כלפי העוקץ שאחורי ר"ל דסכינא,ברישא
 הבשר דמחליש הסכין באמצע אפי" קורע אינו רלעולם דס"ל שינוייא האיהזכירו
 ושכ"ד שינוייא האיי אדחי דלא כ" והרא"ש פ"א. ובכ"מ בב"י עיין קורע ולאהוא
 בין בהולכה בין צדדים משני נרגשת שהיא היינו שאמרו דמסוכסכת ומפרשרש"י

 דהיא כשרה( צ"ל )אולי פסולה רטבינא ארישא קיימא כי דוקא ולבךבהובאה
 בזה יודה הרא"ש גם הרמב"ם ב" לעיל שכ" במסובסכת אך אוגרת סוג תחתנכללת
 י"ב דף בבד"ה והרא"ה ע"ד קנ"ב דף רא"ש עיין דסכינא ארישא קיימא דלאאע"ג
 דסברי ורמב"ם רי"ף לד" הסבימו הפו" רוב אמנם והב"י. בחי" ורשב"אע"ב

 ארישא בדקיימא אף כאוגרת דינה ובירידה בעלייה דהיינו צדדין משנידנרגשת
 שהזכיר במסונסכת מיירי דאי יפה רמ"א כיון לא עכ"פ וא"ב פר"ח וכ"רסכינא
 הנרגשת במסובסכת מיירי ואי ברא"ש כמבואר להבשיר פשוט הדבר בזההמחבר
 ועיין עש"כ דסכינא ארישא בדקיימא אף להטריף לן ראית פשיטא צדדיןמשני

 ז"ל. באורךפר"ת
 יזיק כן כמו ירגישנו האצבע ממנו כשירד גבוה כ"כ העוקץ דאם ברי"וכתב

 ויש פר"ח וכ" ע"כ. פסולה שחיטתו ענין בכל ואז ירידה דרך אפי"לסימן
 ממש בראש דהוי ובל )יז( ובו". אני דמודיעך אלא ד"ה פר"ת ועיין בזהלהחמיר
 )פר"ת(. ושרי ראש מקרי זה בבדיקה ולהובאה להולכה לתפוס יבול הצפורןשאין
 כרש"י דלא דמתניתין וכפשטא לא שנים אבל בסעין ומפוזרין ולמעלה מג")יח(
 ב" )פר"ת מאד מאד כפופות שהעוקצין אעפ"י )יט( פר"ת. עיין הרשב"אוכ"ד

 נידון פגימות בו שיש סכין וכדתניא הויא ודאי דנבלה כ" והפר"ח )כ(רשב"א(
 עליו. מ"ש פר"ת ועיין ע"שכמגירה

 ולא לכתחלה בהם שוחטין שיניהם הוחלקו אם קציר מגל בין יד מגל דביןודע
 והרא"ה )כא( דחולין. פ"ק ה"ע ועיין )פר"ח( הוחלקו לא אטו הוחלקוגזרינן

 חוט כמין חודה על עולה ביותר הסכין בשמחדדין וז"ל ע"ג סוף י"ג דף בבד"הכ'
 ע"כ. האדם בבשר מסתבך חוט ואותוא'

 לא דחיטי שבולת ראש נמגע דדוקא כתבו להרמב"ם הראשוניםבביאורי
 הרגשת דנתמעט מטעם לחלק להחמיר רצו אולי ע"ש דשעריבשבולת
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 סס ורכ6 :ס'מר8 5פי כו 5סחוט גיסגין 6נו 61ין סג"ס בה שוחפין פנם בהוא*ן

::י::סצ : ,כב( )6ג1ר( כרכר כקי6ין 6גוס6ין
 1כמס סססס6 שוחטין פנם בה ואין הואיל ואינה.חדה חלק שפיה ,מכ:ין בן

 1*ב :ץ6י ששחטה עד היום כל - כה והניא שהוליך ואע"פבה
 מסיסי6נטי6 )פעמיס נו1ג5 :ס6י רככסמס כ"נ סי' 1ט'5 )כג( כשרהשחיטתו

 ע'5ס : )כד(טריסס
 6סי6מ
 יך

 קפס[ סו6ןקגס פנם בה וא*ן )כו( כנחש ויורדת עולה שהיא )כה( ככין לןק
 : )כז( לכתחלה בהשוחכוין

 ואתלת )כח( ואמופכא *אבשרא צריכה המכין בדיקת ממ
 אח"כ אצבעו בשר על ומביאה שמוליכה דהיינורוחתא

סו*כה
 תורהזבח

 שבן ימ"מ בס" הרמ"ו כ" )כב( הפר"ת. ב" מ"ש ב"ב סס"ק וע"ל הזה בזמןהבל
 ע"ב ג" בדף הרשב"ץ וז"ל ע"כ. כש"ע נוהגין מקומות בשאר אבל באשכנזנוהגין
 מאי, לסאסא, דמיא בגמ" כששאלו שהרי לכתחלה בה  ששוחטין מודים הבלוזו

 אט אין הזה בזמן כי כ" והפר"ת עכ"ל אכלינן מבשריה לן יהיב מאן ליהאמר
 בזה והמורה ובו" הדעת קלי ברוב גם ומה נבלה להתיר ויבאו זה בדברבקיאין
 ועכ"פ )כג( ע"כ. רשע שוטה ה"ז חכם אינו ואם חכם הוא אם רוח גס ה"זלהקל
 ישהה לא גם לדרסה הישינן בלא"ה אבל קצת דחיקה ע"י לחתוך שיכולמיירי

 )8ר"ת הובאה ובדרך הולכה בדרך דהו כל שיחתוך מבלי והובאותבהולכות
 בתרא במיעוט אפי' פסול שהוא כל בשהייה כ"ג בסי" רמ"א לד" ואףואחרו"(
 ודוקא )ש"ך( תמיד ומביא שמוליך כיון רעה בסכין משא"כ ממש שהייה דוקאהיינו
 שיעור ליבא כי לאפוקי לפעמים לומר דקדק )כד( ס"ד. כ"ג עס"י בבהמה לאבעוף
 הסימנים שני והניח שכיוון היכא א"נ ראשון דסי" גתרא מיעוט בחתיכתשהייה
 )בה( ע"ש. האחרון א"נ בהאיי כ"א סי" בריש נרגא משדי והט", )אחרו"(יחד

 מלפניו ראשו מגביה גחונו על הולך שבשהנחש כנחש ומ"ש שם. נמוךהסנין והוי במשחזת העוקצים והוחלקו גדול פגם שנפגמה כגון )כו( )לבוש(.עקומה
 מה מצד הסכין הוא כך גומא כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת היאושדרתו
 וש"ך ופר"ח )פר"ת וירידות עליות כמה איכא ואפי" )כז( פ"א(. )ב"משהושחז
 גם מרגישים אלו שאין דביון הקנה נגד ואטופרא הושט נגד אבשרא )כח(וע"י(.

 . פו"( )ש"ס בפגם ירגישו לא והקנההושט
 )הר"ז מהשאר יותר בו יורגש המישוש שחוש בגודל תהיה שהבדיקהוצריך

 הוא שהאמה כ" ויקרא פ" יצחק תולדות ובס" להרמב"ם( בפי"הרופא
 השוחטים רוב נוהגים זה ע"פ ואולי יע"ש מבולן ארוך הוא ולפי" המישושלחוש

 מהאחר. יותר בו שמרגיש אבר באיזה לבדוק יבחר משכיל וכל באמהלבדוק
 הגודל והוא באצבע יבדוק ז"ל ונ"ה יצחק מהר"ר בפירושי מצאתיזמןואחר

 שהיא לפי בה בודקין ולמה שבהן. והעבה האצבעות שבכל הגדולהוהיא
 האצבעות שאר וכל דמי מחצה על כמחצה הקבוע וכל האצבעות כל כנגדקבועה



 יח שחיטה הלכרת רעהיררןץ הגילהבאר
 פיה שהם רוחותיה משיש )כט( צפינו על ומביאה כ(וייכה 3,כססנטירסל
 יאט ויבדוק נ ,לו כלי פגם בה יהיה שלא כדי צדךיה ושני ערס"יסר6נ*ד
 לשנות דצריך ס אחרים לדברים לבו יפנה שרא הלב ובכוונת טיי יףג"ע'1

 שי בחודו הצפורן נפנם שמא בדיקתה קצת אחר הצ~ין סספסר6"ט
 שעוברה יפי בה ירניש שלא בצדדין )2ניכ(ה ש ד4פול כ(ג-יו צכ-יס.ס

 51" סג"ס הצפורן פניםתבתוך
  כיחו ססכין 5רדי סני י3ד1ק

 : )לב( )מסרי"1( עגמ1- 6'נסגי656כ5)לא(

 מכוין אם אפי' בו לשחומ אמור פגימה לו שיש מכין עי
 לכרוך היתר נוהגין פוביו"פ הפגימה כנגד שלאלשחוט

 הוא ראם צ יהשחיזה יכול שאינו כיון הפנימה עלטטנ~ת
 יקחום מותר בחול אפי' להשחיזה הכנה ט שאין הדחקשעת

ע"י
 תודהזבח

 לארבע נמשך אחד הזרוע מן נמשבים גדולים גידין שני שיש שמעתי ועודמחצה.
 לכך אצבעות משאר יותר בה החוש ולפיכך הגדולה לבוהן נמשך ואחדהאצבעות

 מצאתי. ע"כ בהבודקין
 הבהמה בחיי מלוחלחים שהסימנים 3דרך רוק במעט קצת ילחלחנו הצפורןגם

 נוסה ובבר ואחרו"( )ריק"ש רוק בלי הפגימה יותר מרגיש שהצפורןאעפ"י

 ללחלחו שלא הוא חיובא וא"כ תרוק מפני שהוא בבל הרגישו שלא רבים אצלהדבר
 בי נר" שבשניהם יותר במרגיש סגי ולא תרוייהו דבעינן ומאי 3 פר"ת. וכ"כרוק
 בעינן ולהכי טפי להרגיש בטבעו עצם או טפי, מרגיש בשר אם מלתא מסטמאלא

 להתיר שאין בבשר להרגיש יכול שאין לצד לבד בצפורן לבדוק להקל ואיןתרוטהו,
 ליה דלית כל דמעבירין לי חזי ולדידי ומסיק הפר"ת והאריך הש"ס. הוראתהיפך

 ולאו דאין וע"ש הש"ס מדברי לזוז דאין תרוייהו למעבד ובעי בבשראהרגשה
 בצפורן שיחתוך צריך בבשר שירגיש ובדי כ" ל"ח דף ח"ב מט"י ובס" בידיה.ורפיא
 שיגיע עד סביבו הבשר ויחתוך בדוקא הבשר שעל הלבן רק יניח ולא עיקרועד

 עש"ב. בבשר ירגיש ואז כאבלמקום
 כי כהוגן בו מרגיש יהיה דבזה לבשר סמוך עד ומתוקן עשוי הצפורן שיהיהצריך

 הוא מרוחק כי היטב ירגיש לא מהבשר ורחוק גדול הצפורל יהיהאם
 ולא אבשרא דקאמר התלמוד מל" )כט( ז"ל. הפר"ת דברי מתוך למדתי וזהמהחיות
 הסכין על האצבע להוליך נהגו ועכשיו האצבע על הסכין שמוליך מוכחבבשר
 דאיזה כ" ובפר"ת בהולבה. שתבדק סכין ד"ה פ"א לח"מ ועיין )פר"ח( נבון זהוגם
 בסי" עוף שחט אם וז"ל נ"ו בסי" ג"ה הרב כ" )ל( יעשה. נן יותר, בו שירגישדרך
 פגימה בו שהיה אעפ"י כשר אבשרא בדוקה הסכין והיתה הושט ששחט כגוןא"

 דאית אע"ג אטופרא בדוקא בסכין הקנה ששחט בגון להיפך או אטופרא,הנרגשת
 יהבי ואטופרא אבשרא רבנן דאצרכינהו בדיקות דהני ש"ד, אבשרא הברגשתפגימה
 וע"ל עכ"ל הושט, שהיטת כנגד ואבשרא, הקנה, שחיטת בנגר דטופרא, טעמא,בהו

 אלא בדק לא אם )לב( )ע"י(. ביחו ואטופרא אבשרא או )לא( הפר"ת. ב" ל"ובס"ק
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 15 סיס סכין )לג, 1' סי' ,1ט"5 הפנימה עי מטלית כריכתע"י
 קוועונן"

 ררכ

 _ר_,כי:: ,ס", : )לד( ,ט1ר( ס5רד'ס סג' 5כדוק 5ריך פי1ססגי
 הר'"ף יה,מר" רבדוק צריך )לה( הרבה עופו: או רבוה בהכות השוהפ קיא

 'ק:ן: ,ין"ן: באחרונה ובדק כן עשה יא שאם ולו( וא' א' כלבין
 הראשונה ואפי' נבלות מ2ק הכל הריונמצאתהסביןפגומה

 כת"ה ,:י:כ'"

 כ'ן סס:ין 5כד1ק ""5 ,ס 5ספק ט5ח1 5סכג'ס סר51ס ונוי סנ"ס)יז(
 : )לח( קפ"ד( סי' ,ת"ס 5סחיטססחיסס

אעפ"י  תורהזבח

 )בה"ט כשרות רבות ועופות בהמות בה שחט אפי" הסכין ונאבד הצדדין ולאחודה
 דמש"א(ב"

 שחיטה אחר סכין בדק א" פעם ני הראב"ד והעיד בדיקה קודם הסכיןלרחוץיש
 דם שהיה פגומה ונמצאת ובדקה במים אותה שכשך ואח"כ יפהונמצאת

 נתבארו שם )לג( וע"י(. ופר"ח בש"ך הובא ע"א ו" דף )מ"ה הפגימה בתוךקרוש

 פגום האחר שהצד אעפ"י היפה בצד שחט אם ובדיעבד )לד( בארוכה. זה דיןפרטי
 שחט צד באיזה יודע ואינו ושחט שניהם בדק לא ואם )פר"ת( כשרהשחיטתו
 אחת אפי" או )לה( )ע"י( טרפה שיהיה, מה יהיה צד, באיזה פגימה אח"כונמצא
 )לו( וע"י(. )ט"ז רבות בבהמות אפי" איסור דיש דקמ"ל אלא נפגמה בעורדשמא
 וד"מ מהרי"ל ב" פר"ח )ש"ך רוחתא ואתלת ואטופרא אבשרא כהלכתהבדיקה
 הכל ובזמנינו וסיים פר"ת ג"כ כ" וכדבריו ג"ה ב" סק"ל ועמש"ל כמהר"ץ(ודלא
 שמא דחישינן )לז( )ע"י(. ולבאן לכאן עולה אחת ובריקה ע"כ. הטופרא אחרהולך
 מדברי משמע דה"נ פר"ח כ" )לח( )פר"ח(. ס"א וכדלעיל נפגמה הראשונהבעור
 אבל וש"ך רש"ל וכ"ד חובה לא קאמר טובה עצה דדרך והרמב"ם והרי"ףמר"ן
 בסוף שיבדוק קודם שנשחטו הראשונים יאכלו שלא לכתחלה ליזהר דיש כ"הב"ח
 וכ"ב תשחית בל משום לשוחטים להזהיר יש אחר מטעם וגם ע"כ מהרי"ל הורהובן

 דאוקמה טעמי אלין לכל חישינן דלא חולק והפר"ת ע"ש. בהג"ה ודלאהרשב"א
 היא ודאי השחתה דלאו ליכא תשחית בל דמשום כ" וגו"א ע"ש. בדיקהאחזקת
 הסבין בדיקת קודם לאכול מהם יקחו שלא צריך ומיהו הגו"א במש"ש צ"עומיהו
 צריך אח"כ קאמר אמאי א"כ וכו" טובה עצה כמ"ד דפסק רכיון ע"כ שחיטהלאחר
 ליה דאוקמינן ליה קאמר טובה עצה דרך זה דגם ואולי הוא, דחיובא דמשמעוכו"

 דבל אטעמא אלא פליג לא הגו"א פליג דכי א"נ הפר"ת. וכמ"ש בדוקהאחזקת
 עיקר. וזה לבדתשחית

 שחייב פגום נמצא ואח"כ ברשות שלא כן ועשה לאחרים דהשוחט הלבושכתב
 וע"י והט"ז הש"ך. ומביאו ע"כ הוא בידים דמזיק בחנם שוחט אפי"לשלם

 להוציא אין באחרונה או בראשונה איפגם אי הוי דספק דביון מטעם עליוהשיגו
 הויא צ"ט, דף קמא בהגוזל דרב לקמיה דאתיא מוגרמתא וההיא מספק,ממון

 בדיקה בדק כשלא מיירי כשניבל, חייב דטבח ש"ו סי" דח"מ וההיאתיובתיה,
 אלא שאינה הבא אבל לבדקה הדין מן מחוייב שהוא שחיטה שקודםראשונה



 יח שחימה הלכות רעהיררןץ הגולהנאר
 ולבדוק לחזור צריך שחימה קודם המכין שבדק אעפ"י י יגנ רסר"יס.נעס"ס
 אם אבל )טל( לפנעו שהםכין מילי והני השח'מה אהר ססה4מגיס
 שחמ ואפף שחיטה קודם ובדקו הואיל כשרה שח*מתו נאבד 6ים 06שסר6"ם

 טהן אחת שכ במפרקת ננע ואכ )מ( זה אחר זה הרגה בן סנ~ייסמ1
 : )מא( אח"כ שנשחמו אותן לכל ולחוש להחט"י יש ש ל6סית"סיגח
 שחיטה אחר שיבדקנו קודם ונאבד בדוק במכין שוץבן תי3 סרמכ'ןגסס

 ויצא הואיל כשרה שהיטחו פנופ והוא נמצא'ואח"כ
 ולאו עצמות בה שיבר אימור פנום. שנמצא וזהבהיתר.

 : )מב( אחזקתיה סכץ דאוקיאדעתיה
אם

 תורהזבח
 הלבוש כד" מוכיחים הרמב"ם תשובת ב" ר"פ סי' ה"ב החדשות רדב"זבתשו" מצאתי הצעיר ואני ע"ש. הזיקא בריא דלא כיון גרמי שייך לא בעלמאזרטות
 חייב פגום נמצא השחיטה ואהר יפה, תחלה סכין שבדק בשבר שוחט בקיצור,וז"ל
 לו היה לא א"נ הסכין. יפגום שלא היטב מלאכתו לכוין יבול דהיה ביוןלשלם
 שהעור נמקום ישחוט שלא יזהר או שהו, מכל שנפגמת מאד עד חדה בסביןלשחוט
 ע"כ לנבלה נבלה בין חילקו ולא וניבלה לטבח בהמה הנותן אמרו וסתםקשה,
 הורגלו וכבר בהכי לחלק ראשונים מפו" חד לשתמיט דלא היא, חזקהוטענה
 בתשובותיהם. והראנ"ח מוהריב"ל עיין זו בטענה הפוסק בפני דלת לנעולהאחרו"
 )פר"ח לטבין ליה דבדיק עד למיכל ליה אסיר טרחא ע"י להמצא שיכול דכל)לט(
 נגע דמפרקת עצם באיזה דשמא אמרינן ולא )מ( (. והרא"ה הראב"ד נגדופר"ת
 כגון ביותר הרבה שחט אם מיהו )פר"ח( נפגם בהמות הרבה ששחט מתוך אוונפגם
 דאפי" דאשכחן שחיטות ברוב יפגם כי בספק שנכנס פשיטא ולמעלה וחמשמד"
 סכין לומר וא"צ עורות, התיכת ברוב נפגמת היא קצת עב שחודה דעלמאסכין

 אמרי" אמאי צ"ע עבדו ולי )פר"ת(. עכ"פ בדיקה בעי ולהכי דק שחודהדשחיטה
 משחיטה דנפגמה אמרי" לא למה כן, שהוא איתה אם נפגמת, היא וחמשדמד"

 ואינו ומתקשה מתעבה חודה דשחיט כמה כל ואדרבה ושלישית, מב" אוראשונה
 אמרי" דלחומרא )מא( שאמרו. הרבה שיעור לפרש לפו" הו"ל ועוד ליפגם.נוח

 )ש"ך וסט"ו ס"א כדלעיל לקולא לא אבל לחוד, בנגיעה פוגם המפרקתדעצם
 המפרקת כעצם דאינו העור מחמת שנפגמה מחזקינן דלא בראשונה משא"כפר"ח(
 דאחזוקי המפרקת בעצם דפגים שכיח דלא להקל כתבו והטור והרא"ש ט"ז.עיין

 ע"ש. עליהם חלקו האחרו" וכל מחזקינן לאאיסורא
 ולפי" המפרקת עצם בנגיעת שנפגמה דאפשר אמרי" בנאבדה דוקא זה דבלודע

 ואמנם הראשונות. לא אבל אח"כ שנשחטו באותם להחמיר ישמספק
 לאסור יש מהן א" של המפרקת בעצם נגע אפי" פגומה ונמצאת לפנינובשהסכין

 בעור דשמא אמרי" אלא המפרקת בעצם שנפגמה תלינן ולא הראשונות,אף
 ט"א ועוד )מב( ס"א. זה סי" ע"ל הוא ופשוט הנל לאסור ויש נפגםדראשונה
 שלא בודאי דידע היכא הלכך מבמפרקת יותר בעור לתלות הוא יתיראדחומרא
 לן ומספקא הסכין דנאבד היכא אבל נפגם בעור אימור לחומרא תלינן עצמותשיבר



 הגולה בארמ יח שחיטה הלכות רעהיורה

סי אקי5"ס שחימה אחר ונאבד בו ושחט המכין בדק רא אם איר  ת נח 5 'סי:נ שיש טבח כאבל סכיי במהם בד"א )מ3( "סולהשחימתו

ס:סו5'ס תמיד ע:ם שמצניעו מיוחד ומקוכ לשחימה טיוחד סכיןלו
 סס "יסנ"" שחיטתו ונאבד בדיקה ברא בו שחמ ואם הוא בדוקבחזקה

 סג:: י:נח 5סחיטס מיוחר סכין 15 סיס6 טכח 5כ5 1ר16י סג"ס )מד(כטרה
 גסס'3ר הסר" יסח1ט 65 1מ")ו ,מה( יסנמכי ס55 1י5גיענ1 דכר סוס כ1 5עסוהו6סול

 ט)ת,הרסר5.ם נס : )נ(ו( כריקס כ55 5כתח5סכו

 גסיס3ן:עס"ס עצמוה בה שיבר השחימה ואחר בדוק בפכין השוחט גטו
 )ה"ה דנקמססס וכדקו :)סז( והובאה הולכה כדרך ש/א שבירהדרך
 עי "'ס,יכ"'ק"ן העצמוה שבשבירת תולין דאנו כשרה שחימהו פגוםתמצא
::ן:,קמס:גן קשה קרקע ע"נ שנפלה כגון בזה כיוצא כל וכן ינפנמה
 הוך' ע5 :גסל:י,ע מם2יקא אבל ח )טט( חודה על שנפלה שראינוה ודוקא)מח(

 וך ),דע)"
 3הגסרס""טס תרדהזגנה

 המפרקת בעצם או איפגם בעור אי אחר ספק עוד ונתוסף עצמות בה שיבראם
 חלק והפר"ח הפר"ח( הביאו ב' כלל בתשו" )הרא"ש מותר. ס"ס כעין והו"לאיפגם
 דומיא עצמות בה ששיבר ודאי דבעינז אלו הרא"ש דברי בהיפך לאסור וב"ע"ז
 ושכ"כ ט"ו בס" שרינן א"כ דשרי זה דסעיף לפסקא דאו דלקמן ט"ודס"
 סט"ו ולק" אהדדי ליפליגו דלא הסעיפים לשני יישב והפר"ת ז"ל.הב"ח

 בעה"י.אכתבנו
 שתאמר כמו רחוק ספק יהיה ולא שיבר דלמא הספק שנכנס דוקא זה דנלודע

 לא ודאי הא עצמות בה בכיוצא לשבר אינשי עבידי דלא סביןשהיתה
 ממש עצמות בה שיבר דוקא דלאו לומר אפשר עבדו ולי 1 )פר"ת(.מקילינן

 דעצמות. דומיא לפגום רעבידי קשים אחרים דברים בה שחתר דתלינן נמיה"ה
 בחייה ובהמה כשרות, חזקת זה לסכין היה דלא כיון)מג(

 ולא )מד( וב"י(. ורשב"א )טור נשחטה במה לך שיודע עד עומדת איסורבחזקת
 בדבר דאימור סי"ו דלקמן להא ול"ד )שם( מעצמו נפגם עמידתו עם שמאחישינן
 דשמא )מה( )פר"ח( לפנינו פגום הוא שהרי התם דשאני מעצמו ר"ל נפגםאחר
 ושמא לכן קודם בדוק שהוא אחזקתו ויסמוך הסכין ויאבד בדיקה בלא בוישחוט
 סי" לעיל ועמ"ש וכ"ב( והג"א בת"ה ורשב"א )רש"י בו שנשתמש במה פגוםעשאו

 סק"ו.ו"
 מתחת טרפה שיצאת טבח בכלל אינו שחיטה עת בלא פגום סכינו שנמצאטבח

 ב" )גו"א פגום סכינו ימצא לא שעוד חברות קבלת להצריכו יש ועכ"זידו
 הוא דאם )מז( אדעתיה. ולאו בו ונשתמש שכח שמא )מו( ע"ו.( סי" מנהירתשו"
 טפי ומביאמיפגים במוליך דגם סהדי דאנן ואע"ג לאטיפגים והובאה הולכהדרך

 איסור בחזקת בהייה דבהמה טעמא היינו השובר וכח בחוזק נחתך רהעצםמבעור,
 מוכרע כנגדו יש ספק דצד הגס נפגמה בעור שמא לאסור ספק דאיבא ובלעומדת,
 איסור שבחזקת בהמה מידי מוציא עצם חששת דאין מקילינן לא האי, כגוןטפי

 . בתרא במהדורא אינו עבדו ולי דבור1



 יח שחיטה הלכרת רעהיררךן הנולהבאר
 )נא( רך שהוא מפני בו תויין אין שבירה דרך א2י' המפרקת 'תיע'::'י'ס עצם בה שיבר ואם י )נ( הודה על שנפלה לומר רוולין א*ן "חריס נססיסרין

 מקיי סכי י5סי' 5סחיטס סמוך כרקו ו5ה תח5ס כדוק כחזקתססיס 5י 5סחיטס סנויך תח5ס סכין ס3דק כין זס 3כ5 חי5וק ו"יןסנ"ס
 : דחי5'ן( פ"ק מנורדכי )ד"ע כדוקסכין

 3מצא  ואח"כ  ינבן והצנ-עו שחימה אחר המכין בדק אם יכ2ז
 )נד( נפנם אחר בדבר דאימור בה ין יית )נג(:פגום:

 : אדעתיה ולאו עצמות בה שיבראו
 תורהזבח

 אבל נפגמה, בעור שמא למימר דמצינן דקה בפגימה דה"מ ומסתברא וכו"עומדת
 אלא עשה שלא הגם המפרקת בעצם דתלינן פשיטא נגומא ביותר גדולהבפגימה
 שכאשר לה משבחת כי המפרקת בעצם נגיעה רק עשה לא אפי' או והובאההולכה
 העצם ותקף לצדדין הסכין והטה ידיו אימן לא השחיטה מבית הסכין הטבחהוציא
 סתם, ובו" הארץ על נפלה כ" במ"ק )מח( סק"ד. וע"ל )פר"ת( ופגמו הסכיןבחוד
 או אבן על שנפל דוקא אם כי להקל דאין ומיהו קשה, קרקע דוקא דלאומשמע
 על הסכין נפלה אם שכ" ע"ב י"ז דף בת"ה מוכח והכי ז"ל. ע"י עיין קשהקרקע
 לא. הכי לאו הא קשין שהן האי ני דדוקא מוכח וכו" עצמות או אבנים ע"גחודה
 ראינוה לא דאי פי" )מט( אבנים. או קשה קרקע ע"ג כ" ט" דף הקצר בת"הגם

 חודה על נפלה דלמא לומר מקילינן לא שנפלה שראינוה הגם חודה עלשנפלה
 חודה על דלמא היא שקילה זו ונפילה מלפנינו סכין לה אזדת רלא כיוןושרי,
 בעור דשמא ראשון בספק אנו עדיין ובכה"ג הוי. שקול זה וספק לא, דלמאנפלה,
 זמן היה לא דמעולם בדוקה, חזקת לה אזדא פגומה לפנינו שהסכין ביוןנפגמה
 להוציא הסכין תפגם שבו מוחלט צד ובעינן בו שהיתה איסור מחזקת לצאתלבהמה
 בהמה והוחזקה הסכין דנאבדה י"ג סעיף דלעיל בדין משא"כ מהספק העורחששת
 שאנו דמה י"ל עוד אחר. בדגר שתולין פגימה ובה הסכין אח"כ ונמצאבכשרות
 ריעא, תלייתה לארץ ונפילתה מלפנינו סכין זזה לא בי התלייה מונע הוארואין
 חודה על את"ל ועוד טובא. נמי והוו מיפגמי דלא רוחותיה ג" על נפלה דלמאחדא

 כעצם קשה אינה ארץ דלמא דדמי, ואת"ל בכח, שמשבר בה לשיבר דמי לאנפלה,
 מ"א. ס"ק וע"ש י"ב סעיף לדלעיל ודמי )נ( זי'ל. הפר"ח נגד באורך פר"תעיין
 והובאה בהולנה המפרקה בעצם חתך דווקא הר"ן דברי בפי" אחרו" והסנמת)נא(
 והובאה הולכה בלא דהיינו שבירה כדרך שיבר אבל תולין, דאין הוא שחיטהנדרך
 וש"פ הרשב"א וב"ד ותולין, עצמות לשאר דמפרקת עצם בין לחלק מסתברלא

 ג"כ פסק הפר"ת וגם הפר"ח, עכ"ל נקיטינן והכי  הש"ך ד" נוטה ולזה הט"זוכ"כ
 דף ובחי" ט" דף ובקצר י"ז דף הארוך בת"ה הרשב"א וב"כ ע"ש בהפמ"רלהקל

 ב". כלל הרא"ש מתשו" וכ"נ ט"ו ודףי"ד
 לאו או לשיבר דמי אי צ"ע הסכין בחוד ברגליו מכה מפרכס כשהעוףלפעמים

 אומד לפי דהכל בהדיא נר" הרא"ש בתשו" שהובאה השאלהומדברי
 למ"ש מסכים הרא"ש דגם פשוט ונר" ראבי"ה ב" ע"ש לאו או בכל מבה אםהדעת
 שכן במכל י"ג מסעיף נלמד זה דדין אע"ג )נב( ודוק. לף'ש ע"ז השיב דלאבשאלה



 הגיה נארמא יח שחימה הרכות דעהיורה
 דינ "מימי6 מנדין )עור( יפס 1נמ65ס פ לחכם מכינו הראה שלא טבח חין

סיג6 16ס1 ומעכירין 6ותו נוכדין פגומס כמ65ת 61ס סג"סאוהו
 ד"

 פ י"ח

 6יך5:מגכגמי 5כרוסו 5ריך 61יגו 5נוחע סחכס יכו5 יפס 1ננמ65ח )נה()טיר(
 6ניו נסס יטו אנשים למנות נהגו והאידנא י ,נו( רח51ין( פ"ק 56פסי)סגסוח
 גתשכ" ~סיע חכמיפיכבורם מחלו ולהם והנדיקה השחימה עיידועים
 יס"י1 ך6516 ויראת הדעת ישוב צריך והרבה )נז( וזריזים זהירים הםכי

 מנכו 5י"ע 5' פעמים אדם יבדוק כי הראה הלא הם2ין לבדיקהשמי'

 "סי6 ו:י"ס לבו הכין כי ימצאנה כך ואחר דקה בפנימה ירניש ולאשלש
1ג"ככ"ט : )נח( הלב כוונת כפי המשוש חוש ובחינתבאחרונה

 גפי'סימנ"ס הכשרות מן כטו הפריפות מן שכר שימול צריך הפבח כיה

 סכסרוח מן סכר 5קכ5 כרי 5סכסיר 5סק5 יכ6 ס65סג"ס
 ס1חט 6רס ס6ין נוקונו1' כק5ה כסנו ו5כן ריכ"ס( 3' )כ"יונם(

 רצדרהן2נח
 אדם יד בו נגעה שלא בגויה ליה וקי"ל בקופסא הצניעו אפי" לומר נקטהלרבותא
 לא אם אבל בדוקה חזקת לה דאית ביון נפגמה דמעצמה תלינן נן אעפ"ימעולם
 בנאבדה משא"כ לאסרן יש למפרע ששחט מה וגם כה"ג אסרינן שחיטה אחרבדקו
 אבל עצמה ראשונה בדיקה ודרך עצמו הבודק ע"י פי" )נג( ופר"ת( ופר"ח)עש"ך
 מקילינן לא שנייה בפעם לבדוק והרבה עצמו הבודק א"נ לא. אחרינאבודק

 נפגם עמידתו עם שמא חישינן לא י"ד דבסע" ואע"ג מעצמו פי" )נד()פר"ת(.
 הרי הכא אבל אחזקתיה ליה מוקמינן לכך לפנינו ריעותא שאין משום התםמעצמו
 בתשובה שישוב עד )נה( )ש"ך(. מעצמו נפגם עמידתו עם אמרינן וע"ב לפניךפגום

 להראות אמרו שלא )נו( תקנ"ד(. סי" )רשב"א ראשונה בפעם אפי" ומשמע)גו"א(
 והרמב"ם )פר"ת( מחול נבודו בבודו על שמחל והרב כבודו מפני אלא לחכםסבין
 ולפי בה וישחוט פגומה ותהיה אחרת פעם עצמו על שסומך לפי שהטעם כ"בפ"א
 והפר"ת ש"ך. ושכ"ד מחוור שאינו הפר"ח וכ" למחול החכם ביד אין זהטעם
 אחר סעם כ" ובאגודה )נז( כהג"ה. דלא הרמב"ם כסברת דעיקר ומסיק עליוהשיב
 וכ" ופר"ח( )ש"ך ר"ה סי" ובב"י רמ"ב סי" לקמן וב"ה בזמנינו ת"ח דאיןמשום
 הולכים וחושיו האדם ישתנה כי הימים בהפלגת להו למבדק ובעיפר"ת

 בגואי קי"ל אחת במצוה קצת דמזלזל אדם וכל יבדוק. לא עכ"פ וזקןומתמעטים.
 עליו ירבו כי גם ומה הש"י צונו כאשר הצריכה בדיקה למעבד נפשיה רמידלא

 לצבור שוחט למנותו אין מחשבות ורוב טרדות הרבה לו שיש אדם גםהזבחים.
 להרגיש ביה רוחיה מתישבא דלא הרוח יסוד בו גבר אשר מבוהל אדם לומרוא"צ

 על גדול תיגר קרא ורש"ל )נח( ע"ש. העיר חכם על מוטל זה ודבר הדקותבפנימות
 ולהקפיד להזהיר ושראוי הלב כוונת ובלא במהירות הסכין שבודקיםהשוחסים
 השם לדבר החרדים במקומות ראיתי הש"ח וכ" אחרו"( )ש"ך זה בדברעליהם
 ואני עכ"ל ויזהירו יעזורו אחיו את ואיש האחד מן השנים וטובים שנים,ממנים
 או רב שבר בין )נט( קדומים. בימים צנעא בעיר שנים שמינו אחד פסק ג"כראיתי



 יח שחימשה היכדרן רעהיררדץ הנולהבאר
 : )ם( סקס5 מן סממוגי' 16סס 656 5כ5מ11כ1רק היסנ"6לתס,נת

 פעמים שני ובדקו זה מכין בדוק לשמעון שאמר ראובן יימ
 היה וראובן לראובן ונתנו )םא( שצריך פעטיםמהי"ב

 161מו מת~5 1ר16נן פגום ומצאו מידו יוי ולקהו לשחומהולך
 תק5"ד( ס" סרסג"6 כחסו' )סכ5 כס1נן 5כרק1 ר51ס סיססמויין
 ולפיכך בדיקה באותה יו די שהיה עייו מוכיחיםמעשיו
 שנגה כעין שהיה הדברים נרא'ם ואם )מב( אותום;בירין
 עליו שיקבל וביבד )מנ( אותו מחזירין כשר אדםושהוא

 : שה( כזה ידבר עוד ישוב שיא)מד,
 תורהזבח

 מרובה להנאה מועטת הנאה בין לחלק טעם אין דממונא דדררא דבמידימועט
 הרמב"ם קרא וכבר מקומות בהרבה ישנו גרוע זה ומנהג חשד איבאולעולם
 כ"ד סי" ח"ב והרא"ם פר"ח עיין הריב"ש בתשובת במוזכר ע"י תיגרוהאחרו"
 יש צרכם כל לישראל בשר מספיק גוי שהטבח מקומות בקצת ומיהו הפר"חומסיים
 שבטאל נאמן בשו"ת וכ"פ ע"כ השוחט מפסיד אינו הרוב שעל לפי בזה קצתלהקל
 ביון מהטרפות שכר ליקח שלא כאן שנהגו מנהג על זבות ללמד יש ומזה ל"ב(סי'

 בשחיטה הוראה שום מורה הטבח שאין כיון זכות לימד ש"ח ב"בתיס,ובה"ט לבעלי לשוחט הדבר ג"ב נמשך ומזה לצבור להספיק אחרת לשהוט הטבחשמוכרח
 זה בדבר הוא אדון לא וא"כ לחבם הכל מביא רק ספק, נדנוד שיש היבאובדיקה
 מספק עיניו להעלים או המפורש האיסור להתיר מועטת הנאה בשביל חשודואינו

 לחכם. להביאשלא
 בהמה שהכשיר ואחר הטרפה או הכשרה מן בין שכר לו שקבעו ובודקשוחט

 מק"ו להאמינו יש לדבריו, אמתלא ונתן טרפה שהיא ואמר חזראחת
 ודוקא )ס( קב"ב(. סי" )דב"ש י"ג סעיף א" סי" כדלעיל וכ" טרפה דאמרדהיכא
 לאחרים למכור ולא לצרכו אבל המנהג מכח אסור לאחרים ומוכר לעצמוששוחט
 כ" דף בנדה התו" מ"ש לפי צ"ע בכאן הט"ז ודברי )בה"י דמותר הוא פשוטדבר
 מידו קבלו כדינו בדקו שלא וכשראה לו, נתנו לחצאין לבדקו לא לשמעון,כשנתנו בודאי כי )סב( )לבוש( ובמעמדו ראובן בפני )סא( )בה"ט(. יומא כל ד"הע"ב
 דברי )סד( )לבוש(. מיד )סג( שם(. )רשב"א ובו" עליו מוכיחים מעשיו לשחוט,והלך
 כמיקל נר" אם אבל )סה( )שם(. שבעיר הכשרים או חכמים דהיינו)בפני(ג"חברות
 להאשימו אין שמעון ואמנם )שם( ד"ח בקבלת ואפי" להחזירו שלא ראויופושע

 )לבוש(. הבדיקה שיגמור עצמו ראובן על סמךשהוא
 השחיטה אחר הסכין שבדק שאחר טבח על ט" כלל ח"א ריב"ל ב" פר"חבתב

 שאם פגום מצאו אדם ואותו אחר אדם בו שישחוט כדי אחד נער בידנתנו
 אם אבל דעוית. הוא ושליח הם היתר בחזקת הא" ששחט הבהמות קטן,אותןהנער
 אלא קשה דבר בשום הסכין בזה נגעתי שלא לי בריא ואומר גדול היה הנעראותו
 השליח דלמא ולומר להקל אין פגום ומצאו השני השוחט ביד ונתתיו הולכתיומיד

 א". סעיף בסוף לעיל במ"ש ודינו אדעתיה ולאו עצמות בושיבר



 הנילה בארמנ יה שחימה הלכות דעהיורה
 תר"ג סימן מסס הפנימה זאת ואמר הסכין בראש פניטה שנמצאת טבח מכ

 ג""6 אסימכ"ס וכשאני הסכין בראש השפות: דם וה סכ שאני-כ(פני
 וקרוב )סו( אותו מעכירין בפבימה נונע שאיני נזהר אנישוחמ

 ,סו6"
 ,סתורכי

 ח51יןגרים : אמורים שהכליםלך3מר

 י סעיפים ח' ובו השחיטה ברכת דינייכן

 השחימה על אקב"ו קדדם שיברד צריך )א( השוחמ "א
 דכר סחט 61ס סנ'ס )נ( כשרה בירך ורא שחמ ואם 1ב(א(

 1כסיכו65 )ד( כרכס כ65 יסחטכ1 כדיקס 51ריך ריעותה ג1ד6תי5יד
 כס1י( ס' )כ6"ז 5סחיטס סמ1ך סיס6 1כ5כד ססחיטס ט5 יכרךכסר
 נרה1ק יכרך מט1נף נוק1ס סכ61 סמטכחיס בכיס סחט ו6סוה(

 תורהזבה
 א" לחכם סכינו הראה השמשות בין שעי"ט א" בית בעל על הריב"ל נשאלעוד

 שאותו יודע היה שלא הבית מבני א" בא ב" ובי"ט פגום חכם אותוומצאו
 יפה ומצאו הסבין בדק חבם ואותו אחר לחכם הסכין והוליך פגום בחזקתסכין
 מיד הסבין לקחו שעות וד" ג" כמו שעברו ואחר מוצנע במקום והניחו בוושחט
 שתקנו דאתרמי ולומר להקל ואין נבלה הם ששחט פגום,מה ונמצא חכםאותו

 ע"כ. אח"כ שנתקלקל ואתרמי השוחט זה ששחט קודםהסכין
 שהרי )סו( מ"ה: סס"ק לעיל נתב" שחיטה בשעת שלא פגום סכינו שנמצאטבח

 לשאינו פגום סכין בין מקפיד שאינו עצמו על שמעיד ופושע חשודהוא
 וזה הפגימה בצי מלשחוט שנזהר אף לכתחלה פגום בסכין שוחט שהוא ועויפגום

 ב"י(. )רשב"א יד מגל גבי חז"ל שאסרוהודבר
 לרבים, והאכיל ושחט הרגיש ולא לחבירו ונתנו פגום ומצאו סכין שבדקטבח

 רשד"ם ב" )פנ"ח עליו לדון יש והשני פשיטא, דבריו, נתאמתו ואם להעבירו.יש אויביו, האוכלימ יהיות הדבר גילה ושלא פגום, שהוא הראשון אמרושוב
 סי"ו. קי"ט סי" ש"ע ועי" מ"ז( סי"י"ד

 בעל רז"ל שתקנו וטעם ב( ) רמב"ם. )ל" עוף או חיה או בהמהא( יטסימן
 אחרים ע"י להתקיים שיבול מצוה שהיא מפני לשחוט, בלמ"ד,ולא

 במצותיו קדשנו אשר לברך אדם יעשה אשר מצוה דבר לבל קבעו רז"ל)לבוש(
 שמא חישינן ולא )פר"ת( תסור מלא וצונו לומר יוצדק דרבגן למצות וגםהקדושים
 לנבל ריע לא והשוחט כשרות אחזקת לה דמוקמינן טרפה תמצא א"נ בידותתנבל
 או )ד( )ב"י(. והמרדכי הדני אלרד כהלנות דלא מעכבת הברכה דאין )ג()שם(.
 הרמב"ם לד" ואף הפר"ח נ.' )ה( )אחרו"(. טפי עדיף וזה כשרה שחיסה עמוישחוט
 לא דהתם משום שאני הכא אח"כ, יברך לא שחיטה קודם בירך שלא דכל 'לדס

 ויכוין עליה ויברך מיד אחרת בהמה אחר שיחזור כגון חיוב לידי עצמו יביאספק ידי דלצאת שם וסיים הגר. לטבילת ודמי קמן ריעותא דאיכא כיון לברוכיאתחזי
 א( הלוי יבתק כלוםה"

 הקדמתים איטליא מרבני אחד ב" לה ע" תש"'ד מטרי סיניבחוברתמצאתי
 אמן עומן 'טאין כמו והכסף הזטחיטה ברכת אחר אמן עומןשאין

 זה. וטל מקורו וצל"עבנגעים



 יט שחימה הלכדת ךעןץיררדץ הטלה3אר
 : )ז( , )ס6ג1דס ססחיט' 6חר טד ידכר ו65 )ו( 5סס סיכנס קויס 6מוסי'
 יהוציא האחד לכרך יכו? היים בערי שני ששוחמין שנים ג ג 'רל ":ה : )חי יכולן א' ברכה ועופות וחיות בהטות שחמ נ ב ררניבמומר6

 : )י( לצאת שירץ)2דין וןץך4ן )3מ(יוב:ירך סס ג:ר6.ספ"1
 שאינך בדבר לשחימה נרכה ן ב 13ידבר זהר ל ך י ןף דנוג,ת2ס6
 אחרה פעם ?ברך ך צך בי ך יאם ד מה השח מציכ 65 5תץ' ננעמ'
 75נר ס65 סוכ ומ'מ )יב:( 5כיסוי ססחיסס 5דנרגץ גפתר אנ5 )יא( ס6 ?ססקסוי

 ס 6חריח6ה5ת"
 גע"1( 1 )61 6סיי' ס נח)ינ( מרכריסססקהטור

 בין לדבר ~שלא ?יזהי צריך הרבה ישחום רוצה אם ה ןץ דע.ו ט5יןסת,ס'
 דיבר ואם מצרכי.השחיטה שאינו בדבר מה לשק 'שהשח 'סיסב:ס"6::גן
 אחרת פעם ו?ברך )יד( ראשונה שחיטה: דם לכמות צריך ו וסר6נ'ךגסייג

 נו:וס סג"ס וטזן *ברך יא שני כפוי על אבל )מו( השחיכמה על 5יוסר 5ריךו2":
 ספסק סוי כגתיס סח 06 6כ5 )יז( ספסק ס1י 65 רסחיט: טגה,"5סגי6
 6הרת5כרגה
 סג,גר כסרק ,סר"ן ,סרסכ.6 ,קי""ס חיססיה ר6סיג: כגרכס עגתו 5סטור סיגי5כיין

 הודהזבה
 מצי הרמב"ם לד" דאף ומסתברא בזה. כיוצא כל וכן ראשונה שחיטה לפטורנמי

 ברכות לענין דמי בדבור דתב"ד משום השחיטה, שלאחר דבור כדי בתוךלברובי
 בס' ועיין בזה. ה' דבר בי דב" הטנופת במקום ש"ש להזכיר שאסור לפי )ו( 'ב.עש
 הליכה בין חילוק ואין הפסק הוי דהליכה בזה רמ"א על שתמה קס"ו סי'מ"א

 לפינה מפינה כעו דהוי אחד בבית דמיירי מוכה האגודה ושבס' למרובהמועטת
 בבית לברך ראוי שאין התם דשאני עליו השיב ברורה הלבה ובס'עש"ב,

 חזי דלא כיון גר דטבילת דומיא והוי הפסק הוי לא המקום ריחוק אףהמטבחתם,
 )לבוש(. לשחיטה הברנה בין דעתו להסיח שלא )ז( וע"ש. זהלפני

 אינו בבדיקה, שבקי מי התם וליכא לחיילות או גוים לפועלים בהמותהשוחט
 ליה חזיא דהא לברוכי מצי לגוי אלא ממנה לאבול דעתו שאין אף ולבדוקלשחוט ובעי בקי התם איבא ואי ליה. חזיא דלא כיון השחיטה על לברךיכול

 מברך דאינו נראה נ"ה סי" ג"ה ומדברי בקו"א( ופר"ח נ"ו סי" ש"א תשו")עיין
 לאכול רוצה כשאינו וא"כ אוכל. אתה זובח שאתה מה ורמב"ם מהתוספתאוראייתו
 רוצה אינו אם בבך מה קשה עבדו ולי ע"כ, כראוי זביחה טעון אינו זבחמאותו
 התוספתא כפי ואכלת וזבחת ופסוק לשחוט, שצוהו לש"י ויברך ישבח לאלמה בראוי לשחוט שינול וכיון אסיר? מי כראוי לשחוט בעי בי הזבח, מאותולאבול
 פ"ב בתוספתא שמסיים ובמו וקוף גוי שזבח ולא כוונתו אלא נאמר לזה לאורמב"ם
 האומר כד" ודלא העולם נהגו וכן סק"א כמש"ל שוות וברכות הואיל )ח(ודו"ק.
 )ט( ואחרו"(. )עב"י וליתה לברך שצריך מחולקים וגופים שונים מינים דהםדביון
 חבירו שבהמת ואעפ"י ששמע ברכה אותה סמך על שחיטות הרבה לשחוט ינולזה

 אמן יענה ולכתחילה )פר"ח( תקפ"ה סי" בא"ח כמ"ש כלום בכך אין טרש-הנמצאת
 כמ"ש להוציאו יכוין חבירו וגם )י( )שם(. יצא ענה ולא שמע אם ובדיעבדאחריו



 הגולה בארמג ים שחימה הלכות דעהיורה

 3:ס ':ס שהימה בין דשיחה וי"א , כו( )כ5 )יט( 51כרך)יחוי5ריך.5חוור

 קי"3"ן : )כ( דפמק הוי ראלשהימה
 '"'י ח

 ::'ץ::מ"מ יותר יו הביאו ואח"כ אחת חיה ךשחומ דעת ;ל המברך חן
 יקי"ןמק, ויברך )כנ, עליו ויברך ,כב( הראשון דם יככה ט)כאן

 3:ן]:ן:::יך, כשהכיאו וה"ם )כה( הנמוי על ויא ,כד, השניה השחימהעל
 סג": )כו( הראשונה כסוי ע? שבירך קודםלו

 וי""
 ~ר3י מ:"ט:ס סכי"1 ד"ס

:י:עסנ-::כ:ן סגיס סחיטס ט5 51כרך סר"סי:: 5כס1ת ""5 ססחס סר"ס1ן 3ו)וין15
 : ר"1( סי' כ""ח 1עיין )כז( עיקר וכן ס5כ1ת 3כ5 3')ט1ר

 1וט:ה גמר :ו"
 1,ריךכ:היטה

 :::ן:":: ו:ודהזבה
 בין סחתפלין גבי כדאמרי" בדבור שהפסיק כיון )יא( )שם( ותקפ"ו רי"ג סי"בא"ח
 השחיטה בענין שייכות ליה דאית דבר ובל וב"י( )פו" לברך צריך לתפלהתפלה
 שהם דברים אבל )פר"ת( הפסק חשיב ששוחט, שחיטה לאותה קצת צורך בוואין

 דאין )יב( וב"י( טור )עיין הפסק אינם וכיוצא לשחוט לי הביאו כגון שחיטהצרכי
 )ס"ז( השחיטה גמר הוא דהכסוי י"א דהא )יג( )פו"(. הן מצות דשתי הפסקהשיחה
 בין שהדיבור עתה לשחוט שרוצה )טו( ראב"ד(. ב" )ר"ן הנסוי על ומברך)יד(

 אם שהרי בזו, תלוי זו שאין כיון הדעת היסח הוי שנייה לשחיטה ראשונהשחיטה
 בכסוי ראשונה מצוה גומר לפיכך בידו, הרשות היה יותר לשחוט שלא רוצההיה
 ולבך ראשונה מצוה שיגמור קודם עליה ויברר אחרת מצוה שיתחיל ראוישאין
 ב" עליה לברך וצריך אחרת מצוה היא יותר לשחוט שרוצה ומה הכסוי, עלמברך
 דעתו היה ראשון בסוי על שבירך דבשעה ביון )טז( ב"י(. פר"ח )ש"ךפעמים
 בחד ומכסי ידא בחד דשחיט דאפשר לבסוי כסוי בין )יז( )שם(. עוד ולכסותלשחוט
 פר"ח(. וט"ז )ש"ך ביקנה"ז כדאשכחן הפסק הויא לא נמי השחיטה וברכתידא.
 אף בשיחה הפסיק וכשלא )יט( )פר"ח(. לשחיטה שחיטה בין כמפסיק שדינו)יח(
 וה"ל הוא המצוה דצורך הפסק אינו  לשחיטה שחיטה בין הכסוי על ובירך כסהאם

 אבל חובה של מצות שתי שהם תפלין דשאני )ב( )שם(. לתורי וגביל ד כרוךכטול
 )רבי" וכו" סעודה באמצע שסח למי ודמי שחיט לא בעי ואי שחיט בעי איהכא
 הבל ויכסה עוד ישחוט אלא הראשונה דם לכסות א"צ זו ולסברא והרמב"ן(יונה
 לשוחטים להזהיר ונראה הפסק הוי דשיחה האחרו" וד" ופר"ח( )ט"ז א"בפעם
 בל אלא ראשונה בברכה לצאת שלא ויכוונו בדעתם שיגמרו ברכה ספק ידילצאת
 ברכה מהניא לא תו בשיחה הפסיק אם לכ"ע דהשתא בטילה שיחה ישיחו שלאזמן

 דבל בברכות להרבות שלא בדי בשיחה להפסיק שלא ליזהר לו יש ומ"מקמייתא.
 הרב"י(. מסיק ובן )פר"ח צריבה שאינה ברבה הו"ל א" בברכה עצמו לפטורשיכול
 בסתם  משא"כ עור לשחוט שלא דעתו שהיה כיון הראשונה שוחט עדיין ואפי")כא(
 קודם לגמרה צריך המצוה גמר דהוא דכיון )כב( )פר"ת(. ס"ז כדלק" לברך בעידלא

 אלו של שני בסוי על גם דעתו ויהא )כג( )פר"ח( ס"ה כדלעיל אחרתשחיטה
 המין מאותו יותר לו הביאו ואפי" נמלך מדין )כד( ס"ה(. כדלעיל )לבוש לושהביאו
 היה שלא כיון לברך צריך לפניו בהמות הרבה היו ואפי" אחר ממין אוהראשון



 רמן שחיפה הלכדת רעהידן4ןש הגולהבאר
 ואח"כ )כח( השחימה על ובירך לשחומ הרבה לפניו היו יי נ51נך,1,ר

 עדיין יש האחרונוה רו כשמביא*ם .אם עוד לוהביאו הרח.ם מרגריסנ"נ
 לנהיט קניעס,, )כט( ויברך יחזור א"צ כשבירך לפניך שה*ו מאוהם לפניו סעזיין ןגו"ה~*פ"

 להיות ייזהר טדב דלכרצחילה כ )ל(לננרך
 : ולא( יו ערביאו מה כל על ברכה בשעתדעתו ב יטייכי"
 )לב( ושכח עדד קום( לש ודעתו עיף אי ה'ה שוחנפ ןקיה לךקססנטסגס

ננתר"
 על ולברך לחזור א"צ לשחוט כשחחך ובירך )לנ(דגניסה ןתוןס

ר
 )עג~'

 כיגס
 סחט 06 סדין וכן סנ"ס ולד( הפפק הכמוי שאיןהשחיטה

 כל6 סכסנוס ויסחוט סחיס דס מכסס כסנוס לסחוט ורולסחיס
 : )יה( )כלכו(כרכס

 תודהזבח
 הטור בד" וכאן ר"ו סי" בא"ח ההג"ה שהבין נמו דלא יותר, לשחוט מתחלהדעתו

)פר"ח(.
 )כ"

 דחד וברכה דמיא אריכתא ונשחיטה נינהו מלתא חדא וכסוי דשחיטה
 )כו( ובדלעיל. )פר"ת( הפסק הוי לא גופה דמצוה היכי כי הפסק הויא לאמנייהו
 כ"ד ס"ק לעיל נתבאר כבר )כז( לבוש( )כדלעיל הכסויים שני על דעתו הוישאז
 היה כשלא אבל )פר"ת( בסתם מיירי )כח( כן. הטור ד" ושגם ההג"ה דבריהיפך
 אעפ"י לפניו מונחים שעדיין כיון )כט( ס"ו. כדלעיל לא וכו" לאחד אלאדעתו

 דביון )ל( )פו'(. לשחוט קבוע הוא דעדיע דנראה סק"ז( ר"ו סי" א"ח )מ"אששחטן
 גדולה לסעודה ונמשך קטנה בסעודה מיסב אדם שלפעמים לסעודה קבעדיש שאני סעודה הכי, קי"ל דלא ואע"ג שיברך. עד לאכול אסור מלאכול גמרדאמרי' למאי ודמי סילוק והוי עוד לשחוט שלא דעתו הסיח הסתם מן שלפניו מהשגמר

 בשבירך לפניו היה שלא מה דכל ס"ל דהטור משום פי" )לא( ופר"ת(. )ב"י2
 שיביאו מה כל על דעתו מתחלה יתן ספק ידי לצאת לפי' הסתם על לברךצריך

 )פר"ח(.לו
 לו שיביאו מה כל על דעתו מסתמא לרבים קבוע שהוא דשוחט האחרוניםכתבו

 ושכח. כצ"ל )לב( בינתים. שח שלא זמן כל לברך וא"צ מינים בשניאפי"
 שהיה בדין שטעה היתה השכחה אם אבל )לד( )פר"ח( כוונה שום בלי בסתם)לג(
 שני כסוי לפטור כיון לא הרי לשחיטה שחיטה בין ולנרך לבסות שצריךסובר
 לו שאין סבור שהיה היתה השבחה אם וכן ולברך לחזור וצריך ראשונהבברבה
 הלבוש וכ"כ ולברך לחזור וצריך השני בסוי לגבי נמלך הוי בזה גם עוד,לשחוט
 דעתו היה ברכה בשעת שהרי השחיטה על ולברך לחזור א"צ גווני הני ובכלוט"ז.
 לפניו שהיתה או הבהמה שחיטת על גם שנתכוון ומיירי )לה( )פר"ח(. עודלשחוט
 כ"ח בסי" דקי"ל למאי ואף )ט"ז( דבסמוך הסמ"ג לד" החיה של שחיטהבשעת
 בין הרבה שמפסיק אעפ"י הפסק אינו הבסוי, קודם הריאה לבדוק דצריךס"כ

 המצוה צורך הוי החיה של הריאה דבדיקת משום הבהמה לשחיטת החיהשחיטת
 דם יכסה ואח"כ הבהמה מתחלה  שישחוט חולק והש"ך דמיא. אריכתאוכשחיטה



מד כ שחיטה הלכיה דעהייה הנולהנאר

 : סעיפים ד' ובו בצואר השחיטה מקיםכ

 כובע טשפוי הראש לצד בקנה נצואר דושחיטה כמ,ים א4ל הג:ו'אתס_;ת
 ךהיינו ב העלות ישפע הכובע שיהחיי קודם והואורכמכסה בסס י"טהויין

 מבעה בתוך יש ימעלה הקנה שבסוף ךהוא ג בחימ.שייר ד:,סכ:סרתג.ס
 6יזן כר5 סרגוס פ" שחוסי מגוף נרנרים שני כמוהבדויה ד יקן)יןפ"ק

 ואם י )א( חימי ונקראים ס63וזן( סקסס _15נור י163_.ססח1ס כ!תסגסת

 תודהזבח
 ואח"כ הבהמה לשחוט טוב יותר ומיהו ברמ"א. ופסק דבריו רחה ופר"חהחיה

 )שם(. לשחיטה שחיטה בין הפסק כ"כ ליכא דהשתאהחיה

 בחד הספיקו ולא וחיטי, שיפוי, אלו, סימבים ב' לתת רז"ל הוצרכו )א( בסימן
 לישנא בהאי אגמריה הכי מוגרמת דין למשה קב"ה אגמריה דכי משוםמנייהו
 שנשאר דכל כובע שיפוי חשיב מקום מאיזה סימנא עבוד ורבנן וכו' כובעמשיפוי

 השיפוי מתחיל בדיוק החטים ומסוף השיפוי התחיל לא עריין מחיטי דהובל
 מטה לצד חיטי דכולהו ובל הגרים דלא ודאי הרי מחיטי דהו כל דשייר כלולבך
 דלא הכנה"ג מ"ש לפי לומר נר' ועוד שיפוי. במקום נכנס הרי דהו נל נשארולא
 טעם ולפ"ז ידעום לא הבקיאים הטבחים וגם מקומם ואיה אלו חיטי סימניידיע

 פר"ת עיין נובע, שיפוי סימן בקיאים ולשאינם לבקיאים, רחיטי סימןשתקנו
 השיפוי בהתחלת לצמצם א"א וגם האידנא בקיאי דלא כיון הלכה ולעניןומסיק
 מטבעת השערה בחוט לפחות ולשייר הגדולה טבעת בתוך לשחוט צריךבובע

 וכ"ב שחיטה שמה לאו דין מן כל ובר הטבעת רוב בהיקף הראש לצדהגדולה
 זה חיטי, של מקומן איזהו פליגי דהפו' נר' ולענ"ד עכ"ל. ורשב"א ורא"שרמב"ם

 רבים מחלקים מחובר גוף והוא הגרולה היא זו טבעת המשנה, בפי' הרמב"םל'
 שחוסי מגוף גרגרים שני כמו יש טבעת אותה ובתוך לה סמוכים הריאה וקניוהושט
 עצמה בטבעת וכששוחט גרגרת של 1 פיקות נצמדות ועליהם חיטי להםוקורין
 הגדולה טבעת בתוך הם רהחיטי מבואר הרי עכ"ל, הגרמה זוהי החטים מןלמעלה

 מפירוש חולק דהרמב"ם שב' נתיב יאיר כס' ודלא מה"ש פ"ג בחבורו מבוארוכן
 ודו"ק. בי"ת במקום במ"ם גדולה מטבעת למעלה גורם היה ואולי לחבורהמשנה

 וז"ל ור"ן רש"י ב' עוד כ, ע" ממנה למעלה טבעת שאין על גדולה ונקרא רש"יוכ'
 נר' מזה ע"ב, הכובע אצל הקנה פי על ומונחים לחטים דומים גרעינין בחיטישייר
 ומה הב"י, שהביא בו והכל העטור מל' משמע וכן לה סמוכים לטבעת חוץשהם
 אצבע נמו שהוא כשרה ולמטה כובע דמשפוי רבנן ואמרי הב"ב במ"ש לי קשהמאד

 מטבעת למעלה אצבע רוחב חיטי תרי יהיו איך לי וקשה גדולה מטבעתלמעלה
 במגיד מצאתי שנים ואחר וצ"ע. בו הכל ל' העתיק והט"ז 3הגדולה
 כדקאמרת איהו דמלתא קושטא בה דהוית דהגרמה ברזא הלא וז"ל צו פ'מישרים
 מישעיה ולאפוקי רבנן דאמור חיטי אנון זעירין פנימיים לבנים שחוסיםדאנון
 ובו', דמלתא לקושטא כוונו לא מבחוץ דהוו כוותיה דסבר ז"ל רש"י ואוףמטראני

 הגדולה טבעת בתוך הבבשים בגרגרת לי הראו וז"ל ח"ב מ"י להרב מצאתי זהואת

 הקנה כל ומקיף עלען שהוא הגחלה טבעת 3קרא ולכר 3 טבגוח ~ירוס1
 תמים. אינם ואחרים תםוהוא



 "גאאנאר כ שחימה הלכות דעהיורה
 כפט לעור סס ר1ח3 כדי וי"6 סג"ס )ט( אצבעותיו בשתי ל שיאחוז כדיוחיה
 צ 2נן בהטה שנכל הקדמונ" ביד וקברה 1נוסרי"1( )רס"י 56כמ1סר'

 1סרמנשם סרי"ף החיה או הבהמה אוזו שם שכגיע מקום ;ד השיעורוחיה

 היסימנ"סק "יזחי15' וקטנעסג"ס נדיו לפי הכל ובעוף אותה.כשכופפין
  ~חפגס גסיייק6 ספ1סקיס( כ5 ססכ' )יד( סוס סיע1רן יככי5ן ע1פ1ס 5כ6ר 'והנין

 כ*ן עד )*ב( ,פק 15 *ס6ין ופ1ף סג"ס )יא( הזפק ;דוןממה
 "'5סי:ס מו :"ס

 סם 'כ: 5סח1ס ככ1ן 156 כסיכוריס כקי"'ן 6כ1 ס6ין 51פי וינ( )כ"י(ס6גפיס
 סתיספת

 כ": עסג"2ס :. )יד( ס)ו"ק( כ' )כ"י ססק מידי י651 ר"ז 65רכו ס615רכ6מ5ע
 סנמר6 פמסקגת מן שחמ יאם ט הצואר באמצע שישחוט השוהמ צריך ננ

 סס המימניכ שהחזיר יהוא ע )טו( כשרה שחיטתוהצדדים
 צג5ףכ,

 ונדחים רכים המימנים כי המפרק' שחתך קודם שחתכםוידע
 : )מז( העורף מן ןשוחט וה"ה פ המכיןמן

 כדי שחימה קודם וךתפשם בסימנים רמשמש ליזהר מוב צד
 הכימניכ נםצאיכ וביונים )יז( הצואר בשר קודםשיזדמנו

 תודהזבה

 בנלל גט ולא זפק של גגו כנגד עד ור"ל )יא( ע"ש. המ"כ על חלק שבב"ירמ"א
 וש3"פ וב"ת הפרישה ב' וש"ך וע"י )מהרי"ו להתרחב הזפק משמתחילוהיינו
 מהש"ך לקוח והוא הוא וט"ס ולא תיבת חסר ובגו"א פר"ח( וכ"כ ורש"להרא"ש

 מקום זפק של דגגו פ"ג וכ"מ הרמב"ם מל' הוכיח ש"א סי' ח"ב הלק"ט ובס'ז"ל
 גגו עד השיעור והוא הגוף עד והיינו )יג( )יו( )לבוש( אווזא כגון )יב( הוא.שחיטה

 ע"ש. הצואר באמצע שישחוט המעולה השחיטה הרמב"ם וכ"כ )יד( )בה"י(. זפקשל
 ששחט בידוע מבחוץ לבן עור נראה אם זפק של בגגו שחט אם לידע סי' מ"יכתב

 לאדום, שמחוץ בחוץ שיש הלבן מן מבחוץ בושט יותר מצוי שהאדום לפיבו
 ומבחוץ לבן כולו מבפנים הושט כי האדום מן ארוך יותר שבפנים שהלבןאעפ"י
 בושט כמו עורות שני בו אין הזפק דבגג סי' ועוד לבן, והשאר אדום מחציויותר
 המפרקת תשבר שמא א"נ היים בעלי צער משום לכתחלה ואסור בדיעבד )טו(ע"כ.
 תי"ט עיין לנתחלה אף שהרי ורע"ו רש"י ולד' )הר"ן(. הסימנים שחיטתקודם
 בדיעבד להתיר מר"ן דעת )טז( )רע"ו(. החזיר בלא ואפי' ז"ל הכ"מ ב'ומ"ש

 החזיר אם דבעורף עמו הפר"ת וגם פו' כמה ב' הפר"ח וסברת הסימנים,ובהחזיר
 עש"ב שרי בדיעבד החזיר לא ואם הידיעה תנאי בעי ולא בסתם ואפי' שרילכתחלה
 ומול פנים, ולא עורף אלי פנו ני כדכ' מאחוריו הפנים בנגד שיש מה מקריועורף
 דשטא הכיעור מן הרחק משום הטעם )יז( )ר"ן(. מאחוריו הצואר כל היינוהעורף
 ולא מעלה לא בבשר חותך אם לעולם אבל בשר רוב עם המפרקת לחתוךיבוא
 חישינן לא שהייה ומשום לכ"ע כשרה שלישים ב' ושחט לסימנים וכשהגיעמוריד
 הסכין הגביה אם דדוקא הצואר בבשר וכ"ש במפרקת חותך השחיטה בתוך אםאפי'



מו כ שחימה היכות רעהירךה המלה3חי
 יטשמש לא שאם גדולה וזהירות ידים אימט עריך ונצדדים דף טעיןתסנס
 לפשוע מאד הדבר קרוב שחימה קודם לפניו ויזמינם כהם ?תנ25.גא
 : המימנים קידם הנשפרקת ילןקתדך נסינסס51חימר'

 : סעיפים ה' ובו בכםותה השחיפה שיעיוכא05שס:טה::
 ולזה בעון גכין בבהמה בין שניהם שיחתכו נהמעולה יסונן-: השחימה והושט הקנה השחימה שיעור הוא כמה " א נ5משדפס
 ורוב )ב( כעוף מהן א' רוב שחמ ואם )א( השוחט י יתכוין נת"סירםנא
 כשימדדו ובלבד ה )נ( כשרה שחיטתו ובחיה בבהמה שנינ נחי סאטק

 יותר שהנשחם שימצאו וכיון רוב. הוא שהנשחן ימצאואותו
 : )ד( דיו השערה כחום אפיי ימחצי
 תודהזבה

 סימנים לעיקור דחישינן זו בתפיסה יחזק לבל לב ויתן באורך. ס"י עמןוכו'
 לההר ויש לגמרי נהנק בסימנים היד וחיקת דהו בכל קטן, העוף אם~8עמים

 )פר"ת(.טפי
 והושט הקנה שהן הסימנים השחיטה,שני שיעור הוא וכמה בו כל ל' )א( כאסימן

 כל סברת נגד )ב"י ושט או קנה או )ב( סק"ג. פר"ת ועיין קר"ס ל'וב"ה
 הרמב"ם סברת וכ"ה בדיעבד )ג( הש"ס. מסקנת וכ"ה ושט -דוקא דס"3בו

 בעוף א' סימן דבשחיטת שסוברים ברוך ורבי' ורש"י הרי"ף נגד והרא"שוהרשב"א
 כד' שהנבון הב"י וב' לכתחלה, אפי' מצוה ליכא שני סי' ובשחיטת סגי, לבתחלהאף

 דאיכא משום והטעם כרמב"ם, שלפנינו הרי"ף שגי וכ' פר"ת וכ"פהרמב"ם
 ברוך ברבי' לרש"י שמיחסים על תמיה ואני לחומרא עבדינן שינויי תריבגמרא
 רבנן אצרכוה בעוף דגם תי"ט ומביאו השוחט בר"פ גופיה רש"י דהאוהרי"ף
 ע"ש דחד רובא למעבד אתי לא דלמא לעבירה הרחקה משום תדוייהולבתחלה

 הסימנים ב' לענין לבהמה עוף מקיש והעוף הבהמה תורת זאת מדכ' דהוא בע"יוכ'
 זה מדרש מצא ואולי כלום מזה נזכר לא כ"ז דף בגמ' ני זה מצא היכן ידעתיולא

 כד' אמוראי סברי דהבי ע' דף הדש בזוהר ועי' השוחט פרק ריש רע"ו ועייןלרז"ל
 שנראה וניכר גדול רוב ובעי להוכיה האריך הפר"ח )ד( לתהר. ראוי וא"כרמב"ם
 ע"ח בס' מהרח"א גם עש"ב, הש"ע כד' ופסק עליו השיב והפר"ת מדידה, בלאלכל

 הפר"ח. דברי על והשיב מר"ן כד' פסק ע"ד ח' וףבהשמטות
 ויפה וע"י( וש"ך וב"ח והרמ"ץ )רש"ל אסורה רובו נשחט לאהלבן הפבימי ועור כולו החיצון עור בושט שחט וגם בבהמה בולו הקנה בל נשחטאם

 )פר"ח(.כתב
 עצמן טבעות אבל יחד הטבעות את המחבר הגרגרת שבפנים הקרום הואקבה

 הקרום מתחת הקנה רוג דוקא היינו כמוהו אחד של ורובו גרגרתנקראו
 דף ורש"י מהרי"ו ב' ופר"ח )ש"ך הטבעות עובי דהיינו הגרגרת רוב ולאולמטה
 רוב ר"ל רוב לה קתני כי ע"נ והשתא עובי שום בו ואין שוה כולו זה וקרוםי"ח(
 סי"ב כ"ד סי' וע"ל )פר"ח( חלל רוב או עובי רוב בו שייך בגרגרת אבלחלל

 ס"א. ל"דוסי'



 הגולהבאר כא שחיפח הלכות דעהיןרה

 נתסגסי(0 שני ובעוף " )ה( השני וחצי כויו האחד בבהמה שחט אם ,ב

ן
חהיג:דיף : )ו( פמולה פימניםחצאי

 5' ןף וכו';,יס לשחום שהתחיל כגון א' במקום הסימן רוב שרים טלא3
 רב נעסיסר6"ס בין ,ז( כ,2רה רוב שניהם ובין ונמרה.שם המימן ונתהפדי

 ס~ור:2נ::ן' בהיקף שוים החהכים שני אם טבעיא לא בושמ. ניןבקנה
  דרכי לסס6הכ' )ם(:כשר ממה לצד והשני הראש לצד הא' אפי' אלא. כ )ח(א'

 כעוד6 ,636 בין מקומות בנ' או בשנים כך שחמ אחד אדם אם בין ל)יוד(

  נתוסו מסססס אחד בצד הכל אם )יאוטאבל מכינים ובשני שניםששחמו

 ושחמ הטקום זה הניח טעמ לשחומ שההחיל שיאחרכ3ון
 במקום הרוב שיהא צריך צד באוחו ממנו למעיה אולממה
 אעפ"י )יג( כשר )יב( השני במקומ אפי' רוב וכשישאחד.

 תודהזבה

 ב' ועל בעוף א' שחיטת על נצטוה דמשה להרמב"ם בביאורו להר"זראיתי

 ככולו רובו מקום דבנל ברוב רסגי אמרו שהמעתיקים אלא כולןבבהמה
 ורבנן הכל שחיטת תצריך שהתורה דעת על היעלה מכבודו ובמחילה ע"כ.והאריך
 ד"ת על להחמיר מוסיפים שרבנן מצינו מקום בכל אדרבה דאוריתא נגדיקילו
 דחולין בפ"ב תנינן והבי מהגמרא בהיפך שדבריו אני ורואה ולמשמרתלסייג
 לישחוט כמה עד בגמ' והקשו וכו' בשרה שחיטתו בבהמה ושנים בעוף א'השוחט
 השוחט, קאי בעוף אא' ופרש"י וכו' בעוף אאחד אלא נצרכה לא ותי' .וליזיל,

 למעבד אתי לא דלמא לעבירה הרחקה משום תרוייהו רבנן אצרכוהודלכתחלה
 בבהמה וחצי וא' בעוף א' חצי דתניא הא על ע"ב ב"ח רף בגמ' עור ע"כ. דחדרובא
 רובא. שחוט למשה רחמנא א"ל הכי ברוב אינו מחצה על מחצה אמר כהנא רבוכו'
 על מחצה אמרת אי פסולה שחיטתו בבהמה וחצי וא' בעוף א' חצי תנן שםעוד

 רוב, ליה עבד הא פסול אמאי כרוב( הוי מחצה דקאמר רב לד' )פי' כרובמחצה
 וכו' כשר מדאורייתא אבל מדרבנן ופרש"י פלגא, למעבד אתי לא דלמאמדרבנן
 דלמא ומדרבנן וכו' לכתחלה וז"ל והקצר הארוך בת"ה להרשב"א מצאתי וכןענ"ל
 ואפי' שנים ברוב ליה סגי בבהמה אפי' מדאורייתא אבל רובא למשחט אתילא

 ברוב, או ובשנים ברוב, או בא' למרע"ה דקבלה כתוב ובע"י עכ"ל וכו'בקדשים
 אחד כל של רובו אנן מ"מ שחוט רוב הכל בין דיש אע"ג )ה( צ"ע. דבריוולמ"ש,
 הכא דזיל דמי מידי עבד דלא דכמו )ו( כ"ח. רף ובתו' בש"ס כדאי' וליכאבעינן
 החיות הסימן, רוב דכשנחתך )ז( שם(. )רש"י שיעורא ליכא הכא וזיל שיעוראליבא
 אלא )ט( )שם(. בב"א יוצא החיות ודאי שאז )ה( )פו'( נתנבלה ולא ממנהיוצא

 רוב בהם יש א' במקום להו מצרפת דאלו כיון )י( זה. כנגד זה אחד בצדשאינם
 וא' בלבד הושט שחט ואחד ע"א(.)יא( ל"ב דף בחדושיו ורשב"א ר"ןהקיפו)עי'

 בג' ששחט כגון הג' במקום אפי' או )יב( )ש"ג(. זה כנגד שלא זה בלבר הקנהשחט
 מ"מ שחוט הוא כבר הראשון החתך כנגד שהוא שמה אע"ג )יג( 1מקומות)ש"ג(.

 השני בחתך כאן שהוסיף מה גרע דלא להכשירו הראשון לחתך מצטרף שהוסיףמה



 מז כא שחימה הלכות רעחידרוץ הגולהבאר

 : )יד( וניכרת( ג)ייס פ" "מפורעת וקשחיבזהשאין 3' סעיף ג"נ)סי
 )מז( המפרק כשיני או : )מו( כקולמום העשויה שחימה ) זא :מג:גנססיי'נהג'
 : כשרה "סי' כגמ,נסס

 :)"ח( לרוב והשייטו בו ושחט )יז( חתוך הקנה חצי 1;יו; ד:ין:~זסיס221
 רזיופוקזגנוץ עמסקגת י"טדף

 הראשונה בשחיטה הא להקשות ואע )לבוש(, אחר בצד שחט מבאלו הא' עליותר
 ב' סס"ק כ"ג סי ט"ז עיין חשש ולית הוהא חדא שחיטה דבולה די"ל בושטנגע
 מרווח ביה"ש אחד במקום דכשנשחט פי' )רש"י( א' במקום )יד( רש"ל.בשם

 חתך להיות המיעוט לצד נמשך הסימן אין מקומות וג' בשנים דנשחט כאןמשא"כ
 בעינן דאמר אדשמואל דפליג כרב דקי"ל ולבוש( ע"א ל דף תו' )עיין מרווחהרוב

 בשמתקנים כמדרון באלבסון הקולמוס שחותכין כמו פי' )טו( מפורעת.שחיטה
 מן שר"ל להרמב"ם בביאורו הר"ז פי' )טז( ופו'(. עראמה )הר"ד לכתובאותו

 וחוזר שהתחיל המקום כנגד וחוזר האחר לצד ומעקם בצואר שחותך דהיינוהצדדין
 פי' והרד"ע פר"ח. פי וכן בב"י הובא חביב ן' מהר"י פי' וכן האחר לצדומעקם
 קכ"ה דף בכ"ב פי' וכן ע"כ זזזדזזז כזה מסרק כעין מעט וכאן מעט באןכמסרק
 כך ואולי מקומות וג' בשנים השוחט הוא כמטרק העשויה פי' הר"ז וז"ל ע"בסוף
 העשויה רק הביא ולא מקומות וג' בשנים השוחט דין השמיט ולכך הרמב"םפי'

 אחר. פי' שם וע"עכמסרק
 שהייה שיעור בדליכא דוקא היינו הקודם ובסעיף זה בסעיף שנזכר מה דכלודע

 שהו כל אפי" ישהה שלא צריך המחמירים ולד" כ"ג בסי" דינוכמ"ש

 תחלה ששוחטים שוחטים אותם של רוחם תיפח הגאונים, דכל ואליבא ע"יכתב
 לא הסימנים שוחטים ואח"כ הסימנים נראים שיהו כדי בחתך ומעקםבעור

 חישינן העור שכשחתך משום הוא שלו שחששא מדבריו נר" עכ"ל עושים הםיפה
 וכ"נ היא שחיטה חדא בחתך ומעקם בעור תחלה חותך אם בכך דמה יראהעבדו אני ולי הושט, נקיבת מחשש נפסל כבר בעיקום אח"כ וכששוחט הושטלנקיבת
 בסי" הט"ז ממ"ש בבירור מוכח וכן השאלתות משם דחולין פ"ב הר"ן מל"לדקדק
 מלשחוט פסק דדוקא לדידן אף כשר למקום ממקום הסבין נרחף דאם רש"ל ב"כ"ג
 בכך מה הושט ניקב ואפי" עליו שהייה שם אין למטה ידו נדחה אבל ידו הגביהאו

 ז"ל ע"י בזה הסכים וכן הוא וברור שם פר"ח עליו וכ" עכ"ל היא שחיטהחדא
 דף בחדושיו הרשב"א מל" להוכיח יש וכן יע"ש ובה"י ריב כזבחי רלא שםעצמו
 פרש"י גדולה בטבעת אלא אמר לא יהודה ב"ר ר"י ואף דפרש"י הא על ע"אל"א
 הוא דהתם לטבעת טבעת שבין בבשר א"נ גדולה בטבעת ה"מ בכולו רובו אר"יכי

 ועוד וכו" לשחיטה כשר הצואר כל קי"ל דהא רשב"א והשיגו וכו" שחיטהמקום
 ורואה ובשר עור קורע היה ואפי" לטבעת טבעת בין שישחוט לכוין אדםוכיעכול
 חישינן הוה ואלו לענינינו עכ"ל וכו" לכוין שיוכל התימה מן היה ושוחטסימנים
 דאסיר ליה תיפוק וכו" ובשר עור קורע היה ואפי" כ" אמאי א"כ הושטלנקיבת
 או מלשחוט בפסק אלא בלל חישינן דלא ברור הדבר ודאי אלא בושט שנגעמשום
 ס"ק נ"ז סי" וע"ל כן. שנוהגים שוחטים קצת על זכות ללמד זה בתבתי ידו.הגביה



 הגולהנאר כא שחיטה הלכוה דעהיורה

 שסייס סססנמ סתחי5 05 יכן ,כ( כסר פ )ימ( )כ"י הושט ניקב ס55)ויורמ
 סע,ף ;חטכדין : *)כ"י( כסר 5רוכ נום5')זו וסחתך כחסך וסנע סס5ס כמקוס5סחוט

 יורט והיגו,ססס
 סועט ג'קכהס : ב"ס ובו הורידע לשחוט צריך סין באיזהכ131

::ןף:"גנ'וגנר יו55 סכוסס חוטין )פי' )א( הוריד'ם לשחום צריך כעוף אא
 ימ." קיגכ"כ חם הדם שעדיין מפרכם ג שהוא בשעה גלנקבן )ב(אוסדס(
 סוטטכגייקת מביבם ויחהוך י הורידץ ישליך שים צלאו ואם )ה( שלםיצלנו נ%:::גג,צף לא )ד, כן עשה לא ואם ונ( בתוכו יהקרר ולא שיצאכדי

 יףאמס)ל:וין מסירי' כך כמ5ח ו5ס סג"ס ,ז( אצבע כעובי שהוא )ו( נטילהכדי
 'ס,דס 'כי'ס.' )5נור סחוטיס סכיר 5ק5וף נוחמיריס ויס )ח( וסרי סחוסיס5ח"כ
נמ:ן החוטים ומנקר מחטם שלם נשלו הראם )מ( מסר"ימי5ן(3'

 ינמי" גססכ." שבכל הדם י יבטל כדי שבקדרה ממ בכל יש אםוהשאר סיי
 ,כ"כ הט,ר כסגס( כ' סעיף ע"כ סי' יקמן ),עיין סר""ס מגט כססדטיר כח"סגסיס_.י

 סכריגו ,:ן וסר"ן סרסכ."

 תורהיבח סג-

 שס"ז(. סי" רשב"א ושכ"כ נפר"ח פגום בסבין הקנה חצי שחט וה"ה ניז( ודוק.מ"ה
 חצי כשחתך וכגון )יט( )פר"ת(. שחיטה מקרי משהו אלא בו שוחט שאינו הגם)יח(
 )כ( פר"ה(. )ב"י חולי מחמת הקנה הצי שנפגם או בידו הקנה תפס הראשוןהקנה

 וש"ך(. )פר"ח דקנה קמא במיעוט שהייה דפוסל רמ"א לד"ואף
 הורידים אהר נגררים ושבעוף שבבהמה ומים רוב ז"ל הלבוש לי' )א( כבמימן

 מזדעזע שבתונה הדם וכל מרתתא הבהמה השחיטה ובשעתשבצואר
 הרי השחיטה עם שנחתכו כגון פתוחים הורידים מוצא ואם לצאת ממקומוונרתע
 שסביב לבשר מתפשט וגם ונקרש בהם הדם נשאר נחתכו לא ואם שם דרך יוצאהוא

 הבהמה או שהעוף זמן כל צלייה ע"י ולא מליהה ע"י לא יוצא אינו ושובהורידים
 שלם לצלותו שדרך עוף הלכך הדס יוצא ומליחה חתיכה ע"י אבלשלימים
 שישחוט כדי לצדדין הסבק להטות צריך ולכן ע"כ וכו" הורידין לשחוטצריך

 כשרה בהם שהה או דרס אם שהרי שחיטה בתורת שהורידין ולא ז"ל( 'כ )כהורידין
 הדם את המקלחין הצואר חוטי פרש"י )ב( )לבוש(. שחיטה הלכות בהו אגמריהדלא
 )ג( המשנה(. בפי" )רמב"ם הצואר( קני צדי שני על בצואר דופקים גידין שגי)והן
 אפי" ושרי לאברים העוף מנתח שחיטה בשעת חתכן לא ואם לצאת יוכל לאואז

 לאיברים ואנתחנו שחיטה בשעת אחתכם לא לכתחלה יאמר לא אבללקדרה
 שה"ם( ב" פר"ח )ש"ך כאחד שלם לצלותו שדרך כיון ינתחנו לא שמאדחישינן
 אבר אבר לנתחם שדרך לפי הסתם מן ורידיהם לחתוך א"צ וטלאיםובגייים
 י"ב. ס"ק וע"ל ופו"( )לבוש ורידיהם לחתוך צריך שלימים לצלותם בשרוצהאבל
 חוטי ינקר א"נ )ו( כאחד. כולו )ה( איברים. נתחו לא וגם הורידים חתך שלא)ד(
 אצבע ברוחב דהיינו )ז( רשב"א(. ב" פר"ח וב"ב ס"ג ע"ו סי" במ"ש שבוהדם
 )רא"ש בצלי בכולו מפעפע שאינו ס" וא"צ דם בלעה ששם )ט"ז( ק"ה סי"כמ"ש



מח כב שחימה הלכות דעהיךרוק הגולהבאר

 0ם5'נווח סמופית מן 05ם'רו נסני 51כן ,יא( וסג""ם, )מררכי ס5ס ::ןצ2:ן:עכר'ס מקרי 5" נ1נונו 0ר"ס ססירו 1"ס 0גס"0 ,יוד( כמדועך נ1ם' וקזקוכ:ימ3תהזהנו"ר
 : סורידיס( גסחטו 5" "ס ע"ו ס" וכ"5 נת,"5 "מיי:,יס

 מפני שחימה בשעת הורידי' ינקוב א"צ )יב( הבהמה יב
 שלימ' יציותה רוצה אבל.אם שלימה לצ?והה דרךשאין

 אכור נקבמ לא ואם שחימה בשעה ורידיה ינקובצריך
 ס5'נוס ניס5ס "י 55"0 1"ס 0נס"ס : שלימה לבשיה אולצלותה

 סור'רין גסחטו מוף וסתס פו'( כנוס 5ר' יוסף ,כיה כמוף כמודיג0
 וס וכ5 )ינ( גסחטו 5" כסנוסוסתס

 כסי5"
 )יד( סחיטס כסעת דס

 '5" 5" "ס"כ5
 וכוו( סורידין 5סהיטת חוססין ,ין רס

 : )בןזו )ר"ן( 55"ח 0רסנתכורר 5" דס"

 : סעיפים ו' ובו בשחימה שהייה דינינ32

 לאכדל אמור שחימה הלכות יודע שאינו טבח כ? אא
 הנרמה חלדה דרסה שהייה הן ואיו וא(משחימהו

 : )ב(ועיקור
 תודהזבח

 עיין בנטילה סגי הכא ס" עד בכולו מפעפע דצלי האומרים לד" ואף ורי"ו(וטור
 משום )ט( פר"ח. עיין פולטו כך דבבולעו )ח( )ש"ך(. ס"ג ע"ג וסי" ס"א ס"הסי"
 ריש וכדלק" ככ"פ ביה אמרי" דלא בעין כרם והו"ל דמי בכלי כמונח שבורידיןדדם
 ולקלוף בצלי ליטול להחמיר וטוב )שם( בהג"ה ס"ג ע"ב וסי" ע" וסס"י ס"טסי"

 להם דיש יכיון שבתוכן דם כנגר אלא החוטים כנגד ביטול וא"צ )י( )שם(.במליחה
 רמ"י נגד ע"ב סי" וכדלק" )פר"ח( יצא כמה לידע יכולים בדם ממולאים והיוחלל

 הראש בהסרת די בורידים דם רוב שם ואין וקטן דק דצוארו דכיון )יא(דמחמיר.
 )יב( ז"ל(. )כ"כ גדול דצוארה כיון חתיכות לשתי הצואר לחתוך צריךובבהמה
 לפעמים שצולין וטלאים גדיים אפי" ורידים חתיכת א"צ בהמה דכלומשמע
 חולק ופר"ת )פר"ח( ז"ל הסכימו וכן הב"י וכמ"ש בכך דרכם דאין כיוןשלימים
 לא, או ורידיו נשחטו אם לו ינסתפק והיכא הר"ן ל" )יג( ע"ש. העופות כדיןדדינן
 עוף דסתם נשחטו חזקה לשחטן צריך והוא דהואיל כא" נולו ומבשלו צולהובעוף
 אסור אבר, אבר לנתחה שדרך הורידים לשחוט שא"צ בבהמה אבל ורידיו,נשחטו
 ורידיה נשחטו לא בהמה דסתם שנשחטו לו שיודע עד שלימה לבשלה אולצלותה
 פירש והו"ל לצאת מקום מצא ולא פירש שהרי )יד( עכ"ל. לשחטן הצריכו ולאהואיל
 עצמן הורידים דלדם כלומר )טו( ע"א( כ" דף במ"ה )רשב"א ואסור למקוםממקום
 הדם בשנתעורר אבל לחוץ יוצא והדם שאיב משאב דנורא חישינן לא שלימי"שהן
 היא והרי מהם להסירו באש יכולת אין ושוב הטור כמ"ש בהם הדם נתרבהלצאת
 נגד כ" דף במ"ה הרשב"א ושב"ב פר"ח וכ"פ )טז( )גו"א(. וכו" בבשרנבלעת

 אבר. אבר לחתוך צריך דם יצא דכשלא דסבורהרא"ה



 הגולהבש כג שחיטה הלכוה דעהיורה

 קודם )ג( ידו והנביה לשחומ שההחיל הרי כיצד שהייה נב
 באונם כץ בסז.ד נין בשונג בין ושהה השחיטהשיגמור

 שהה אם השחיטה ונמר אחר או הוא ובא )דן ברצוןבין
 המימני' גרונ )ה()מר( וישהומ וירביצנה הבהטה שיגכיהכדי
 דקה בהמה יק.ן:ח ד פמולה שחיטהו שחיטה הכשר ע:הוא)ו(

 יקון 6וו' ס5'ג וישחום וירביצנה דקח בהמה שינביה כדי שהייתהשיעור
 ה"ע עמ'56 וישחומ-י וירביצנה גסה בהמה שינביה כדי נמה היההוא2

 סס הי:יי תה"ם 5 וי"א " ,ז( וישחוט וירגיצנה דקה בהמה שינבוה כדיוב;וף
 יקיס וסחנ ,כונ -1 הנבהה בלי בעוף א' מימן רוב שחיפה כדי עוף שהייהדשיעור
 4ס ב;וף לשחומ כשהקחיל ייזהר יש דבריהם ולפי .והרבצה

6 
 ס.סתן י"י

 ססמ'ג ,נ"ס יינ ינמור שלא מהצואר מכינו והנביה יוצא שהדם עד מ;מוחהך
 ג:יס ם ואפי' מהושט משהו שחט שמא לחוש שיש יפיהשחימה
 והתר~כיהסמ"ק ססקי ונן 5מעס: העוף ששהיית מפני יחוש יש מ;מ איא מכינו הנביהיא

 הודהזבנח
 ואם )ב( )פר"ת(. א" בסי" וע"ל שהיתי שלא לי בריא אמר אפי" )א( כגסימן

 נש:קרו לא גם הגרים שלא ו שחיטה במקום לבדוק שיכולים באופן לפנינוהשוחט
 דין אלא יודע שאינו הגם ג" בסי" וכדאי" הנוצה מבדיקת החליד לא גםהסימנים
 בדקפ וגם בבדיקה ישנם הלכות ג" כי משקוטתו לאכול מותר ודרסה,שהייה
 פסע או )ג( )פר"ת(. אסורה עכ"פ שהייה או לףסה יודע אינו אם אבל יפה והיאסכין

 ל' שהייה ופי' ופר"ח(_ו )ש"ך נקט דמלתא ואורחא הגבהה בלי ושההמלשחוט
 )ד( 'ץ(. )רשב הוא. קודש ול' אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים מל"עיכוב

מזיד
 בזה 3 בדיוק הרמב"ם ול" 2 )רש"י( דש"ס אורחיה דהכי אלא מלתא הדאורצון
 פי' לבך טפי דייק פוסק דלשון כ" והפר"ת )פר"ח( ברצון תיבת שהשמיטברפ"ג
 ועהייה ובאיסור שהי, דקא בשהייה דידע במזיד, עיקר. נל אדעתיה בלאובשוגג,
 והוכרח עף או פרעוש או כינה שעקצתו כגון להיות יכול זה דמזיד ולהיותושהה.
 שידע היינו במזיד דקאמר דמאי וסד"א שהה סיבה ללא או מידיעתולשהות
 שיעורא בהאי שוים כולהו לרצונו שהזיד בין לאונסו שהזיד בין קאמר לזהשיעורא מהאי בבציר לאסור גזרינן לעולם סיבה, בלא אבל שהה כן ואעפ"ו שהייהבאיסור
 דשיעור משערי" ודאי ובעור )ה( ע"ב. מזיד אחלוקת קאי ורצון אונט אמרוומעתה
  שיער מריטת שיעור בלתי )הר"ן( תחלה העור שוחט שהוא גמירי כדרכהשהייה
 לא שהייה לענין הכא לקופיץ, מקום ועושה שיער תולש בנור לענין שאמרואעפ"י
 ספק הוי דבכה"ג רוב היה השערה שבחוט הסימנים לרוב מגיע שהיה עדשחיטה כדי ששהה דהיינו לומר עד, תיבת הגיה שלכך הש"ך כ" )ו( קי"ו(. סי")רשב"א
 דהא מחצה, דה"ה ונ"ל פר"ת וכ" )פר"ח( הרמב"ם לד" והכ"מ הב"י פי" לפינבלה
 שהו, כל ישחוט שבו לזמן שיעור אין שהו, בכל הוי לרוב, דמחצי שיעוראהאי

 שאין מסיני הלכתא אגמריה דהכי משום דכולהו וטעמא )ז( ע"ש. אסיר נמיומחצה



מט ף. שח,מה הלכרת רעהיררןא הגולה.באר
 נ;שה הוא ב;וף אהד סיסן רוב שחימת דכדי טאד. כמועמת נמררגי;ו"ג,'עס
 ד;ור א: חקנק(-י שלא לי בריא השוחמ אמר ואפילומהר. י יגג.6ל..ף

 אהר ל:אוי בא וא: 'ח( הדם ש"צא ניון ;ליו מומכיןאין
 ?בדו הקנך שישהום ?ו אומרי: י;שה כיצד מכינושהנב,ה
 ול;נ"ן ,ם( אותו ויבדוק הושם יהפוך ואה"כ אחיבטקום

 או ידהק ש:ת הוא אא"כ זו כסמנא 'החמיר יש מ;שהז
 1:מג:ג :נ"ס ראשונה מבךא על ?ממוך יש שאז מרובההפסד
 כ.ן כצ.ף כין )וס:1 "פ" ססיי: כ5 5:טןיף "15 כנודיג1תספס1ט
 1"ס 5סגיס. 1"ין :ח.טס, ק' ,נו:ר'"י )'וד(ככסמ:

 ג:ו5"
 5"חר

 "1 ג)ויסחיט:
 כי51"

 טר.ס: טנו. ,כסחט כקגס הי כ1סט נויגח כו
 סדכר נחתי:ת נוטט 5סס1' ס51רךד1ר"י

 סס1"
 תס" ססח? 5"חך

 : ק)ו"ס( סיגון ,ס:"ד )יא( 1טריפס כנוסס1 סס1י1ס1י

 תודהזבה
 הבהמה מתה הזה יבזמן יקי"ל משום הוא רטעמא לפרש שאין שחיטה נק"זה

 על שבא פקועה בן גבי אמרי דלעיל דליתה, נבלה והוי רובא שנשחט קודםמאליה
 הוי אחד דסי" משום וטעמא בשחיעה תקנה לו אין הולד אותו והוליד,בהמה
 זו בשהייה מתה דלא חזינן והא הסימנים בין רבה שהייה והוי הלידה מעתכשחוט
 שנר' משום אסורה דשהייה הטעם מהר"ץ בשם ע"י כ" עוד 3 ז"ל, ועב"י)לבוש(

 וקנה הוא לעור סמוך דקנה ואעפ"י ע"ש. וכו" ושחט אמרה והתורה שחיטותכשתי
 הסימנים אחיזת ע"י לעור סמוך הושט שגם פעמים מ"מ קמא, למיעוט לחושאין

 עד אוסר שאינו ל"ד שורש מהריק"ו וכ" )ח( נכ"ב(. לשחוט כשבא בהםכשתופס
 ובהיכא דם יצא לא ואפי" נקט דמלתא דאורחא נ"ל ואינו הב"י עליו וכ" דםשיצא
 שאם כ" והפר"ח ע"כ. הדם ביצא היינו נאמן אינו וכו" לי בריא השוחטדאמר
 שחתך אעפ"י בידו לבדו והקנה העור שתפס כגון בושט ליגע שלא מתחלהנתכוון

 דבר שום תפס לא ואם בושט נגע שמא למיחש דליכא כשר דם יצא וגם העורכל
 העור כל חתך ואם דם יצא אפי" כשר מקצתו אלא העור עובי כל חתך לא אםנידו

 נאמן אינו לי בריא אמר ואפי" הושט לנקיבת לחוש יש דם יצא 'סלאאעפ"י
 א"א חי דבשר דידוע עליו השיג והפר"ת עש"ב, ידיעה בלי בושט שנגעדאפשר
 חיות, בו שאין מאד עד הדק עור י"תך אם זולת אח"כ, או תכף או דמ יצא ולאשיחתך
 אם אמת הן הושט לנקיבת חישינן החי הבשר וחתך הסכין חוד דנגע כלומעתה
 דליבא וחתבו ביותר העור והגביה והפרידו בידו ונטלו העור לחתוך להדיאנתכוון
 אבל החי לבשר הסכין הוד מטא דלא מוכח דאז דם יצא דלא היכא שרילמיחש
 אנו שאין ולדידן )ט( עש"ב. מר"ן מפסק לזוז ואין ספק בגדר נכנס דםכשיוצא
 לצורך או בהפמ"ר להקל שיש אלא טרפה ס"ח ל"ג סי" וכדלק" בבדיקהבקיאום
 לדידן אף כשר למקום ממקום הסכין נדחף ואם )י( רש"ל(. ב" ופר"ח )ש"ךמצוה
 נר" ומ"מ וז"ל לרש"ל וכ"מ כ"א בסי" מקומית וג" בשנים בשוו,ט שמצינווכמו

 עליו שהייה שם אין למטה ידו נדחה אבל ידו הגביה או מלשחוט שפסקדדוקא
 וברור הפר"ח עליו ונ" )ט"ז( היא שחיטה חיא בכך מה הושט ניקב ואפי"וכשר
 )יא( הרוקח. משם כ"ג ס"ק וע"ל ובה"י ריב כזבחי ודלא בע"י הסכים וכןהוא

 חדוד מקמי נדחה דהגמי רפשיטא לאסור אין לדעתי אבל דק הגמי היהואפי"



 הגולהבאר כג שחימה הלכות רעהיורה
 אכ מעמ ושהה טעמ ושחמ וחזר סעט ושהה מעם שחם הנ

 גססט" ,5" פמול')יב( שחימתו שהייה שיעור יש השהיותכשהצרףכל דונ" הנע'"

 יי 2ע שהיה כש.17ר ינת;כב חד שא.נו בסכץ ברבה ;ןש,חטר
 )קסט" ,5" : )ע( פסויה ה"ז ראשון מיטן של אחרון מיעומבשחימת

 נס

 הי' הט'ר'ם אין בבהטה שנים רוב או בעוף אחד רוב ששחמ יאחרה
 יח'סס,הדף5',נן )יד( כלל בעק4" בקנה שהייה אין ולפו'ז , פוםלהשהייוק

 הסוסיס הסומת הסימנים שני כל שהימ: ננמרה שלא שכ? שאךכ:ך כ:יכךיש
 04 ס הי"כ ,מו( ידכריו ?חוש ליזהי יש ו?כתחלה שהייהפומלת

 השחיטה שגמי עד תוו-הזבח

 רחב הגמי היה אם זולת בגמי הסכין ששולטת קודם הסימנים רוב ונשחטיםהסכין
 ושחט קדם אם בבהמה אבל בעוף ורוקא אסרינן דבזה חציו או הטי" רובוממלא
 דאסור הגמי שיחתוך אחר עד הקנה שישחוט הנמנע שמן בו הגמי והיההושט
 כיון בבהמה לא אבל בעוף דדוקא כ" גו"א ובס" רל"ה, סי" בדב"ש ועיין)פר"ת(
 דפסקו מזה ע"ש,נר" חילוק אין ולרמ"א ש"ע ד" ושכ"נ במשהו שהייתה הוידלא
 מעשה בגו"א הביא עוד פר"ת. ל" מדקדוק וכ"נ ז"ל רמ"א לדעת היינו הפר"תשל

 מדרבנן שהשהייה ט"א עוד בהכשר. נעשית השחיטה ורוב הואיל מטעםהישיבה בני כל והכשירו כלל נחתך ולא בושט תבן אח"כ ונמצא א" עוף נשחט אחתשפעם
 וגקטינן דרבנן ספיקא הוי ששהה, ואת"ל בשחיטה, שהה אם ספק ס"ס, בזהנמצא
 יספיק דרבנן חד בספק דרבנן הוא דאם זה, בס"ס עבדו אני לי וקשה ע"ש.לקולא
 בש"ס דפשוט מדרבנן שהשהייה מ"ש מזה מאד וקשה הכללים, בעלי כמ"שלהתיר
 ובע"י זה סי" ולבוש הטור וכמ"ש מסיני למשה הלבה הם דברים דחמשהופו"

 סופריט דברי להלמ"מ דקרי הרמב"ם בשיטת אזיל ואי ז"ל, וקר"ס פ"גובכ"מ
 כדאוריתא הל"מ ספק בבל דדנין קי"ל הרמב"ם לדברי אפי" הא קשהאכתי

 פ"ג קר"ס ובס" א". בסס"ק הס"ם בכללי ק"י בסי" הפר"ח שביארלחומראוכמו
 )יג( )פר"ח(. בש"ס אפשיטא ולא בעיא דהוי מספק )יב( כ"ט. סי" ריש וע"למה"ש
 במיעוט ודוקא )פו"( ברגלה או בידה כשוחט דהוי הב" הסי" לשחיטת בינושהייה הוי לשחטו שמתעסק מה א"כ מעכב אינו שחיטה בלא הנשאר ראשון דסי"דכיון
 ומיעוט מיעוט בבל דשהה הגם מפסיל לא הרוב בשחיטת אבל דמפסיל הואבתרא

 ופד"ת( )פר"ח פורתא פורתא חותך והובאה שבהולכה שהייה,כיון שיעורמהסימן
 סי" )נדלעיל כשרה בבהמה אף זה אצל זה יחד הסימנים ב" והניח כיון אםומיהו
 דלכתחלה וש"ך הב"ח וכתב שהייה שיעור שהה לא אם וה"ה ס"ז( בהג"הח"י
 גם הסימנים שני לשחוט לכתחלה דצריך כיוו רעה בסכין עו4 אפי" לשחוטאיו
 היום בל וליזיל ולשחוט וליתה ע"ז כ" ופר"ח אל לשון חסרון שם יש ובגו"אבעוף
 פסוקתו דקנה משום )יד( יע"ש. דעוף בתרא במיעוט שהייה שייך דלא ביון3ולו

ברובו
 פגומ קנה אחצי דהוה מידי שהייה שייך לא במיעוטו וא"כ ל"ד סי" רישכדלק"

 ופר"ח )ש"ך ל"ג סי" כדלק" במשהו דנקיבתו בושט משא"כ ב"א סי")3מ"ש(סוף
 וזוהי )טו( כ"א. סי" סוף וכמש"ל לבדו הקנה כשתפס דמיירי הכ"מ וכ"וט"ז(



נ כג שחיפה הסכדת רעהיררדן הנ1(הבא-

 סניס רוכ ססחט 65חר 06 51כן 5סטריף סמגסג כריענד ו6פי' קנ"ס כט,רמ:חיכסי,"
 651 )כזז( 5סמיתו ר6ס1 מ5 י:נו 5מוה סעוף 16 סכסמס ס,סס רס*ינסיר,םנסס
 : )*ז( רם"י( 5ך' )סס"ד 1יסח1טיח,ור גת-לה6ילם"
 )יבן( הושמ גיקב זשמ וןיע נך יא בך דשהה ,ייק( עךף לשיקבם י וו: ירכמס6
 עד ומניחו )כ( אחר במקום לבדו הקנה דשךחם וקךזך חו5ין ררכ6נריס
 בו נמצא כא 'אכ )כא( מבפנים ובודקו הושמ ךהך"ך שיכ.ךת גי"וף

 5סטריף 1סמנסנ סג"ס )כב( וכשרה ניקב שלא בידוע דםמיפת
 61סור )כנ( )מסרי"1( רקכס קמ6 כנויעוס רק ססס 65 6פי15סכ5

 )סגסת ,כד( 5עכ1"ס 'מכרג1 61ח"כ י)ויתכו 656 כך )טכ1"ס5מכר1

 תודהז21ח
 ורבי" הראב"ד פי" שאין אעפ"י סימנים במיעוט רשהה בעיא בפי" רש"ישיטת

 הטבור שלא ובלבד )טז( ופר"ח(. )עב"י לדעתו להוש טוב כן ד" דבסעיףאושעיא
 הראש על ובהכאה )פר"ח( ס"ז סי" וכולק" באיברים דם שמבליע לפימפרקתה
 בדיעבד מפהקתה שיבר ואם ובע"י בט"ז וע"ש שם )פר"ח דם להבליע חששליבא
 בסכין ואפי" )יז( בש"ע. ס"ז ועס"י רל"ז( סי" )דב"ש ומליחה חתיכה ע"יכשרה
 שחיטה חדא כולה אי רש"י לשיטת לספוקי איבא דהא ולשהוט לחזור איןפגומה
 הרשב"א מד" ושכ"נ )פר"ח( וש"ך ב"ח וכ"כ בה פסלא נמי פגומה סכין וא"בהויא
 דרך בו מתעסק דאינו כיון כשרה דסימנים בתרא במיעוט ביד ועיקור שס"ז(סי"

 וכ"מ( וש"ך )פר"ח בהמה לא אבל א" בסי" שהכשירו דוקא )יח( )שם(.שחיטה
 כשר לברו הקנה שתפס ונגון הושט ניקב שלא יורע אם אבל )יט( כ"ב(. ס"קוע"ל

 ועתה בושט נגע לא מקודם ישמא הראשון במקום לא אבל )שם(.)כ( בלאבריקהאף
 לחוש דיש א"נ פר"ח( )ב"י קמ"ל טובה ועצה כדין שלא שפוסלו ונמצא בויפגע
 ויבא בושט לפגוע יותר נקל יהיה מקום באותו לשחוט התחיל שכבר מתוךשמא
 ואתי מקודם נקוב היה שכבר ואפשר בו נגעתי לא ומקודם נשחט עתהלומר

 )כן לבן שהוא מפני שם ניכרת דם שטיפת )בא( וכ"מ(. )שם כדין שלאלאכשורי
 ניקב שלא בידוע הכי לאו הא שחיטה ידי על דם כשיצא ומיירי וכ"מ(פרש"י
 מוח של קרום כמו במחט אותו בודקים שאין ומה )כב( סק"ח. וע"ל)פר"ח(
 הוא מסתבך הושט שעור שאפשר קרום של לעורו דומה ושט של עורו שאיןמפני

 מביאו(. והרד"ע תרפ"ב דף )ר"ן בנך לבדקו א"א ולפי"במחט
 וא"ת לא. שנים דבעי בבהמה אבל בעוף דוקא זה דכל הסעיף ברישנתבארבבר

 דלמא א"נ יוכר, ולא בנקב יפגע שמא למיחש איבא אחר, במקוםישתוט
 בו היה שמקודם ואפשר ביה למתלי ואתי השחיטה בדם מבפנים הושטיתלכלך
 והפר"ת )מהרי"ו( בקיאים שהיו התלמוד חכמי בימי דדוקא )בג( )ב"מ(. דםטיפת

 הרוקח וכ' ע"ש אמור"י דגזור גזירות זולת חכם, דכל לגזירות לחוש לנו דאיןכ'
 שעסוק מאחר כשרה הושט את וגמר שחט ואת"כ הגרגרת ושחט והניחו הושטשחט

 הסכין מגביה בגרעין ופגע ושחט שלה בושט גרעין שיש בהמה וכן ע"כבשחיטה
 )ב"י ממנו למטה או מהגרעין למעלה שהייה שיעור שישהא קודם לאלתרושוחט

 אסור אבל )כד( )פר"ח(. מקומות וג' בשנימ שוחט מדין הוא וברור מועד( אוהלב'



 תודהזבח
 צריך אין אם אבל )פר"ח( נ"ז סי' כדלק' דלמאאתילידיתקלה בביתולהשהותו
 והלא וז"ל הקשה בה"י ובס' )ש"ך( מותר ותלד, שתתעבר יום כ"א אלאלהשהותו

 סי' בא"ח הב"ח וכמ"ש באכילה התורה מן מותר שהוא בדבר טרפות לגרוםאסור
 זה דין מקור במרדכי דגם וצ"ל לאסור, בהג"ה כ' גנימין משאת בס' וגםתקנ"א
 שאסור בהדיא משמע וא"כ וכו' לפניו ימיתו שהגוי רק לגוי ימנרנו אלאוז"ל

 בדבר טרפות לגרום שאסור שכתבתי הטעם כפי לגוי ולמבור להמיתלישראל
 כ' לכן הושט בבדיקת בקיאים אנו שאין מחמירימ שאנו רק התורה מןהמותר

 יבא שלא כדי ישראל בפני הגוי ימיתו ואח"נ בחיים כשעדיין לגוי תחלהשימכור
 וכך מדוקדק אינו הש"ע ול' הטרפות ניכר ולא לישראל וימכרנו ויחוור תקלהלידי

 בנינו דעיקר להלוס קשה עבדו ולי עכ"ל. ישראל בפני וימיתנו ימכרנופירושו
 שאינו כיון וכאן התורה. מן מותר שהוא בדבר טרפות לגרום דאסור הואוראייתו
 למ"ד ואפי' שיבדק עד בספק שעומד כיון מותר יקראנו למה בדיקה אחר אלאמותר
 מצד אי אבל מתבריר מצי לא כי רה"מ זאת סברא בעל מודה שרייה רחמנא ספקכל

 יע"ש. א' סס"ק בנלליס ק"י סי' פר"ח הרב וכמ"ש יחמנא שרי לאמתבריר
 לכסות חייב לדם אלא צריך שאינו אעפ"י השוחט אי' סי"ח ב"ח סי' בש"עוהנה

 זה דמלשון הרב כ' ולשם ע"כ מכסוי שיפטר כדי מעקר או נוחר יעשהכיצד
 מהמיר וב"ח מדנקט הנה ע"ש, וכו' לכתחלה מחמיר וב"ח לכתחלה אפימשמע
 מדברי בהדיא לך אוסר,הרי וב"ח קאמר מדלא הוא בעלמא דחומרא משמעוכו'

 ז"ל, פסקו היפך גמור מותר שהוא דבר אף להטריף דמותר עצמו ומדבריוהש"ע
 בה"י הרב ומ"ש ע"ב פ"ה דף בסוף ברייתא הם כ"ח שבסי' אלו הש"ע .דבריוהנה

 מעשה כההוא פסידא במקום דהיינו זה כגון דהיינו לדם וצריך שפי' רש"יב'
 זה כגון ר"ל אלא קאמר פסירא לענין דלאו לומר אפשר בתלמוד,ולדידישהובא
 שכן ותדע נקטיה דלדוגמא דוקא פסידא על רש"י כוונת אין אבל לדם צריךשהוא
 לאין פסידא בין חילקו ולא טתם זאת לברייתא כתבוה והש"ע הטור שהריהוא

 שרי. גוונא דבכל משמעפסידא
 כאן להאריך וראיתי הרב, שרמז והמ"ב הב"ח ספר אור לראות זכינו לאוהנה

 ואענותנתייהו דבריו במקום דברינו שאין אף הקצרה דעתי לחוותקצת
 ע"ז בגמרא זה רבר דעיקר ואומר, בקרקע רבו לפני הדן כתלמיד סמיכנאדבה"י
 ובהמה עליו, שרכב סוס פפא א"ר וכו' המלכים על עוקרין דתניא ע"א א י' דףפ"ק

 ואיזהו מותר, טרפות בו ושאין אסור טרפות בו שיש עיקור והתניא לא,טהורה
 עוקרין ופרש"י ולמטה הארכובה מן פרסותיה המנשיר טרפות, בו שישעיקור
 שהבהמה טרפה בו שיש עיקור וחותך. עוקר פרסותיה שעל לבד הגידיןבהמה
 לבהמה לגרום אסור ממנה ליהנות סופו שאין ואעפ"י לעשותם אסור בונטרפת
 מן אבל ולמטה, הארכובה מן רגליה ב' פרסות וחותך משיר מנשיר, בידים.טרפות

 ובתו' ע"כ. עסקינן טהורה בבהמה לטרפה מדאסור אלמא טרפה ולמעלההארכובה
 הם קדשים וכי ותימה בידים טהורה לבהמה טרפות לגרום דאסור פרש'.יכתבו
 א"כ הוא, תשחית בל משום ואי קדשים, בזיון מטעם טרפות להם לגרום אסורשיהא
 בל איסור שייך נמי טמאה בבהמה אפי' טהורה בבהמה רמיירי מהכא מוכחהיכי

 לפרש נר' לבך קאי אאכילה ומותר דאסור, משמע דבתוספתא קשיא ועודתשחית.
 בו שיש עיקור ונו' המלכים על עוקרין דשבת בתוספתא תניא והכי באכילהאסור



 הנולה בארנא כג שחימה הלכדת רעהיורה

 5גקי3ת וחייסיגן ס1סט ככריקת כקי6ין 65 ד6גן מס1ס ימרדכי(סכו"ק
 16 דס וי65 סט1ף מן כג151ס ח5ם 6ס זס 1מטטס )63גיר(ס1סט
 5גקיכח רחיסינן 5סטריף ים מטגס רס 1י65 ככסמס .סט1רחחך
 ט"י 5סכ:יר י: סט,ר ג3 חחך 651 דס '65 65 6ס 6כ5 )כה(סוסט
 סורס ))וסרי"ק סחחך )זק1ס טר 51כד1ק 5)וטס 16 5גזט5ססיסח1ט
 ן6"ו(: זס 5סחוטכ65 יוכ5 6ס סגו15ק 5)זרוט ס65 5יזסך יס ו5כן5"ד(

 יעדן4הזגנדז

 ע"ש. וכו' באכילה מותר טרפה בו שאין עיקור בהנאה, ומותר באכילה אסור טרפות"
 פ"ח שמחות במסכת מצאתי התו' ונפי' ררש"י הא אדחיא התו' רברי כפי איפה א"כב

 ובגמ' ע"ש וכו' בהנאה ואצ"ל באכילה מותר טרפה בו שאין עיקור כל וז"ל ט"לדף
 כסות תיעקר. בהמה גוים של בשוק ונותן הנושא אמרו מכאן איתה ע"א י"ג דף 'זע

 ע"כ ולמטה הארכובה מן פרסותיה המנשיר עיקור ואיזהו ובו' ירקבו וכליםפירות
 אסורה שהיא ואעפ"י בבהמה בידים כן לעשות אסור בו שתטרף עיקור אבלופרש"י
 על דעוקרין בההיא כן שפי' לשטתיה אזיל ג"כ כאן רש"י והנה ע"כ,בהנאה
 בהנאה שמותרת להיות ויכול בכך דיו וה"ק נהירא ולא התו' עליו וכתבוהמלכים
 עדיין האמנם ע"כ. דעיקור בקנסא סגי בהמה גבי מ"מ בהנאה אסירי דאינךואע"ג
 בהמה מר אמר אי' שם בגמ' והנה חיים, בעלי צער איכא הא לעיין קצתנשאר
 וכתבו וכו' תעקר סוסיהם את רחמנא אמר אביי אמר ב"ח צער והאיכאתיעקר,
 ביד כח אין דרבנן בקנס הכא אבל הוה הדיבור יע"פ התם שאני דלמאמיהושע מייתי ראיה מאי דאוריתא ב"ח דצער למ"ד וא"ת אלחנן הר"ר הקשה שםבתו'

 קצת טעם דנר' היכא לעקור בידם דיש רודאי וי"ל התורה מן דבר לעקור חכמים';
 של מתורתם הנה עכ"ל. א' עד ע"פ משיאין גבי רבה האשה פ' כדמוכח לעקור]

 לעקור טעם קצת יש אם מ"מ ב"ח צער שיש מקום דבכל למדנו התו' בעלירבותינו
 ש"ד לישראל שימברנו תקלה לידי יבא שמא טעם שיש דידן בנדון וכאן עוקריםזה,

 שמותר התו' מדברי שהוכחנו מה לפי זה וכל צב"ח משום חשש ואין בידיםלהמיתו
 ולדעתי דמותר. דפשיטא בספק עומד שהוא זה ומכ"ש לגמרי מותרת בהמהלנבל
 טרפות ספק שיש כיון שמותר לזה יודה הב"ח( צ"ל )אולי בב'ח גם זה דבכגוןאפשר

 את הש"י האיר כ"ז כתבי ואחרי החלושה. דעתי מצודת שהעלתה מה זהוכמש"ל
 שהלשון ליתה וז"ל עליו וכ' הבה"י דברי שהביא בקו"א להפר"ח ומצאתיעיני

 בידים לבהמה מנבל רקא אע"ג מדרבנן מיהא ליה חזי לא דהשתא דכיוןמדוקדק
 ע"י, תקלה ליתי דלא היכי כי אלא בו להסתחר לנבולי מכוין קא לא דאיהוביון
 מצאתי שוב עכ"ל. אח"כ לגוי ולמכרה בידים לנבלה וש"ד לו כנזדמנו הויא"ב
 שרקפא ההוא הגמ' ז"ל כדברינו. להיתר להדיא מבואר נ"ג דף חולין בגמראהדבר
 דשמואל לקמיה שדרינהו דרב לקמיה דאתא דרוסות ספק עופות( מלא סל)פי'

 )כה( ודו"ק. תשובה עליה שאין ראיה והיא ע"ש ובו' בנהרא ושרינהוחנקינהו
 הסכימו האחרו' וכל הצואר מן נקרע אטו דגזרינן הנוצה בתלישת שאוטרהטעם
 עוף של מהצואר הנוצה תולש כשהשוחט וז"ל הרשב.'א ב' א"ח ב' הב"ילמ"ש
 בש"ך עיין עכ"ל הושט לנקיבת לחוש אין העור נקרע או בדם מתבוסספעמים
 דטעמא שב' רל"ח סי' בדב"ש ועיין ופר"ת ריק"ש וכ"כ ח וב' רש"ל ושכ"כופר"ח



 הגולהבאר כד שחימה הרכות דעהידרה

 יף העין"מסנס : כ"ם ובו ועיקור הנרמה וחלרה ררכה ייניכד
 ,:::דנגננ וחהך ודחק הצואר על הככ'ן שהניח כגון כיצד דיפה אא

 סהיטס מס'נפ"נ אם לומר וא"צ פסולה ה"ז קישית או צנו7 כחוהךלממה
 על בסכיןהכה

 גססנ-ה המימנים וחתך בסייף שמכין כדרך הצוא-
 כעסגע

 רסס 5"" דף סס : ,א( אחתבבת

 הסס3מס)ס כמלוא במכין יש אם לבד בהובאה או בהולכה י'טחמבנ

 ס סכ ))וסרי"י( ( 1ס)ופרקס סע1ר )סס צואר גכמלוא לצואר וחוץצואר

 ישחומ א"א הזה כשי;ור בו שאין שכך פסולה וא"ל )ב(כשרה
 והביא הוייך יואם )נ( לבד הובאה או הולכה ע"י דרפהכרא
 )ד( ככסנוס מח:ויריס 1'ס סג"ס כשרה שהוא כל באזמל שחמאפי'
 סי5יך "פי' ככס)וס 5פס51 "15 כג5'15ס 1ס)וגסג ור"ח()3ס"ג

 כסכין "ין"ס 1סכ'"
 כמ15"

 : מסרי'1( דכה )זס נוסס1 155"ר וח71 15"ר
 אם ביבד בהובאה או בהולכה כאחד ראשים שניהשחם3

 יחוש יש וא"ל )ה( כשרה צוארים שישה כדי בפכיןיש
 * )ו( שהיהןוראסור

 תודהזבה

 ע"ש. להחמיר לו נכון אשבגז מבני שהוא כל לגזרה גזרה משום הואקלישא
 וראה אחר במקום ושחט החיצון צידו על יבש גרד איזה עוף של העור על ישאם

 )ט"ז(. בזה להחמיר אין העול על ריעותא שם שאין הפנימיבצד
 הסכין ולהביא להוליך שצריך שהל"מ פסולה דדרסה וטעמא )א( כדסימן

 וכה"א ומשך אלא ושחט ראין דושחט אקרא ואסמבוה שחיטהבשעת
 ל" דף גמ" )עיין במשיכה שחיטה אף במשיכה הולכת חץ מה לשונם שחוטחץ

 שיעור הוצרך לצוארדלא שחוץ צואר מלא אותו כל להוליך א"צ ומיהו )ב(ולבוש(
 כמלוא הולכת בלא הרוב ושוחט חריף שהסבין ופעמים בריוח שישחוט כדי אלאזה

 ואף חריף הסכין אם ואף )ג( ופר"ח(. וש"פ והטור והרא"ש ל"א דף )תו"צואר
 מדרבנן פסולה אפ"ה דרסה ולא שחט חריפותו מרוב שהסכין דרס שלא לושידוע
 דלא )פר"ח צוארים ב" כמלא בעינן לבד סימנים בחתיכת ואפי" )פר"ח( פלוגדלא

 בין )ה( ע"ש. לבהמה עוף בין חילקו לא הפוטקים דכל כ" והב"י )ד(כהרמב"ן(.
 חוץ צואר במלוא והניח הצוארים ב" רוחב על השחיטה בתחלת הסכיןשהניח
 שהתחיל ובין והוליך, לפנימית חוץ צואר כמלוא שהניח או והביא, החיצונהלצואר
 בקצה לשחוט והתחיל הוליך ולא בהביא או הביא, ולא והוליך הסכין בראשלשחוט
 שחיטתו בכה"ג שחט לא ואם כשרה שחיטתו גווני בהני הקתא, שאצלהסבין

 )פר"ח(. בה דרס ע"ב דהאפסולה
 וכ"ד באורך פר"ת עיין לנתחלה ה"ה אלא בדיעבד ל"ד רקתני דכשרהודע

 בעינן דלכתחלה ת"ח בשם ב" פ"ב למלך משנה ובס" 'ה ל סי" ח"אהמבי"ט
 הסכין שהניח בין )ו( ז"ל. הפר"ח נוטה וכן בתוספתא הוא ושכן והובאההולכה
 לשחוט שהתחיל ובין הצוארין שני רוחב על השחיטהבתחלת



נב כי שהימה הלכות דעה?ררדץ הנולהבאר
 הראש לצד ימעלה זה אפי' ישוחמין בפכין אוחזין ישנים ן4 ססינריית6

 5'ך'
 ,ז( כשרה באלכמון אותו שאוחזין החזה לצד לכמו(ה וזךי כסס כו זכי
 : )ח( זה על זה ידרמו שמא חישינן ולא מי,,':"::2ג
 וסמכסנ סנ"ס ,ם( כשרה המפרקק כך וחתך שוחמ יהיה דץ סמ'ק נססתס"ס
 כי 5סכות י6ין )6גור( סמסרקת רוכ רק חתך 65 6סי' 5סטריף :ס ט"::החסם

 : ,י( רס"י( נומ" ר6כי"ס )רקרק כן סוכריס נורכיות6יס:ן"ן,,:::
 אצב;והיו בשהי כסימנים ואוחז ;יף שדחם '3:שהאדם י התר יס,רסךרכ

 במוב אוהם אוחז אינו שאם יפה אוהם שיאחוזצריך
 ע"י לשחמן יוכי ורא ולכאן לכאן נשממים שיהיופעמים
 ססכין ע5 ס56כע 'ג'ח 65 וכן סגס"ס דרפה רידי ויבאהולכה
 מקכ5ת )ך"כ )יא( ררסס 5.רי 'כ6 ס65 כר' כקת6 6ותו יחזיק656

 כנ:ימוט כין קת6 כנ:ימוט כין דרסס כ5 5סטריף וסמכסנסנס"ס פסוך',.בי הושם מן במשהו אלא דרם' עשה הואפי'לאס:וחטיס(
 : מסרי"ו( ,סחיט'ח כוסט כין כקכס כיןכהך6

 בין ' למימן מימן בין המכין שהכנים כגון )ינ( ביצד חידה טן
 והוציאו וחזר לממה מלמ;רה נהיכתו התההוןששחמ

 כהלכתו שלא רמעלה מממה העייון ששהמ בין העליוןושחמ
 : )מו( פמולה)יד(

 תודהזבח
 שיעור אין מהן אחד שלצואר רכיון דמלתא טעמא דהא בקצהו או הסכיןבראש
 על היד העביר שהוא וכיון בדרסה. נשחט כרחין על שחיטתו הכשר כדיבסכין
 מהן א" שמכשיר כב"ח ודלא שתיהן שנדרסו ע"כ כאחת ושחיטתן בשוהשניהם
 הב"י מ"ש ומיהו פר"ת(. וכ"ד ורש"ל ופר"ח וט"ז )ש"ך תחלה הסכין עליושעבר
 חוץ לגמרי הסכין הביא אם וכן הצוארים משני ' א כל על הסבין בל הוליךשאם

 וברורים נכונים דברים כשרות, שתיהן הסכין בל עבר עליה שגם בעניןלפנימית
 )ז( וד"מ(. רש"ל ושכ"ד וש"ך )פר"ח בדת שלא הב"י על שהשיג כב"ח דלאהם,

 שמא ליתני זה על זה יררסו שמא חישינן ולא ממ"ש קשה ע:בדו ולי )פר"ח(בדיעבד
 ו" סי" )ע"ל בזה בביוצא הרא"ש מדייק ובה"ג וצ"ע ל" רף בגמ" ע"ש ובו"דרסו

 הש"ס( משם )פר"ח נמי לבתחלה אפי" בקתא אוחזים שניהם ואם )ח( כ"א(.ס"ק

 לא והאי אהדדי סמני דלמא חישינן ולא בשרה בדיעבד אדם בני ושני סכיניםושני

 ס"ג. כ"א סי" אסירוע"ל ולבתחלה רובא למעבד אתי לא והאי רובא למעבדאתי
 בסי" בהמה של מפרקתה שובר כרין ודינו )ט( סק"ז. כדלעיל צ"ע בזה וגם)שם(
 כמעטלהכשיר הפו' כל וד )י( ב"ג(. דף ובמ"ה בת"ה רשב"א ושכ"כ )שםס"ז

 מידי נהגו, שנהגו, ובמקומ וש"ך( )פר"ח מועט בהפסד ואף הפסיד לאוהמיקל
 והובאה הולכה דרך ששחט כל לנהוג אין נהגו שלא ובמקום היתר. של דבריםדהוה

 נגד )פר"ח בדיעבד מותר עליה האצבע בהנחת דרס שלא לו בריא ואם ולא()פר"ת(



 הגולהבאר כד שחימה הלכות דעהיורה

 ע6 כנע.ות ינ בצואר מסובך צמר החת או העור תחת הסכין כהחלידח
 'נ"יתן6 יסט:סס או )טז( בציארה יהקשור ממלית החת אוהבהמה
 סם ס:: נאבל ,יזי פסויה שחימתו ושחמ בשעוה בו ממדוכקשהממלית

'סר"ן נס'י )יחו כשרה שחימהו ושחמ ןוארה על פרוש הסטליתאם
 י: מג3סס וימ( לדבריו ?חוש יש עולכתחלה בזה נמ שפדסל מיסןיש
 1:רסכ"6 ,:י6"ם כ5ו6ריסס נ1ס1כך 5נור 5סס סיס כככסיס 5יזסר יס 1כןסנס"ס
 רס.י מינרי ,כ'ג : )כ( סס1חט( פרק )נ1ררכי ח5דס 5ידי יכ6 ס65 סמסיכך ס5מר5ק15ס
 :ג כ!: בו יעשה שלא ה;ור עך וחם שוחמ כשאדם ליזהר פצריךמ

 פט,י ענזי ס"י אמנם מהעור ומהכמה הסכין בראש ושוחט גדולקרע
 צסס סמ"ג כסס בעור מתכפה ראשו אם לחוש אין הפכין באמצע שוחמאם

 ק5.ו( 'י6'ס )נס' מכומה אינו המימנים כננד בו ששוחמ במקום שהסכיןכיון
 03"ג ק:נמי"י : )כא( לנני:וקיה לז14:ייך לוץדש קריש בזה נמ שכמחכמיר מיצדיש

 ב:ן.'מבע מיעומ תחת הסכין החייד הפימנים רוב ששחמ יאחר ראםי
 כר6"ם ,נ"נ מי שדיש מוהר ופסקו מהם מא' או משניהםהנשאר

 נסנ1: תס'הע נ0' 1סמכסנ סנס"ס לכההלה לדכריו לחוש וראוי בזה נםשאומר
,:סמך כ.ן כקכס כין כתר6 כמימוט כין קמ6 כנ1ימוט כין מ5דס כ35תטריף

 וס"י 0'רקנסס : )כב( מסרי"1( )סחיטות3יסט שי ו6
 רכ ןנעי6ס6 מממה ושחמו הראשון מיעומ תחת הסכין החלידיאתאם

 גפסט6 ע6פפ6
 סס סתיס'עפי' סק6 דר) ונוררניתכעי6 סר6"ם ססגיס ,סנוס 5' רף ססעח,תר6

 ועדדיהזבנדץ

 כתשו" דלא פסל לא בקנה משהו דדרסה משמע )יב( השוחטים(. ב" בה"ימ"ש

 דף בחולין כדאמרי" וכסוי הטמנה ל" )יג( י"ט(. ס"ק )פר"ח בב"י שהובאאשבנזית
 שחט או )יד( ופר"ח( )ט"ז דמכסיא בתים בעיקרי הדרה כחולדה חלדה ה"דכ"

 ב" תחת הסכין הכניס אם וכ"ש )ש"ך( כהלכתו והעליון למעלה ממטההתחתון

 למשה רחמנא אגמריה דהכי החלדה איסור וטעם )טו( )פר"ח(. ושחטהצוארים

 )כ"מ לפניו אתה ושחט דב" אקרא ואסמכוה וניכרת גלויה השחיטה שתהאמסיני
 אף בגלוי חץ מה שחוט חץ דכ" משום טעם נתן הר"ף ב" בו ובכל מו"ז(בכהיבות
 נתי" סוטה דגבי מסוטה מג"ש ראש ראש דאתי כ" מהר"ץ ב" ובע"י בגלוי.שחיטה
 את הנתחים את הכהנים אהרן בני וערכו כתיב נמי שחיטה וגבי וכו" ראש אתופרע
 )טז( ע"כ. בגלוי ג"כ בעינן שחיטה גבי ראש אף בגלוי סוטה גבי ראש מההראש
 עד ומיד תכף יד בתפיסת ניטל ואינו ליטלו ידו שפושט בל )פר"ח( כרוךוה"ה

 בגמרא בעיות הני, דכל מספק )יז( )פר"ת(. עיקר וכן הצואר מעל לסבבושיצטרך
 ורשב"א ורא"ש וסמ"ג רבוותא ב" והר"ן טור )יח( ופר"ח(. )ש"ך איפשיטאולא
 טליתו להסיר נ"ל כתב אך בע"י ונ"פ ופר"ת פר"ח וכ"פ ובה"ג ורי"ו מרש"יוב"נ
 )כ( פר"ת. וכ"פ )יט( ע"ש. שהייה ויהיה הסכין תחת הטלית יבא שמא הצוארל
 מט"א גם לחוש ונ"ל במרדכי סיים כן מהן הנוצות למרוט יש בעופות(



נג כך שהימה הלכרת רעחיןיךז הגולהבאר
 רוב שהמ 'אם דכן כדרכה השחימה נמר ואח"כלכמעלה סר' כס.רוסאסס

 ושחט הנשאר מיעום החק המכין דההייד בבהמה אימ,מד2:ן"ד5",!ב:בז
 וגמר בחידה הראשון מ*עומ שהט אאם וכן השניסימן סס סרמכ.סב5,

 סכ'מ וגתנוי.ט : )רג( פכדיה הקן בחךדה שרא:-שד[יכזה ד'"ה ונמ'ממסגס
 במקום למע?ה השוחטיבקנה זה )כד.( כיצד ביינרכמהרג2 גקגס דגקטסס

 שה"מ' במקום ?שהום שההחיל או לשחיטה ראוישאיני סעתיי !סי!מט5ס

 ונמרה למ;לה שה.מה למקום חרן הסכין והטה 2עצםושחמ 5סהטג:י'ס5ט
 הסכין והמה שחימה במקום הקנה חלל רוב שחט גאבל שם נ,וסט5מעוטי
 והשרים שהיטה במקום בבהמה שנים רוכ שחמ אם יה"והנ::,::ן'לן:: כשרה הקנה כל חתיכת שם ונמר לטעיה שחיטה ימ_ים חי** ,3ק 5מע)כיג'1
 בדרמה שפומי מי דויש כשרה בדרמה או בהנרמה השחימה כגס' נ.1י"טס
 כדרסס כין 5סטריף .סמגסנ סג"ס )כה( לכתחך' ירבריו יחיש ייש :::ן גמס:ר:::
 דריכ.ס ס' ס5'יגחי5טי!סטי' מסה,ססחהסס:'יס

 תודהזבח
 לחוש ויש דק וחול ואבנים קוצים בו ומדובק מלובלך הצואר שערשלפעמים
 הראשון בדין אבל מטלה הסכין ששחט, שבמקוה דוקא בזה )3א( הסכין.לפגימת
 )ש"ך פסול דיעבד דאפי" הש"ע ד" משמע מהעור מתכסה ששחט במקוםשהסכין
 נבלה ספק פי" )כג( )לבוש(. שחיטה ובשעת שחיטה במקום שנעשית כיון )כב(פר"ח(.
 הסימנים רוב דהיינו שחיטה הבשר שיעור דדלמא וטעמא פ"ג הרמב"םוכ"כ
 כ"מ עיין זה מטעם אושעיא הרב סברת שהיא השלישית בחלוקה וגם בחלדהבעינן

 ופר"ח.שם
 מתחלת זה שמענו רכבר מר"ן שכ" השלישית זאת חלוקה על הקשה דהט"זודע

 תחת שהחליד מיירי השלישית דבחלוקה ותי" וכו", החליד אם שכ"ההלנה
 וזהו בחלדה שלא השאר שחט ואח"כ למטה מלמעלה הראשון מיעוט ושחטהעור

 למעלה מלמטה קמא מיעוט ששחט טפי גרע ששם ראשונה חלוקה עלשמוסיף
 פר"ח. פי" וכןעכ"ל

 ופר"ח )ש"ך חלדה ביה פסיל לא ותו הוכשר א" סי" בו שנשחט כיון דבעוףודע
 פוס"(.ב"

 דהוה מידי קמא במיעוט פוסלת חלדה אין בקנה אבל בושט דוקא זה דכלודע
 אלא אינו רמ"א לד" ואפי" ברובו, אלא נפסל דאינו פגום קנה חציאמצא

 דלא להטריף אין לברו הקנה שתפס וכגון לא הלא"ה הושט נקיבת חששמשום
 ע"ש וכיוצא ודרסה חלדה ול"ש שהייה ול"ש ב"י שהביא אשבנזיותכשחיטות
 לצאת ידו שמכריע כלומר הכרעה ל" )כד( ומש"ש. ו" סס"י וע"ל באורךבפר"ח
 את לו נותן בעין עין שוקל היה דב"ב ההיא וכמו שחיטה הכשר ממקוםחוץ

 לישנא נמי והויא ד"ט( בחולין )רש"י המאזנים כף להטות הכרעתו שר"לגירומיו
 )פר"ח(. המעלות גרם אל ו במלכיםדקרא



 הגולהבאר כד שחיטה הלכות דעהיורה

 ,,,ה( 513ט כין כקגס 3ין כסר" כמיכוט כין קמ" 3)ויע1ט כין כסנר)ו:נין

"1:":םגץ:יי : ,כוו כמסרי"ו()ג"כ  )כז, כשרה ש?ישים שני ושהמ שליש בתהי' בקנה הנרים "י3
יס71ס 3יכ',שי

3תי",כ"ס" האהרון ושחמנשליש וחזר שייש והנרים ע[יי:י:המ
 כ1,ג:מג, שייש והנרים וחזר ש?יש ושחם ש?יש זהנר*2 )נח(כסרה
 1:ו' ::ודסיכר3 בשייש כין החליד או דרם 'וא2 וכטי פמולה ה"זהאהרון

 :ס י"גת:י'"" : )ל( פ5ולה ה"ז אמצ;י ב:?יש ביןראשון

 י:,ך" זכרכ)ו
 :;'ן );::עס ,כ1'

 ]'ר)"
 "ל: 5)י5י: כ' כ:קט :::יר1

 5ה'ט: כמק1ס1 5"' כ:גר)ו"

 ::ן ::'מ 'כ,כ :ה'ט' כ),ק,ס 5הס 1הלר' כיר::,,"
 תודהזבח

 והראיה כלל בהגרמה פיסול ליכא דבעופות אלברגלוני הרב י ב ב" שהכ"בודע
 נכנסים הושט ותחלת גרגרת של שפיקה לפי כובע שפוי שלו בקנהשאין

 וכו" הטימנים בתחלת אפי" למשחט איניש יכיל ולא הלחיים פרקי תוךהרבה
 2 ג" אות צדק וזבחי הב"י עליו וכ" ע"ש לשחיטה כשר העוף צואר כלהלכך

 הרב שד" כ" והרשב"ץ הגרמה שייך בעוף דאף מתבאר והר"ן הרמב"םשמדברי
 אם כי הגרמה לירי לבא שא"א קטן כ"כ בעוף בובע שפוי ששיעור לומראלברצלוני

 אבל )כה( בב"י. ע"ש בבהמה בעוף פסולה הגרמה לו נזדמן אבל גדולבדוחק
 שחיטה לאחר בידה או ברגלה כחותך דהוי רש"י לסברת דחש מאן ליתבהגרמה
 אינו זה מנהג )כו( וע"ש. ופר"ח( ורא"ש )תו" שחיטה מקום לאו יהגרמהכיון

 )בז( )פר"ת( נהגו שלא למקום לו להוש ואין ושט חששת משום אלא הריןמהכרעת
 בשחיטה רובא לאו חיותא נפקא דכי ואע"ג פגום הקנה חצי אמצא רהוהמידי
 וע"ל ע"ש המחמיריס נגד עיקר כאן, הש"ע שכפסק הפר"ת וכ" י"ט( דף)ש"ס
 )פר"ח( בשחיטה רובא דאיכא משום רהני וטעמא )כח( הפר"ח. טעם שאח"זבס"ק
 צ'אהרי(. שהייה)מהר"י שיעור בדליכא ומיירי הדינים אשני קאי דטעמא מוכחמ,ה
 להקת נתחבטו זה ובלשון פ"ג הרמב"ם ל" )ל( בשחיטה. רובא דליכא כיון)כט(
 שהוקשה לפי וזה והאחרו" והכ"מ שושן ן" והר"י קס"ז סי" הריב"ש ז"ל.הפו"
 וכאן נבלה ספק ה"ז בחלדה סימנים מיעוט שחט שאם הרמב"ם כ" מזה רלעיללהם
 ודאי,ועוד נבלה ור"ל פסולה ה"ז וכו" ראשון בשליש בין החליד או דרס ואםב"
 הגרמה. דיני אצל כאן לכתבו אמצעי או ראשון בשליש החליד או דרס עניןמה
 או דרס היא דכוונתו יישב והב"מ פגום, קנה מחצי שנא מאי הריב"ש הקשהועוד
 אחרון ושליש ראשון בשליש הגרמה בדין בסמוך ראמר עצמו במציאותהחליד
 שליש דרס או והחליד שליש ושחט שליש ררס או שליש החליד שנא דלאוקאמר
 שליש ושחט שליש ררס או והחליד שליש שחט ל"ש פסולה בהגרמה אפי"רבבה"ג
 ושחט שחיטה במקום אינה שהגרמה מפני נותן הדין וכן וחלדה בררסה פסולהבל
 ג"כ באמצע שחיטה במקום שהם ודרסה חלדה אבל שחיטה גמקום שלישיםשני

 הרמב"ם דמ"ש תי" עראמה והר"ד ז"ל, אחריו לבאים הונח לא זה ותירוץפוסלת
 אבל בפיסול נפקא ברובא, חיותא נפקא דכי נקטה האמצעי שליש משום ודאינבלה
 פר"ת פי" וכן לעיל גופיה הרמב"ם פירש שכבר וכמו הוי נבלה ספק ראשוןבשליש



נך כך שחיטה הלכדת רעהידרדץ הנולהבאר
 כל בו שחט אפי' בושמ אבך )לב( מעלה לצד ב:קנהנחךסק-סטתימר' אלא בישט ננע שלא וראי כשהדא )לא( החלוקים אלך כל ח יד הרסכ.""סי6ע

 )לנ( ממה לצד בין מעלה לצד נין שחיטה ל-ים חיץ שהרא סת!' וכס" ס'דף
 אע"פ )לד( שחיטה הכשד גמר קודם מטה לצד בקנה דכן "ין נס"ננסס
 שנקיבת מפני )לה( פמורה ה"ז שחיטה במקום השאי כלשנכמי כהיי' ח5נס:5גך
 )לז( כוק1ס מכ5 5סטריף 1סמכסג סג"ס )לו( במשהו הללוכמקיכ:ות סגך מ5הת!הר
 : 5סכית161ן סהיטס רהיןס5.מ
 מהרח. הושט או הקנה שנעקר כנון כיצד טעיקיימי גב:ע::ב:ןת",
 נמך קדדם )לם( שניהם או מהם א' ונשמט )לח(ךכמך[בשך כעוף ו"סי'חיכור!

!סרסכ."
 כחזס

 נשמם ואח"כ רובו או בעיף א' שחם אם אבל )ם( מהשח
 אה שחט ואח"כ מהם א' נשמם )מא( כשרה שחיטתויישני נס"ג!סרמנ"ס

 כ5 5סטריף כיסנין 61ג1 סנ"ס )מב( פסולה שח*טתןז-שנימסעיסרמנ"ססס
 ריג"ס!סתו'נסס

 תידהזבח
 אמ"ש דקאי פי" והש"ך ז"ל. הפר"ח שפי" מה זה כל על והקשה עיקר נ"לושכן
 ושחט שליש והגרים שליש דרס או החליד שאם קאמר וע"ז וכו" שלישהגרים
 והיינו פסולה שליש ושחט שליש החליד או ודרס שליש הגרים אם וכןשליש
 ודאי הוי ולכך בקנה שפיר הרמב"ם מיירי והשתא דוקא בשחיטה רובאדבעינן

 ע"ש.פסולה
 רבריו בסוף ומ"ש ז"ל. פוסקים שאר כד" להחמיר אלו ברינים נטה דבלבושודע

 אחלוקת רק לעיל שהזביר חלוקות אשאר קאי לא לפסול נהגוהאחרו"
 לדב' אסירי דמיינא פשיטא דלעיל דהנהו לבד שלישים ב" ושחט שלישהגרים

 הגרמה. בדיני שנזכרו )לא( דלעיל. בהג"ה רמ"א דברי הן והן רמב"ם עלהחולקים
 למתני שייך לא דבושט )לג( הרוב. בפסיקת אלא שם נפסל שאינו הראש לצד)לב(
 דשהייה דסובר ר"ת לסברת ואפי" אסורה נגע, ספק ואפי" הגרמה דיניביה

 בושט נגע שלא וראי כשהוא שכ" מר"ן מדברי מתדייק וכן הוי, ספק ושטבמיעוט
 לא במשהו, דנקיבתו כריאה נידון ריאה כנפי בין דקי"ל כיון )לד( ז"ל. פר"תעי"
 פר"ח. עיין פסולה ויאי משמע )לה( ורי"ו(. וב"י )כ"מ הגרמה דין ביה למתנישייך
 במיעוט בין בקנה למעלה בהגרים גם פי" )לז( שחיטה. גמר קודם נטרפה והרי)לו(
 דתרבץ לכ"ע הוא דפשיטא נסבה בושט,כדי ביו שכ" ז"ל והלבוש בבתרא, ביןקמא
 סי" פר"ת עיין לגמרי כולו ב"י( )רשב"א שבלחי )לח( נבלה. במשהו, שניקבהושט
 נגד וט"ז )פר"ח שחיטה בשעת או שחיטה קורם נעקר בין חילוק ואין ל"ג וסי"זה

 מיבעיא, בשנים פסולה א" בנשמט דהשתא וצל"ע פ"ג הרמב"ם ל" )לט(ב.'ח(.
 אמאי וצ"ע מהן, א" אפי" או שניהם נשמטו וכ" הלשון שתיקן ז"ל להלבושוראיתי

 דווקא כולו בנעקר לפסול דעסיק דמשום לרחוק ונ"ל בזה, האחרו" העירולא
 דלא תאמר ושמא כשרה, כולו נעקר לא דאי ההיפך ש"מ א"כ סי"ו, לק"כדמפרש
 ומשום שניט דאפי" קמ"ל לא, שניהם בנעקרו אבל דוקא סי" בחד רקמכשרינן

 א" סימן שנעקר ודוקא )מ( ודו"ק. בסיפא שניהם או נקט דמשתמע רבותאהאיי



 הנולהבאר כד שחימה הלכות דעהיורה

 ,סי6"ס 5'י' כ1סט כין נקגס נין נתר6 כחיפיט כין קת6 כתיפ1ט נ.ן )מג(פיקיר
 יתע'וכס"ק סחיטס ס6ין 656 עסר כחיי1 6כ5 סנסחט 65תר ור1ק6 מסרי"ו()פ"פ
 תסייג תיה,, ת כסריח ססס ס15 .כי5יס 16 ח5כ 5פגין מיכס ינפק6 )טד( 13)ו1פ5ת

 דף סס סנתרה : סרס3"6( )ותסוכת)כ"י
 רס"י ,כסי'ת"י אם אבך כולו כשנעקר היינו )מה( כעיקור דפוסל כהאמז

 הי6ע ס 'כ שאותו והוא )מז( כשר. )מו( משהו אפי' בונשתייר
 הוא הנשאר מיעומ אמ אבל ,מח( א' במקום הואשנשאר
 שנעקר הרבר שניכר פמול ,מט( כאן ומעמ כאן מעממדולדך
 נעקר והו"י )נ( הוא מרו?דל חינור מחובר שנשאר ומהבכח
 איא נעקר לא אם אבל )נא( רובו כשנעקר וה"מ ו2סוךכו?ו

 מ;מ מדו?די הוא הנשאר זה שרוב אע2"י קיים ורךבומיעומו
 : כשר כאן ומ;מכאן

 *דוע ואין שמומ השני ונמצא )ננ( מהמימנימ א' לשחמין

 תודהזבח
 כשר רובו רק מהלחי כולו נעקר לא אם אבל כדלעיל לגמרי ומהבשר מהלחיבולו

 שם סרוך השערה כחוט אפי" נשאר ולא לגמרי מהצואר רובו בנעקר אבל)פר"ת(
 ואם ל"ג. בסי" לק" ועיין ל"ג וסי" זה סי" פר"ת עיין טרפה שנעקרבמקום
 דין לו' ויש כשרה מהלחי כולן שנעקרו אעפ"י שעליהם בבשר מחובריםהסימנים

 בחדושיו רשב"א וכ"נ ופר"ח וש"ך )ט"ז ל"ג סי" כדלק" רכשרה התחתון לחיניטל-
 ששחט אחר הסימנים נעקרו אם בבהמה וכן )מא( ע"א(. י"ד דף ובת"ה ע"ב מ" דףל
 בעיקור מודה והלדה, ודרסה בשהייה בתרא במיעוט המחמיר לד" ואפי" שנים רוב8

 והרא"ש(. ע"ב י"ט דף )תו" שחיטה בדרך הוי בתרא)כיוחדלא במיעוט פסלדלא
 לשחיטה ראוים שניהם שיהיו דבעינן כן הדין א" בסי" שהכשרו בעוף וכן)מב(
 וצ"ל מדוקדק ואינו ובו" דעוף ואע"ג כ" בה"ט ובס" וש"ך( ופר"ח הר"ן ב")כ"מ
 נשמט פי" והכי כן הדין בבהמה דגם דלישתמע היכי כי הפר"ח כמ"ש בעוףואפי"
 ראויים שניהם שיהיו דבעינן פסולה השני את שהט ואח"כ ושחטו מהםאחד

 כל אפי" פי" )מג( בבהמה. וב"ש בן ואינו בעוף מיירי הבה"ט דברי ולפילשחיטה
 גבי ל"ד וסי" ב"ג סי" סוף כמש"ל הושט דנקיבת חששא משום והטעםשהוא
 ושמא לצמצם א"א בשחיטה שאירע דכיון כ" ד כ" ולבוש עש('ך. הגרגרתפסוקת
 קודם רובן נשחטו אם רואות שעינינו בהגרמה ומשא"כ נעקרו רובן שנשחטוקודם
 נעקרו דדוקא אדינא לה מוקמינן שחיטה קודם בנשמט ומיהו ע"ש. לא אוהגרמה
 מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר שתישחט שא"א )מד( וש"ך(. )פר"חכולן

 מיהא בשרה אבל הלכתא למשה רחמנא אגמריה דהכי ב"פו"( )פר"חהסימנים
 י"ד ובסי" כאן ע"ז חולק והפר"ח ובחדושיו. בת"ה בהרשב"א מבואר וכןהויא
 ע"ש, רמב"ן ב" ור"ן ורמב"ם רי"ף ד' ושזו הויא טרפה בה"ג לסברת דאףוהעלה
 דף והרא"ה ע"א מ"ז דף רש"י מדברי ושכ"מ כן מ"ד דף התו" ד" שגם כ"וש"ך
 הביצים לאסור פסק הפר"ת אסורים,גם והביצים החלב וא"כ בש"ס מוכח ושכןב"ג



נה כד שחיטה הלכדת דעהידרןק הנזלהבאר
 )ננ( פסולה_ ה"ז שחיטה אחר או נשפם שחימה קורם אםלנריי'דג"חמטור

 "1 וריקס דנוח)ות "מריגן 651 )נד( )ו'יז סע1ף 'רק 61ס ס סג 1י' :"5מי.,
 15)ור כ,תן סס1חט )ויס1 ( )נה 5"ד, ס1רס ,)וסרי"ק נ2מט פרכ1ס סס ורגגהתןיוה)ן

 : )נו( 5"ס( מ" מסר6"י ,פסקי :חיטס כסעה סמוט סיס ס65~"ג'ךוג"פהרי"ף
ס.גנסססת"ק'נ, ה2ימניב תפס כ:שהמ א2 ,שמום ה'2חום הסיטן מנסצא ידן ת.י' וסנס,ה,ם"ס

 ה2יסן ונדחק מאחוריו השהימה ביה ,.ור אי )נז( בידו
 ,2, בדיקה ע"י מותר וא": ,נם( פכורה ה"ז )נה( העורהחק
 שתי דומוה א2 יעקרנו ואח"כ ה2ינן וישהומ בהמהשיביא

 פמייה יותר מאדסת השניה וא2 כשרה )מא( לזו זוהשחימוח
 תודהזבה

 וס"ק י" סעיף ל"ג סי" עיין הצואר לאורך אבל הלחי מצד פי" )מה( ע"ש.והחלב
 שיעור חכמים בו נתנו לא זה ומשהו רשב"א( )ב"י הלחי בשר אל מחובר )מו(מ".
 וחוזר לו מחובר שהוא הבשר עם נמתח הסימן דעדיין ( )מז )שם( ממש משהואלא

 הנשאר המיעוט ואותו בנחת הלחי מן נתפרק אמרינן שאז )מח( )שמ(.ומבריא
 ור"ן( רשב"א ב" )ב"י בריא והדר חיבור הוי הלבך כשהיה בחוזק בחיבורונשאר
 כולו. ואצ"ל )נא( בריא. הדר דלא חיבור ואינו נחלש שכחו )נ( הלחי. סביבי)מט(
 נשחט והרי אחד בסי" העוף דהכשר ואע"ג )נג( ופר"ח(. וש"ך )טור בעוף)נב(

 ס"ק וע"ל ופר"ח( ש"ך וכ"ד )פר"ת מספק פסולה אפ"ה דהוי הוא וספקכהלכה
 לאו אם שחוט אם ראה)אחר(הקנה ולא שחוט הושט שראה כשרות בחזקת )נד(נ"ז.

 להשמיט כח בפרכוס דאין )נה( )מהריק"ו( טרפה שמוטה הגרגרת מצאואח"כ
 איתה דאם וא"ל )לבוש( כראוי נשחטה שלא עתה בחזקתה בהמה ואוקיהסימן
 הוא הלא בזה להבחין יוכל מי כי בו מרגיש או ליה חזי הוה הכי מקמי שמוטהרהוה

 רהוא וכ"ש באיסודין נאמן אחד דעד )נו( ט"ז(. )מהריק"ו המלאה בבטןכעצמים
 יכול שאין לעיל דאמרן ואע"ג )לבוש( שמוטות לאו בהמות שרוב לרובמסייע
 שחיטה בשעת שהיה ממה שינוי שחיטה במקום שנר" מיירי דכאן י"ללהבחין
 הוא ובזה לשם ובא נהפך הנעקר שהמקום העקירה נראה השחיטה שבמקוםוהיינו
 מן כלום נר" שלא לעיל משא"כ הפרכוס ע"י אח"כ דנעשה לומר דמוכרהיםדנאמן
 בעור עדיין מכוסה והוא בלחי חבורן במקום למעלה אלא שהיטה במקוםהעקירה

 )ט"ז(. להבחין יוכל לא בזהודאי
 בעוף מקילינן בידו הסימנים ותפס שמוט מהמ וא" שחוטים שניהם נמצאואם

 ספק קודם, נשמט ואת"ל שנשמט, קודם השמוט נשחט אם ספק ס"ס,משום
 יותר מאדים ולא נפוה השחיטה מקום אין ואם השני, הסימן קודם נשהטאם

 בה"ט מביאו )ריק"ש אחד סימן רוב בעוף השחיטה ששיעור כיון להתיר  ישמהנהוג
 כ"ה. סי" ע"ל השמוטה בדיקת וכיצד ודוק נ"ג ס"ק וע"לוימ"מ(

 של עצמה ע"י הוא ושמוט ארט ע"י הוא שעקור אלא הוא אחדושמוטעקור
 ל"ח דף חולין לאשתמוטי. עבידא הגרגרת )אחרו"(, נדנודה ע"יבהמה

 כמו )נח( וכו". עור שמשך או )כ"ב( אצבעותיו בין ודהקם בחזקה )נז()ריק"ש(.
 ואפשר שתשחט לשמוטה אפשר הסימנים שתפס ביון )נט( )שם(. נוהגיןשאנו

 שלא דכל הרמב"ם שד" ודע )ס( )פר"ח(. נבלה ספק והוי שחיטה קודםשנשבחש



 הנולהבאר כך שד[יכמה הלכררצ דעהידרה

 63גור נ1ו6נור' בכי הלכך זו בבדיקה בקיאים אנו אין ועכשיוהראשונה

 קג"6 רףמנת מצא שחימה 3מר ואחר בהכשר כדרכו העק: נשחמיפש ר6גייסמ.תר' מי5יז מסי.י3סס : אסורגוונא
 1*ס.'6סס'"טע.נ יים סג"ס )מבי כשרה המכין ער שלם מהנר3רתטבעה

 15! סמ'י יאימק:י6הי פ"פ גס נוסר6"ק כסס יסניס )סחיטיח )ם3( מיקר וכן כזסמטריפיס
 ,כ::,ס,ד,':ן:, : 5סכוח ו6ין יפס( מסס נ1סר"ר סנסינ כך ס6נור כ"ן תסרד"יניסו
 נהמס ה'י6 יי בקרקע רנלו שידהוק ליזהר צריר )מד( תרנ3ול סהשוחטכ

 ::ק: ::: יעקור שלא כדי "בקלקע רגלו ינעוץ שלא יכביהנואו
 ט' דף ח51ין1כו' : )מה(המימנים

 : סעיפים ג' ובו שחימה אחר לבדוק שצריךכה

 נשחטו אם שהיטה לאחר בסימנים לבדוק צריך השוחט אא
 )א( רובם שחוטים שהם שחיטה בשעת שיראה אורובן

 5כדיק וכס3ו סג"ס )3ן אסור )ב( שחוטים שרובן ראה יאואם
 ססינוניס יפ5טו סרחק ונוסיך כיכע סספוי מ5 סגוד5 סחוקף זסכדרך
 6ס כי' סנ1ועס. עכיך 06 גס רוכן גסחטו 06 5ר6וח יכ5 5161חון
 סמוטס סוי 56כמו סכסיר 65חר )ד( 5סגיס כסימכיס 'כגסו65

 דסנוכיגן סנ1יטס "חר 5כרוק ""5 מיסו כסחיטוח( )סנסוח )ה(וטריפס
 - ועךךהזג2ך[

 תחלה נשמטה שאלו שתישחט לשמוטה שא"א להקיף וא"צ גונא בכל בשרהתפס
 מועיל ואין שתישחט שאפשר בתפס משא"נ נשחטת אינה ושוב למטה יורדתהיתה
 אינו רבתפס הגאונים וד" הטור. זכרם יקיף תפס אפי" וי"א במפרשים. עייןהקפה
 פי" כך ובגוון, בחתך )סא( יקיף. אא"כ נבשרת אינה תפס ובשלא הקפה,מועיל
 ולבאן לכאן שנשמט ע"י ישר השמוט הסימן חתך שאין לפי )פר"ת( ור"ןהרא"ש
 דשמוטה דס"ל ל"ד סי" כדלק" עצמו סי" באותו הקפה מהני דלא וה"ט)הר"ן(
 סי" של בחיותו נעשה הראשון חתך שהרי לעולם דמו לא וא"כ היא טרפהלאו
 הויא דשמוטה דס"ל הפו" רוב לסברת אבל מיתתו לאחר נעשה השני הזהוהחתר
 וכפרש"י. )פר"ח( ויקיף אחר חתך בו ויחתך בעצמו השמוט הקנה אותו יביאטרפה
 וכן )סג( ואגור(. )ב"י נתפרק שחיטה בעת הסכין מכח הגרגרת גלגול שע"י)סב(
 ובס" נסתפק, מ"ז טי" ש"י בתשו" הארץ על בנמצא ומיהו נ"ד סי" מהרמ"מפי"
 הסבים והט"ז הש"ך, ר" וכ"נ החמיר ב"ח ובס" הארץ, על בנמצא התירמ"ב

 הסכין חוד על שחיטה אחר שמצא באחד הט"ז לפני בא ומעשה מ"ב. בד"להכשיר
 לב"ע והכשיר הסכין צידי שני על החיתוך צדדי ושני חתוכה שהיתה אחתטבעת
 )סד( ז"ל. בע"י ועיין ז"ל המחבר בפסק גוונא בכל מכשירים ואנו פר"ח וכ"ע"ש
 העוף לשון מוציאין ויש וכ"ב( )סמ"ג בבותל וה"ה )סה( לו. סמוך או הקרקעע"ג

 )רשב"ץ(. אותם ויעקור הסימנים יבלע שלא כדי לחייובין
 להרגיש הבהמה שחיטת חתך תוך ידיו להעביר ונכון וראוי )א( כהסימן

 רם מלא דביה"ש יפה לבדוק אין דבראייה כראוי שחט אםבמשמוש



נו כה שחימה הלכדת רעהידרוץ הגולהבאר
 לראוה ~2צריך שאומר מי בדיש 11( טריפות כם5ר כמו 6ר631 כתס,נסבסר""ס

 סחיטס כ' 5"ס סורס )מסרי"ק ,ח( מירו סע1ף סיזר1ק ק1רס ס 6חר כרי:גי.תריגי 5כווק ויס סנ"ס )ז( הגרטה בלא שחיפה במקומ שחומים שהם".ת1נ"ג
 ,סנ." נר,ךנסס

 סנו5 חייסיגן 651 6ח"ג כ1דק תח5ס כדקו 65 06 6כ5 6סכגזית(
 : )כז( מסרי"ק( )סכרת סחתך גתרחכ ספרכ1ס ע"י ור1קח 6"ונסס
 )יא(: הם טועים הרוב נשחמ אם יראות )י( בנוצה גך,בדדקים.א תיסה סס,ס.'ס
 כשהן והחזירן מעיה נני שטי זאב ובא כראוי דנשחמהג הטריס,תסמ"כי5
 )יב( נקב נקב במקום שמא ח*יש'נן ולא כשרהנקובים 1"ס,י5עו"5
 נקג1רת,5עסוק

 )טור פ1מרת 6יסור כחזקת גר"1י סגסחטס סירפיגן ק1יס 536 סנ"ס
 וס:ט" ה,ג"תרכ

 : ס"ס( )מסרי"1 עריפס כסחיטס ס6ירע ספק 1כ5 )ינ( סנג1י6(ע"פ
 :5סיתרה

 תודהזבח

 נבלה וה"ז )ג( פ"א(. )הרמב"ם שיבדוק קודם הראש ונחתך )ב( מהרי"ל(. ב")ע"י
 ואפי" )רמב"ם( ומהיר זריז השוחט היה ואפי" פר"ת( שם(מדרבנן)עיין)רמב"ם
 הראשון איסור דבחזקת משום בתשו"( )הרא"ש הסימנים במקום והביאהוליך
 הראש לצד דהיינו )ד( ופר"ח(. )שם מתה היא והרי שחוטה היתה שלאעומרת

 לאחר שמוטה שעשה בודאי פיו דרך נופלת כובע כשהשפוי סימן עוד ויש )ה( 'י(.)ב
 שחיטה קודם ודאי אז פרכוס לאחר אף ביה"ש ררך נופלת ואם ובשרהשחיטה
 רמ"א. כמ"ש נאמן שהוא שחיטה לאחר השוחט בשבדק לא אם וטרפהנשמטה
 השוחט בדק לא באשר והטרפתי ביה"ש דרך נופל השפוי שהיה לידי באומעשה
 ובה"ג פו" ב" ב" והפר"ח והש"ך )ו( )ע"י(. מידו זריקה קודם שחיטה לאחרתכף

 ראיתי ולא ע"ז מסיים בב"י )ז( ע"י. בס" וכ"פ שמוטה אחר לברוק לכתחלהשצריך
 שהוא דעתו באומד בעיניו שנראה שבל לומר נראה ולכן נן שבודק אדםשום

 שחט אם אבל הצואר באמצע בשחט ודוקא עכ"ל. הגרמה מידי מפיק שחיטהבמקום
 ולא אח"כ ישכח דשמא )ח( )פר"ת(. בדיקה צריך להסתפק, מקום דיש הראשלצד

 שאומר מי ויש קורם להיות צריכה זו והג"ה וע"י( )ט"ז י"א סי" כדלעיליבדוק
 דפרח בהדי עופא שחט יונה דר" דחולין דפ"ב מהא וראיה )ט( ופר"ח(.)ש"ך

 דשחט מהא ראיה עוד החתך. נתרחב לשמא חישינן לא הארץ על שנפלואעפ"י
 שמתרחב לחוש יש רבקנה כ" והש"ך ופר"ח( )ט"ז בבקר רק בודק שאינו אףבלילה
 דאם כ" והפר"ת גוונא. בכל להכשיר עיקר וכן ומסיק השיגו והפר"ח ע"י.וכ"כ

 לא דמסתמא מרווח רוב שחוטים אם אבל לחוש יש מצומצם ברוב שחוטיםהסימנים
 שתוחבים דהיינו )י( ע"ב. להטריף או להכשיר חכם דעת צריך וזה כ"כנתרחבו
 ואנן הרוב נשחט לא דשמא )יא( ורוקח(. ואגודה והגא"ש )מרדכי הפה דרךהנוצה
 טרפות שמאניל מפני כן העושה של ונשמתו רוחו ותיפח לעינים הנראה רובבעינן

 רכיון )יב( )שם(. לרוב והשלימה קרעה שהנוצה לחוש ויש קורעת שהנוצהלישראל
 ואפי" ופו"( )ש"ס נטרפה במה לך שיודע עד התר בחזקת היא הרי כראוידנשחטה

 היכא דמכשרינן היכי בי בזאב כולהו תלינן שיניו במקום שלא הרבה נקביםיש
 ולד' ופר"ח( וש"ך )ט"ז ל"ו סי' וכדלק' ע"א( ט' דף )תו' דטבחא ידאדממשמשא

 החזירה או זאב כשנטלה במכ"ש הריאה בנאבדה להחמיר שיש ס"ב ט"ל סי'רמ"א



 הגולהנאר כז כו שחימה הלכות דעהיורה
 ותר""סאת,סס1ה סעיפ.ם: ב' ובו השחיפה קודם מע.ים בבני או בושט 3קב ד'ןכך
 ,גן,:ניע; כבר ששחם המקו2 כנ3ד שחיטה בשעה הושמ אניקבא

 בכסי ח' דףהעי, : )א(טריפה
3ס" ששחמ או הושמ ששחמ קודם הריאה וניקנה הקנה נשחםבנ

 יי, סס הת1,
 % ,.:גן : )ב( טריפה הקנה ששהם קודם מעיי2 בני ונ,קבוהושם
 ,ס,ססק"ר"ניכ,. : א' סעיף ונו מפרכסה בעורה מנהמה לחהוך שלאכז

 ס נסיעעמוה:י, טפיככת ו;ודנה כראו* שנשחטה יאחר מבהמה אההךא

 הע.,דףא3יי,ת" : )א( הבהמה שהמוה ;ר ממנה ?אכולא2ור
 ,נסגהדרין .לייג

 הדס תל ת"גל1 לל" מקר" יס יליף ס-גןף

 הודהזבח

 בחזקת פי' )יג( בקו"א(. )פר"ח לפנינו נקובה היא שהרי ועור טפי, דגרענקובה
 וראיתי הרמב"ם( מל' וכ"נ הלבוש וכ"כ ט' רף )רש"י עומדת החי מן אבראיסור
 החי מן אבר איסור לך אין הבהמה כשתמות מיר רהלא שהקשה ר"ת משםכתוב
 הסוגיא בפי' צודק שניהם ודברי מהרי"ב( )משחיטות אכילה איסור בחזקת פי'לבך

 ואסורה הויא נבלה א"כ היא שמתה וענשיו עומדת אמ"ה איסור בחזקתראמרי'
 לא רני ש"מ נשחטה במה לך שיורע עד דקאמר הכי דייק הש"ס ולשוןבאכילה

 קאי. אאבילה יקאמר, אסור וא"כ הויא נבלה נשחטה במהידיע
 אפי' כשר רובו ששחט לאחר אבל הושט שחיטת גמר קודם והיינו )א( כוסימן

 הנשאר במיעוט היינו בתרא, במיעוט רברים ה' בכל המחמיריםלד'
 שחיטה דרך הפיסול אירע דלא התם רשאני ועוד נכשר. כבר שנשחט מה אבלעצמו
 כבר שנשתט בושט פוסל טרפות אין מ"מ הקנה נשחט לא שעדיין ואעפ"יבלל
 איזה שנים, רוב דבעינן בבהמה ואף ט"ז( וכ"ב ודרישה ורש"ל רשב"א ב')ש"ך
 הקנה שחיטת בתר הריאה לניקבה דמי ולא מפסלא, לא תו רובו שנשחטסימן

 בשוחט ה"ז המבשרת שחיטה שנשחטה קורם הריאה דניקבה כיון דהתםדמיטרפא,
 מדין נכשר בבר רובו דנשחט וביון ליה אית נבלה דין הושט נקובת משא"בהטרפה
 בזה זה תלויין והושט הקנה דחיי )ב( שס"ז( סי' רשב"א בוונת ושזו )פר"תנבלה

 נשחטים היו הם והרי בושט תלויין המעים וחיי בקנה תלויין הריאה שחייואעפ"י
 חצי עוד הנשחט הסימן גם השני הסימן נשחט שלא זמן כל מ"מ שנטרפוקודם

 ורש"י(. )ש"ס חיות לחצי טרפה דיש בו"יותו
 שחיטת קודם הריאה בניקבה מכשירים ובה"ע ורז"ה ורש"י שרשב"אודע

 והרמב"מוהרא"ש הרי"4 וד' הקנה שחיטת קודם מעים בני בניקבו וכןהושט
 מספק מחמרינן דלמעשה ומסיק האריך והפר"ת כמותם הכריע והב"ילהחמיר

 ע"ש. נבלה ודאיולא
 ממנה והאוכל פ"א( )ב"מ קמ"ל מיד הותרה דנשחט כיון תימא דלא )א( כזסימן

 הרם על תאכלו לא בכלל הוא והרי תעשה בלא עובר נפשה שתצאקודם
 אחר ממנה לחתוך ומותר שם( )ב"מ שבבללות לאו דהוי שם( )הרמב"ם לוקהואינו
 יאכלנו ואח"כ שתמות עד ומניחו יפה יפה ומולחו נפשה שתצא קודםשחיטה
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 : טעיפים כ"ד ובו הדם כיסוי דיניכנה לף חע.ןאמסג0

 עתה צדן בין דמו לכסות צריך )א( עוף או חיה אהשוחמא
 ו0כסיי- 0ג"ס : )ב( נידו מזומגים שהיובין

 כפגי ))015 סי"
 ר;דזפהז22דק

 הרמב"ם, הזביר שלא ומה שעליו. הדם ריבוי מפני להדיחו וצריר שם()רמב"ם
 קי"ל דהכי הריאה שיבדוק עד להמתין צריר ואינו )הרד"ע( דפשיטא מלתאדהוא

 ה"ר משם )כ"מ להתירא חז"ל מ"ש בתר ואזלינן עומדת התר בחזקתנשחטה
 ימתין שלא ואומרים זה קודם הריאה בדיקת מצריכק שיש שם הביא עודדוסא(.
 דאזלינן י"א דף בגמ' ועיין עכ"ל ובודק הריאה ומוציא מיד קורע אלאלהפשיט

 הריאה לבדוק צריך דעכשיו פשוט הדבר ט"ל סי' ריש לק' מ"ש ולפי רובאגתר
 יצחק מהר"ר משם כתוב ראיתי ואח"כ 1 נח"ש ומגדר ישראל ממנהג אכילהקודם
 ואעפ"י הריאה בודק ואח"כ הבהמה שתבדק קודם לאכלו ומותר וז"ל ז"לונה

 מתיב לנפשא דקריב כל ז"ל כמ"ש סבנה בו שיש לחולה עושין שזה טרפהשתמצא
 עד אותו משהין אין לפי' לגופא( ומצלי ופרש"י להבריא הרוצה )ובגמ'לנפשא
 לחולה עוד מועיל ואינו אבר מאותו הרוח אותו שיצא שאפשר הריאהשתבדק
 מספק לצאת הוא קרוב דוסא הרב ב' שכ' מצריכין  היש דרך ולרעתי עכ"ל.ההוא

 ותעב"ט. הימנו נוחה חכמים ורוחטומאה
 מעימ מבני להאכיל שמותר וכ"ש לגוי אפי' להאכילו מותר שמתה דאחרודע

 וכ' ופר"ח( וש"ך ולבוש וב"י טור )עיין נמתה היא הרי שניהם שנשחטודמיד
 ליפסל לה גרם אחר ודבר כראוי שנשחטה וכל נבלה ה"ז שנפסל'בשחיטה כלהסור
 דבנפסלה נח לבן להושיט לענין ונ"מ דחולין. ממתני' והוא ע"ב טרפהה"ז

 אסורהומשא"כ נח לבן גם החי מן אבר משום אסורה דלישראל כיוןבשחיטה
 דלפי דנראה ר"ת ב' מ"כ ב' כ"ו ס"ס ועמש"ל בפו' עיין נח לבן דמותרתבטרפה
 מותרת נח לבן אפ"ה לישראל ואסורה בשחיטה נפסלה דאפי' משמע סבראאותה

 מצאתיו. לא בתו' וגם בפו' ר"ת סברת ראיתי שלאאלא
 עליו שתמה במה הב"י ועיין נבלה עמה בשר ורוב המפרקת נשברה הטורכתב

 לבד המפרקת בשבירת ז"ל מאחיו תשובה הביא והט"ז הט"ז. שתירץומה
 וגדולה הט"ז וסיים דכשרה ונקשדו השברים כשחזרו וכ"ש שלם והבשרוהחוט
 והסכים כשרה קיים והחוט עמה בשר ורוב המפרקת נשברה דאפי' להקל נ"למזאת
 יעקב בית בשם כ' והבה"ט כשר. קיים שהחוט כיון בחוט תלוי דהכל הפר"חלזה

 המקשה. דעת לפי התו' ושד' ואחיו ט"ז נגד להחמיר שנטו נ' סי' יעקבושבות
 ע"ש. הפר"ח לר' הסכים בז"שוהרי"ד

 הארץ על דכ' הכא שאני חיה, בכלל דבהמה ואע"ג בהמה למעוטי )א( כחסימן
 בעי לא מים מה אלא היא יתירה כמים דתיבת )פר"ח( כמיםתשפכנו

 ניצודין ממעטי הוו יצוד אשר דמדכ' )ב( )ש"ס(. כסוי בעי לא בהמה אףבסוי
 )ש"ס(. מ"מ ציד ת"ל ותרנגולין, אווזין כגון מאליהןועומדין

 וכן דמו, וכסו החיות באו הבל קין כשהרג במדרש דאי' בכסוי ועוף חיה שזבוטעם
 תהיה למען דמה וכסו העופות ובאו עץ מוכת נעשית הגמל מן רבקהבשגפלה

 ונעשו ביתו ילידי כל א"א כשמל ט"א ועוד וע"י( ב"ב )עיין יצחק, נגד לעדותלה
 וכו', בעפר וכיסם וטמנם וחפר א' צבי ובא והסריחו והתליעו גבעה כמיןהערלות
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 3וס גס1יפ"ג 06 6ף כסרס ססחיסס 535 סדס( כיסוי פ' כ6סירי )כ"מ ,ג(ע5מס
 סי6.גון 5נ"1 )ד(: 6"ח( כ' וכך )כ"י כיסס 651סזיר

 :5:":"כב )ו( בעפר הדם כמוי על אקב"ו )ה( שיכמה קודם לברד בחייבכ
 נפ"ךסרמג.ס 65 536 סכסוי ע5 ססחייג1 נונרך ר6סון פעס ססחט נויסנ"ס

 : מספיר6( ידידיס ר' 3' יסכיס )גוכסגיס ,ז( 5כריס דמזיק ססחיעסע5

 תדדהזבח

 עוף או חיה שוחט אדם איך השטן יאמר שלא ב' ס"ח ב' מהר"ץ ב' ובע"י)מהרי"ו(
 שחיטתה על השטן כ"כ מקפיד אין בהמה גבי אבל דמן, מכסין לכך חטאושלא
 ע"פ טעם נתן רוכל אבקת ובס' וכו', כהונה מתנות רבות מצות ממנה נוהגיןשהרי
 בדבריט נרמזו ועוף שחיה מפני כ' שערים מאה ובס' פמ"ו, ח"ג במורה ועייןהסור

 בדברים נרמזו הבהמה אמנם מעלה של נבוד מפני דמם לכטות ראוי ע"כרוחניים
 עטאר מהר"ש ובב"י עש"ב. חושש אינו במינו רמין נמים הארץ על תשפךחומריים

 יתקבצו מגולים העופות דם השדים ימצאו ואם השרים כדם העופות דם וז"ל כ'ז"ל
 לפי כ' ורמב"ם אותו. מכסין לכך אדם לבני ויזיקו שד דם שהוא להם כדומהעליו
 לא דם ובל חלב כל אמרה והתורה לאבלו לו מתאוה האדם ונפש ביותר אדוםשהוא
 מכסים שאינם המקילים אותם עושים יפה דלא תשניל טעמי ולכולהו עכ"ל.תאבלו

 דם כל לבסות מדינא עלינו הש"י מצות כי גם ומה הגומא, שבתוך הדם טיפותכל
 בשחיטה תלויה ואינה )ג( ט"ו. סעיף וע"ל ט"ו סי' שלמה בית בס' כמ"ששבגומא
 אחר ששייכא היינו שחיטה מצות גמר הוא רהכסוי ב' סי' הטור שכ' ואעפ"י)לבוש(
 בהג"ה י"ט סי' לעיל פסק למה וא"ל יד, של עם ראש של תפלין במו שחיטהמצות
 דתפלין לתפלין,י"ל תפלין בין מסח שנא מאי לשחיטה כסוי בין לדברשמותר
 דכסוי עשה מצות שעבר אלא )ד( נט"ז(. יר של על גם ראש דשל הברכהשייכא
 לבסות שלא פרוצים שהעם היכא ומיהו )ש"ך( לעצמו שאוסר כב"ח ודלא)לבוש(
 מלקות ולחייב לקנוס יש השחיטה על או הכסוי על מברכים שאינם אוכדין

 וראיה לא מדינא אבל )עש"ך(. מלתא מגדר משום להעובר השחיטהולאסור
 הבסוי היה ואילו ליפא, הנאה איפא, מצוה כסוי, נמי וליחשוב בגמראמרקאמר
 והיא לוי( ב"ר הר"ד ב' )כ"ב הבשר שמתיר הנאה איכא הא באכילה הבשרמעכב
 רהא )פר"ח( אח"כ יברך הכסוי קודם לברך שבח ואם )ה( תשובה. עליה שאיןראיה
 כ"כ בעפר )ו( רשב"ץ. ועיין הכיסוי אחר להיות צריכה דהברכה ס"ל פו'הרבה
 ונמצא מצוה אינה וזו כלי עליו יכפה משמע סתם דכסוי נכונה גיר' והיאהטור
 )פר"ת יצא הרמב"ם כגיר' בעפר אמר לא ואם בברבתו המצוה עיקר מזכירשאינו
 שני על להורות בעפר לומר הט"ז הכריע ובן בעפר לומר שלא שפסק הפר"חנגד
 דאע"ג כ' כ"ט ס"ק ובש"ך ע"ש ממנו ושלמעלה הדם שתחת עפר דהיינומצות

 לרווחא בעפר לומר נהיגינן מ"מ בעפר גרסי לא ורמב"ם וירושלמידבתוספתא
 ואמרינן וכו' ררבי בבנפיה רישיה דתלי עגל בההוא כראשבחן )ז( ע"ש.דמלתא
 משום מתקבל יותר ט"א ונ"ל דחוק, הטעם וזה הש"ך וכ' עליו לרחם הו"להתם

 שישחוט או בשר בלא לעולם להיות דיכול לשחוט מצווה ואינו בידו הוארשחיטה
 ולבאר ס"ח כדלק' לכסות הדם שרואה אדם כל על מוטל החיוב בכסוי אבלאחר.
 מזמן שהיא מצוה כל מה"ב פי"א הרמב"ם ב' קצת. כאן להאריך ראיתי זהענין
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 וחיה מבהמה הבא הדכלאים )ח(ן חיה יספק שהוא גכוי ג נמסגס נמס"סיס

 אוהם שוחמין ואין )ם( םברך יואינו דמכ יכמותצריך2:ר':"למ
 אם )ינ( 'ובלילה )יא( דסן מכמה אינו שהמן ואם )י( ביו"מ כסס יטורסס
 )יג(: יכמנו נ,כר "רישימו סי5""ניי

 מסחפקיס ויס קג"ס )מד( דמו לכסות שלא נהגן )יך( טד;בנופ"לן וש חכן ססזסר5.ם
 ע5 וסעריך( )סג5וניס סו5 חיס סמ6 סכר סור ססו5 315נופ ,גניע:הס,חט

 ,כ.; ס"ו דףכ,'
 סרסנ."

 רי""ס כסס ס"גור טגהגהה נח"ס
 תודהזבה

 וכו' ותפילין ציצית כגון לו קנין שהיא ומצוה מצוה כל וכן וסוכה שופר כגוןלזמן
 ותפילין ציצית כגון דדוקא נר' מזה עכ"ל, שהחיינו עשייתן בשעת עליהםמברך
 דף וערבה לולב פ' ובתו' ש"ך, פי' ובן בכסה משא"כ לו קנין שהם בהו טעמאדתלי
 והר"ן קכ"ז סי'  והרשב"א שמחה, בה שיש במצוה אלא שהחיינו תיקנו דלא אי'מ"ו
 ספירת על שהחיינו מברבין דאין הטעם כ' ופרח וכפתור והרדב"ז והרלנ"חשם

 בו שאק הכסוי דברבת משמע נפשנו. לעגמת אלא הנאה שום בו שאת משוםהעומר
 עפר ואנכי א"א שאמר בשכר פ"ח דף בחולין איתה דהבי שהחיינו, לברך איזהנאה
 התם הדם, כסוי אפר נמי וליחשוב סוטה ועפר פרה אפר מצות לשתי בניו זכוואפר
 הוזכר ולא כן נהגו ולא רמ"א דברי על כ" הריק"ש גם עכ"ל, כהג"ה דלאנקיטינן והכי להקל ברכות דספק הפר"ח וסיים והאריך ליכא, הנאה איבא, מצוההנשר

 בפני בריה כוי המשנה בפי" הרמב"ם כ" )ח( באורך. תב"ש בס" וכ"פ ע"כבתלמוד
 דשמא מספק )ט( בהמה. מין או חיה מין הוא אם חכמים בו הכריעו ולא הואעצמו
 בצבי ומיירי מעכבות. אינן ברבות חיה, ואת"ל לבטלה ברכה והוי הוא בהמהמין
 ורש"ל( ופר"ח )ש"ך האב, לזרע חוששין אי לן מספקא דספוקי התיישה עלהבא
 הב"י כ" ולשם בברכות וקורא וחוזר ס"ש קרא בספק ס"ז סי" בא"ח ממ"שוא"ל
 דמספקא אלא חיובא ודאי דאיכא די"ל עליו, שמברכין תורה של ספק בכלדה"ה
 )שכ"ג סב"ל הו"ל לאו או מיחייב אי ליה דמספקא הכא אבל מחיובו נפק אילן

 הצביה על הבא בתיש אבל ז"ל מ"ק בס" להרח"א ועיין והרד"ע( שםופר"ח
 רחמנא דאמר דצבי האם לזרע חוששין דלכ"ע בךוקי ובעי התורה מן בכסוימיחייב
 לכסותם שצריך דכיון )י( ורש"ל(. ופר"ח )ש"ך טהז סי" וע"ל צבי מקצתאפי"
 עפר לו יש אפי" )יא( ופר"ח(. )ש"ך לכתחלה ישחוט לא לכסותם רשאי אינוובי"ט
 ויבא בי"ט דמו לכסות מטריחין היו לא שאל"כ הוא חיה ודאי אומר שהרואהמוכן
 ופר"ח' )ש"ך בנאן כמ"ש דלא שם הלבוש וכ"ב תצ"ח סי" )טא"ח חלבולהתיר
 קרל ע"ג ישחוט לא ולבתחלה כדלעיל ברכה בלא )יג( )לבוש( י"ט במוצאי)יב(
 וגם כסוי מצות שהפקיע ונמצא בקרקע יבלע דשמא בלילה דמו שיכסה 'מע

 י ופר"ח( )ש"ך בכלים לשחוט דאסור בלילה ויכסה ריק כלי לתוך לשחוטיכול
 וש' השחיטה גמר לאהר בכלי הדם לקבל דרשאי פר"ח ב" מ"ש י"אסי"

 ע" עפר מעט בו יתן ולחומרא בכלי לקבל שרי בכך עע"ז דרך דאיןדהאידנא
 )לב. בפסוק הנזכר מריא והוא בהמה מין שהוא וי"א חיה מין שהואי"א

 בשחיי תקנתא ליה דאית משום אלא הכא חש דלא משום כלום שםהגיה וי בהמה מין הבר דשור ס"ו רס"ו ובסי" פ" סי" לקמן הש"ע וכ"פ)טו(
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 '.י6יתיתי6ין' יוכ5 61ז )טז( ג"כ עוף 5סחוט 16 כרכס כ65 5כסותו סוככן
 כמר ס"ג לף מ מסרי"ו(: )כסגסות ,יז( סעוף )וסוס סכס ע355רך

 1גסירס"ינעס"ט להזמינו כוצריך )יח( היחוח עפר 2מה ל שיהיה יצריךה
 סר".ס נמס סס : )כ( צריך שאינו לוי"א )ימ(בפה

 סכ' ס6נור )החנ : )כג( עליו בזויות מצות יהיו שלא כדיברניו 'ע2ס,ת וא אבל )כב( אחר בכיי או )כאן בסכין או בידו ממכמהך

 :3רנח'מ:ל(( בעפר וליתנו הדם לנרוד צריך לממה עפר היה ולא נשחמ.ן
 זסי'ךמס6 : )כד( עליו תיחוח עפר ולכמותתיחוה

 5נרריהנמ,קיס'1 וראהו כימה לא עואם )כה( יכמה הוא ששהט סמיה
 ~ס"נ1)כסייססס

,כ"ג
 הרסכ""

 ככ עתסגה פ"ו וף סס סנריית6 גת.ס

 הודהזבח

 אלא לכסותו הגאונים בדברי פסק והפר"ת )פר"ה( בעלמא הומרא אלא אינוזה
 )טז( ע"ש. לבטלה ברבה ונמצא הגאונים בד" הנז" הבופל"ו אינו דשמא יברךשלא
 )יז( ע"י(. ט"ז פר"ה )ש"ך י"ד סעיף כדלק" הבופל"ו דם גבי על ולא הבופל"ואצל
 מלמד בעפר אלא נאמר לא עפר בעפר וכסהו דכ" )יה( )לבוש(. בנוי יעשהוכן

 בפת"ה אלא בשו"א בעפר כתיב דמדלא כסוי לשם )יט( )ש"ס( למטה עפרשצריך
 ר" וכ"נ ופר"ת( )פר"ה להקל ויש הפו" רוב כ"ו )כ( )לבוש(. לבך המזומןמשמע
 משום הטעם משמע ע"כ, בעפר ויכסה בכלי ישהוט לא אבל בה מדמסייםרמב"ם
 הוי עפר שיש כל אלא ממש בידו עפר שיתן דא"צ שמעינן מינה למטה עפרדאין
 דבלא"ה הרמב"ם בדברי וא"ל הכ"מ. פי" וכן ע"ב פ"ג דף התו" וכמ"ש ניתןכאלו
 כסוי בעי דלא בהמה בדם דהתם די"ל בפ"ב, לעיל כמ"ש כלי לתוך לשהוטאסור
 מיירי דהכא תי" והלה"מ )פר"ה( בעפר שמכסה ביון איסורא ליכא עוף בדםאבל
 קאמר למינות למיהש דאיבא אפי" א"נ כלי, ע"ג כגון למינות למיהש דליכאבענין
 מדאוריתא לע"ז לזרקו הדם מקבל יאמרו שלא ר"ל דרבנן טעמא האיי דזולתהבא
 בקתא פי" )כא( בעפר. עטוף שיהא בעפר וכסהו דכ" למטה עפר דבעינן ר"לאסיר
 אלא למעט הפסוק בא ולא )בב( יכסה. ששפך במה דושפך אקרא ואסמכוה סכיןשל
 בהן שצוה למי אלא מצות של לעצמן הכבוד שאין )כג( )אהרו"(. ברגלו יכסהשלא
 המעקשים לישר לישראל נר אותם וערך בהשך מלמשש והצילנו וב"ש הואברוך
 סוף הרמב"ם )ל" לנתיבתי ואור דברך לרגלי נר וכה"א היושר נתיבות להאירואור
 מציאות דאין והיכא מלמטה, בעפר כתקנה המצוה לקיים דמצי כיון )בד(ה"ש(.
 הביסוי ע:ל ומברך מעלה של בעפר גם למשה ישנה עדיין בעפר לעשותו הדםלגרוד
 עפר היה ולא מלמעלה כיסה ואם )פר"ת( אפשר דלא בהיכא או דיעבדודוקא
 ביון מברך ואינו כהקנה המצוה לקיים הדם ולגרוד להזור אותו מהייביןלמטה
 הוא פי" יכסה ששפך מי ובסהו דמו את ושפך דכ" )בה( ו )שם(. אהת פעםשבירך

 הלוי יצחד שלוםה"
 הגאונ" אהד תשובת 1' מצאתי כך וכר' לגרוד צרי יעאק וטכ" ליבי'וברזוה

 מ"ג. ס"ק ז"ה ועי" י"ד סעיף המהבר מדבריוכ"ה



נט כח דערמ כיטדי הלכדת ן4עךץידרדץ הנילהבאר
 : )כו( לככות חייבאחר פ.ו ן' סספמסגס
 )כח,: ל2ודן א' כסוי )כז( אחדביכמקום ]2 קמס)המ ועף חיהי ששחם או עופות מאה או חיות מאה פשחמ פם צנריי'וכת"ק

 )כטן ניכר רישומו א2 בקרקע הדם ונבלע צןהשוחם י ןרכהוג"וקיתת'
 : )ל( יככות ב ונו' חגס נונו

 )ינ( ונתגלה חזר ואם )רב( מיככות פמור ולא( הרוח קכמהויא
 אינו ונהגיה כיסהו עצמו הוא אם אבי ,?ד( יכסוהחייב

 : )לה( אחרת 2;ם לכסוהוחייב
 תודהזבוה

 תיבות שתי הם כאלו ונסהו משמע וכיסה ולא וכטהו מדכ" )פר"ת( לכסותחייב
 על חיוב אז כיסה לא ואם עליו מוטל יותר חיוב פי" אחר, ולא הוא פי" הוא,ונסה,
 ישראל לבני ואומר דכ" )נו( )נ"ל( נ"ו. ס"ק קמן למימר כדבעינן לכסותהכל

 וכיסה אחר קדם ואם רש"י(. )ש"ס כסוי)הדם(כתיב ובפרשת ישראל בני לכלאזהרה
 לא ומ"מ אותו גובין אין קנסות דיני דנין דאין הזה ובזמן זהובים י" לו ליתןחייב
 ולא הר"ן( ב" )ב"י ליה מפקינן לא תפס ואי )כ"ב( חבירו לפייס וצריך עשהטוב
 היא אחרת מצוה דזאת לשחוט אחר עוף לו שנותן במה עצמו לפטור המכסהיוכל
 שפ"ב( וסי" א" סי" בח"מ קנסות ודיני שם( )תו" הוא לתקון יובל לא מעוותוהוי
 ריאה שיבדוק אחר חיה היא ואם וסכין סימנים שבדק אחר כיסה ולא איחרואם
 עופות וק" חיות ק" וה"ה )כז( )פר"ת( לכסות לאחר רשות יש נס"ה בדאי"שלה
 שחור או אדום דם מראה )כט( )שם(. אחד בכסוי די אחד, שבמקום כל )בח()שם(.

 בס"ז כמ"ש אותו יגרוד וא"ל מלמעלה יבסנו תיחוח עפר היה אם פי" )ל()פר"ת(.
 דהא )לב( )פר"ת(. ניכר רשומו שאין עד לבסוי הכשר בדבר )לא()שם(.
 להרד"ע וראיתי )פר"ח( ולבסותו ולחזור לגלותו מחוייב ואינו הוא ועומדמכוסה
 עכ"ל בברכה שינול ולכסותו ולחזור לגלותו רוצה אם דמשמע שכ" להרמב"םבפי"
 קל ושמע קאכיל הוה יצחק רב איתה קורא היה ובפ" דשבת בפ"ק דבירושלמיוצ"ע
 וכל מפסיקת אין התחילו אם רבי אלפן נך לא מישן ר" א"ל לצלויי קםשותא
 ממנה ללמוד כ"ד עשין סמ"ג מביאו 2 ע3"ל הדיוט נקרא ועושהו הדבר מןהפטור
 ומכסה ומגלה חוזר אם ולפ"ז סוכה הל' ומור"ם בבללים שב"ג ונ"כ כזהלענין
 כ" פר"ת הגדול והרב ודוק. הויא לבטלה דברכה מברך אם וב"ש הדיוטות אלאאינו

 בין ממילא נתגלה בין )לג( ע"ש. דסב"ל אלא לכסותו ולחזור לגלותו קעבידדמצוה
 וא"ב לא או מצות אצל דיחוי איכא אי מספק )לד( )פר"ח( אחרים ע"י בין עצמוע"י
 יציאתו עם ומיד תכף עוף או חיה דם ינפל בהדי אם ומיהו )פר"ח( מספק יברךלא

 כיסויו. על לברך צריך ונתגלה וחזר בכסוי להתחייב נראה לא שעדיין ברוחנתכסה
 דלא עליה ומברך ולכסותו לגלותו צריך לנסוי כשר שאינו בדבר הרוח כסהוואם
 וכסהו דכ" לגלותו שרי לבתהלה ואף כסוי י"ח יצא שבבר )לה( )פר"ח(. דיחוימקרי
 שחוזר אע"ג רגל דריסת מקום העיר ברחוב לשחוט רגילים ועפ"ז אחד כסוימשמע



 ה~להבאר כח הרם כיסוי הרכות דעהיורה

 וכרכ סס יתסיס אם הדמ לתוך שנפרו מים או )יו( המים להוך שנפך ידכיב
 ךח'ו סס, ס"" : פטור וא"ל ולח( לכםות חייב )לז( דס מראה בויש

 יהס,1 5תיע5,1" רואין )מן כהטה בדם או )למ( אדום -ניין הדב שנתערבי3 ת5וח "5גד'חוי
 'שסס נט5 י"ס'ן במים נתערב ואיו מים הוא כארו בהמה ודכהיין

 :" כר3תס)ס : )מא( לכמות חייב דם מראית בו היה הזהכשיעור
 )מב( מלכפות פמור בהמה עייו ושחמ חיה או עוף חשחמיד

 חייב או-עוף חיה ;ייה ושחם בהמה שחמ אכאבל
 תודהזבה

 אפי" ראשון ראשון ונדחה שבטל אעפ"י )לו( ת"ח(. בס" ושכ"כ )שם מידומתגלה
 דם וחשוב וניעור הבטל דם חזר לדם המים מראית שנהפך עד ורבה בשהלךהכי
 פ"ז דף )תו" כהה מראהו יהא שלא בענין גמור )לז( )פר"ח(. מצות אצל דיחוישאין

 אש דיהוי אין אמרי" דלחומרא אלא לן מספקא דבש"ס ברכה בלא )לח(ריק"ש(
 ראשונה בחלוקה חידוש להשמיענו חלוקות, שתי להשמיענו והוצרך )פר"ח(מצות
 הגם הדם בשיקדים הצובע משיעור דליצבע היכי כי טובא דבעי המים לתוך דםשנפל
 3 פודתא דהוי אחרונה בחלוקה וחידוש דם. גוון ונראה דחזר ביון בטיל קמאדקמא
 דף )רש"י בו ניבר הדם מראה ואין )לט( )פר"ת(. קמייתא מבחלוקה הדםבשיעור

 שם( )רמב"ם טמאה פ"ו( )מתני' חיה בדם או הוא כסוי בר דלאו )מ( ע"א(.פ"ז
 כשיעור למטה חיה דם אם הנפילה דרך כפי ומשערינן חיה של הקזה דם פי"ורש"י
 שיתן כדי גדול שיעור צריך למעלה חיה דם ואם למעלה, מים כשיותן מראיתושיתן

 בדם דם או במים דם בתערובת ודוקא ל"ח( ס"ק ע"ל פר"ת למטה במיםמראיתו
 אפי" וכדומה ירוקים גוונים שאר צבועים במים כשנתערב אבל נינר הדםשמראה

 פטור דם מראה דליכא נל ומועטין למעלה משקין ושאר ומרובים למטה חיהדם
 דם מראית בו היה ולא מים בהמה ודם היין רואין היו ואם )מא( )שם(.מלכסות
 )ש"ך( לכסות חייב וניעור חוזר היה מים היה שאם בענין יותר לתוכו נפלושוב
 )רש"י( יכסה ומה למעלה בהמה דם שהרי )מב( ל"1(. ס"ק ע"ל )פר"ח ברכהבלא
 המתחייב כשיעור בו ויש מרובה מטה של חיה דם ואפי' למעלה הוא צףדהא

 הוא ועומד מכוסה בעין שאינו ביון ולגרדיה אחריו לחטט חייבו ולאבתערובת
 אבל בעפר הבתוב חייבו עצמו הוא כשמכסהו ה"מ בעפר וכסהו אמר דרחמנאואע"ג

 הסכין  שעל מדם תקשי ולא המכסה נפטר הרי שיהיה אופן באיזה במקרהבנתכסה
 גורדו לגרדו דכשיבא הכא משא"כ לעצמו מובדל שהוא התם לגרוד,דשאנידחייב
 והוא מר"ן. דברי ליישב פר"ת כ' זה ודרך עליו החמירו לא בעיניה ואינומעורב
 ורא"ש ורמב"ם ורי"ף הש"ס רקדוק מתוך והעלה זה טעיף כל על חלקז"ל

 דדם רהיכא וכו' במים נתערב אלו שיעורא בתר אזלינן דלעולם זה ייןשהשמיטו
 כל סוף לדם, ויהפכנו שיגרדנו והגם עיקר כל כיסוי בעי לא החיה בדם שיעורליכא ומעלה,ואי מטה כהלכה לכסות חייב במים מראה הנותן שיעור בו ויש למטהחיה
 ובהיכא הבהמה, דם תוך החיה דם שנתבלבל סהדי אנן למעלה בהמה כשדםסוף

 קצת פירוש3
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 הוא אלא דם שם אין אם הסכין ושעי )מהן הניתז אדם מי םקס
 שא"צ ?כסותו צריך אין אחר דם שם יש אם גאבך למטהגם עפי שיתן כדי נדמכסהו )מו( אותו וגורד לכסות חייב ס"סדעיי

 הדם כך סיצא עד יכסות ( 5ס)והין , א"צ דלפ4' הדם כילכסות
 סיכסס כד' טיפין 3ירר סיחחי5 ער 'מתין מיס1סנ"ס

 רזודהזבח

 ליכא ואי לכסות, חחב ום מראה שיתן שיעור בתערובת איכא אי למעלה חיהדדם
 עצמו בפני החיה דם מינבר ולא במים נתערב אלו דםמראה

 תחתיו דהוי משום ולאו דמיחתב פשיטא מובדל הבהמה דם פניעל
 של דם אם אבל לחים כשהדמים זה וכל הסנין, שעל דם דהוה ומידי יפטר בהמהדם
 או למעלה חיה דם שנא לא עצמו בפני וקאי מתערב אינו מעלה של ודם נקרשמסה
 מראית שיתן שיעור בו ואין מועט הוא ואפי' בעפר ולכסותו לגדוד חייבלמסה
 מ"מ הבהמה לדם בינו למטה עפר דליכא ואע"ג )מג( ז"ל. תכ"ד וזה עש"בבמים
 הדם מן משהו נשאר שלא שא"א )מד( ופר"ח(. )ש"ך בו מעבבת בילה איןלבילה הראוי וכל למטה עפר לתת תחלה ראוי דהיה ר"ל היה, כדימ לבסות הראוידם

 בהמה משוחט שנא מאי ב"י והקשה הגמ"י, ב' הרב"י נתבו זה ויין )ריק"ש(הבשר
 תי' והפר"ח וכו' יודע שאינו דמיירי רמ"א תי' ולכן מכיסוי? דפלור החיהעל

 תמה וכבר צ"ע הט"ז ותי' ע"ש, זה ע"ג זה בשחט לא הדמים כשנתערבודפיירי
 פר"ת ב' מ"ב ס"ק לעיל מ"ש ע"פ הגמ"י דברי לתרץ מציאות ויש הפר"ח,עליו
 אין בשגורדו אם גורדו שאז"ל מקום כל )מו( ור"ן( )רש"י לגומא חוץ )מה(ז"ל.
 ובר מכסה דאז מלגרדו שניתז במקומו לבסותו נכון יותר ממש ום מראית בוניכר
 המכין שעל דכיסוי לצד הן מראיתו שיאבד בו שיתערב דבר לו דאע לצד הןגרידה בעי הסכין שעל בדם אבל הניתז בדם ודוקא לכסות חייב אם ספק אלאשאיט

 )פר"ת(. מתגלה שבודאי מתקיים דאינו כיסוי מקרילא
 אתא יהודה דר' לכסות, צריך הסכין ושעל הניתז בדם דאף ס"ל שהרז"הודע

 שלמה בית בשו"ת וכתב ז"ל הפו' השיבוהו וכבר המאור. בס' עייןלחלוק
 שעל אלא יהודה רבי פטר דלא כולו לכסותו צריך הגומא שבתוך דם דלכ"ע ט"וסי'

 י"ח מסעיף וראיה לכסות צריך הטיפות אפי' הגומא שבתוך מה אמנם וכו'הסכין
 להפסיד הוצרך אמאי מקצת, לכסות דיכול איתה ואם וכו' נוחר יעשה כיצדדלקמן
 וא"צ דקאמר זה מסעיף ראיה עוד יכול. דאינו ודאי אלא מקצת, יבסהבנחירה
 האח לאשמעינן ליה למה א"ב סגי דבמקצת איתה ואם ובו' שיתמצה עדלהמתין
דינא

 תיפו"
 מה כולו. לכסותו בעי ומדאוריתא ומסיים וכו' הכל לכסות רא"צ ליה

 ככמ1ך סו6 )כ; וס ע"נ זס כסחט 651 כנתערכ כסר'" מיירי רכסנמ"י ו6"5א(

 רכרכי(כ6ס5י



 הגולהבאר כח הדם כימוי הרכות דעהיורה
 : )וסר""ק( כ:ס ))וסרי"5 )מז( סגפם דסמק5ת

הגוג"
 5יח י"מר

 5סתטז 5:דהם דקר לו יש יאפ" )מחן יכסה לא בשנת לחולה ההשוחםמז

 ססוסק' ג5ססגמ' יכסות יש צואה כו לכפות מוכן אפר לו היה שאםשאומר תיג 1':.ד מי חויש יכמנו ניכי רישוכן אם )נ( זובלייה )מט(נעהן
 :"4לג )נא(: בשגת אפי' דקזיב(21ך

 וסר)ונ"סהרה'ס )נב( מרפה ונםצאה ששחמ יאו בידו ונתנבלה טהשוחטין
 :י"מהגינ,נסס אהרים וא*ן )נד( ששחמו וקש"ו כןג:ן )נג( כ(לכסךי:פטדר
 ::!:נ : ( )נה מכמוי ופמורה מקולקלת שחימתן חזקת אוהןרואין

 5סיף רגי דסורס )וס,ס וגר-ה פ.ו דף סס כת:גס וגחנמיס 3מסגס'סס
 ר:ןדהזבח

 דהכי ונ"ל ע"כ, הסברות לקרב לנו ויש לגומא שחוץ מה דאפי' ס"ל דהרז"הגם
 תצ"ח סי' א"ח בי"ט דאיתה מהא בהדיא מובח וכן דלעיל. ור"ן רש"י דברידייקי
 יכסה לא אחד אף אחת בדקירה וחיה בהמה דם לכסות יבול אין שאם י"טסעיף
 דם אלא הנפש דם נקרא אין התו' לשיטת דאי כן ס"ל לא דהפו' תמצאדקקת דכי צ"ע )מז( דו"ק. דמא בוליה לכסות דבעי אלמא טלו לבסותו יכול שאינוכיון

 שיש זמן כל שחיטה בשעת שיוצא דם כל בפ"ו רמב"ם ד' ולפי' השותת, לאהמקלח
 טי' ש"ע ועיין הסברות לכל קשה רמ"א סברת וא"כ הנפש דם מקרי אדמומיתבו
 לכסות הממהרים הוא כך הלשון ע"א ק"ז דף במהרי"ל וראיתי שם ובפר"חס"ז
 דם גקרא כולו היוצא הדם דכל הרי עכ"ל עושים כדין שלא לגמרי הנפש יצאטרם
 לירד  שיתחיל עד להמתין בעי לגמרי הנפש דם כל שיכטה דבעי דמשום אלאהנפש
 ומיהו הוא הנפש דם לאו בקילוח עוד יורד שאינו כיון התו' ד' לפי' השתא דאיטפין
 ובמ"ש הנפש דם כל שיצא עד להמתין א"צ דמו מקצת ואפי' דמו דקי"ל מאילפי
 רמ"א דברי לפרש אפשר היה ומיהו מר"ן. על פליג דמהרי"ל ובודאי באן.מר"ן

 עד להמתין צריך אלא וילך יניחנו לא השחיטה בתחלת רם יצא לא שאםשהכוונה
 דקשה אלא הנפש דם מקצת שיכסה בדי מ"ש ניחא והשתא וכו' טפין לירדשיתחיל
 הגי' היא כן, הוא ואם במהרי"ל הגי' לו היתה כך ואולי מהרי"ל בלשון כןלפרש

 אתי דלא דאסיר דפשיטא מבע"י נעוץ דקר לו אין אם מבעיא לא )מח(הנבונה.
 אפי' אלא )פו'( דשבת סקילה דאיסור תעשה ולא דשבת עשה ודחי דכיסויעשה
 ברשות דשחט כיון אמרינן ולא )שם( מדרבנן אלא טלטולו איסור שאין )מח(וכו'.

 לפי' בשחיטה שאסור יום שהוא היכר לעשות חכמים דרצו בי"ט, כמו דמושיכסה
 וכ' )נ( שבת. במוצאי )מט( ור"ן(. )רשב"א החולה צורך שהוא מה אלא התירולא

 ע"כ, בטלטול אסור זה אפר שאין כיון ורשב"א ר"ן מודו דבהא ואפשר ולבושהב"י
 כלל מכסין שאין ולמעשה להלבה ומסיק ע"ז חולק במ"ה להרשב"א  אשבחןומיהו
 פר"ח. מביאו צרכיו בו לעשות עפר קופת הבניס ואפי' כירה באפר ואפי'בשבת
 לצד במ"ש בסוי משת לקחם א"א ואם המחמירים לדברי לשמוע דראוי כ'ופר"ת
 מכסוי גרע דלא צרכיו לבל מוכן באפר יכסה מניעה לאיזה או ואבד כלהשהדם
 באותה שניכר כטן )נא( ע"ש. קדוש מחניך והיה משום במקומה ללמוד כדיצואה



סא כח עךדמה הלכרת רעהידרןן הנולהבאר
 )נו( יכמות חייב לדם אךא צריך שא*נו אשפ להשוחמ ידץ לנריית6כוותיה
 : ,נז( מכפוי שיפמר כדי מעקר או נוחר יעשה כיצד )סס מע.רסס

 הכמוי קודם )נמ( והמכין )נח( הסימנים לבדוק מצריך יפם נ5:נע'
 : )ם( לבמלה ברכה לידי יבא שיא כדי גיגז"ג7ו5י
 קס", מי'שתה"7

 ואם )מא( הריאה שיבדוק עד יכפהלא
 פימוי לכך סוה"ה ברכה בלא טכמה טרפה מפקנמצאת

 נפנמה בעור שמא דחיישינן ההיא כגון ספק מחמתשהוא
 סמחתירי' רק כסר ת61 סמדיכ4 רכר 536 סג"ס בזה כיוצא כךוכו
 )ת"ס ומב( 5כס1ת ח"3.ס כ1 1כי651 סמפרקת כ5 חתך 6ס כנ1ן13

 : קפ"ר(ס"
 פך ימתין 656 )סנ( ישחומ יא לכפות עפר לו שאין עמיכנא

 כספיגס 16 )מד( כמרכר ס51ך סי6 61ס )סור( עפר 15סיסיס
 רז1דהזבנד[

 זו ע"י קודם בידו ונתנבלה רבי' ונסט 6 חיצונים באיברים הנגלה טרפותשעה
 שאסורה לזו פרט יאכל אשר דכ' )נב( ס"כ. וכדלס' בחיה מיירי א"נ 7 קתני זוואצ"ל

 יטעה שמא )נד( )ט"ז(. ה"ש יודע ואין ששחט גדול וה"ה )נג( )ש"ס(.באכילה
 אותם רואין כשאחרים אבל )ש"ס( יכסה שלא גזרו להכי כשרה ששחיטתןהרואה
 ואע"ג ידיו לאמן יודע שאינו בקטן מיירי דאיהו הלבוש על תפיסה דאין נר'הצעיר ולי קצ"א דף ול"ח )פר"ח בלבוש דלא בברכה לכסות חייב לאכילה דבשרביון

 רבו ידיו,הנה לאמן יודע באין אפי' כשר דבדיעבד א' סי' לעיל פסקדמר"ן
 דמחלוקת ומשום בדיעבד אף דאסור דסברי ופרישה וב"ה רש"ל עליוהחולקים

 אמרינן דלא ר"ל רחמנא תלא באכילה דלאו )נה( ודו"ק. ברבה בלא מנסה לכךהוי,
 שחיטה דשחט וכיון מלתא תליא דם בשפיכת אלא דחייב ממנו אוכל אםדוקא
 ני דדוקא מוכח וכו' נוחר יעשה כיצד בגמ' מדשאלו )נו( )ש"ס(. בכסוי חייבראויה
 מינכר לא שהייה חלדה דדסה דגרים בשאר אבל הואי דנבלה דמינכרא גוונאהאיי

 טרח לא בצואר לשחיטה דחזי דכל האי כולי מינכר לא הגרמה וגםניבולייהו
 י"ח. כבסי' )נח( כ"ה. כבסי' )נז( )פר"ת(. לה ואביל משתלי דלמא וחישינןלמבדק
 הוי. דספק ברנה בלא מכסה הסימנים בדק לא ואם )טור( יפה שחט לא דשמא)נט(
 קודם השחיטה ברכת מברכין למה וא"ל )פר"ת( בברכה יכסה הסכין נאבדהואם

 תקשי ולא לעשייתה. עובר תהא שהברכה בעינן דהא טרפה, ימצא שמאהשחיטה
 ארובא סמכינן כאן וע"כ חזי לא דגוברא התם דשאני וטבילה, ד' בסי'מנס"י

 הושס בדיקת אחר עד לנסות להמתין אין אותן שמלעיטין ובאווזות )ט"ז(דבשרות,
 דהשוחט ניון כשרה כשתמצא אה"כ מלכסות ישכח שמא חישינן דלא חיהדשאני
 מביאים אלא הושט בודק עצמו השוחט שאין באווזות משא"כ הבודק הואעצמו
 יודיעו שלא למיחש ואיכא שימצא לחכם מראין ריעותא יש אם ורואין לביתםהושט
 וצ"צ )פר"ח ארובא דסמכינן מיד לכסות מוטב לכך כסוי מצות ותתבטללשוחט
 בהמות דרוב ואע"ג כבהמה הריאה בבדיסת שדינה )ס( וס"א. ס' סי' ש"אועייו
 אח"כ לבסות דמצי ומיירי ש"ך( )פר"ח מבררינן לברורי דאפשר היכא מ"םכשרות
 התר בחזקת דנשחטה מיד וכדומה,יבסה דמא מבלע דלמא ספק איכא איאבל



 הגולהנאר הרמכח כמוי הסכות דעהיורה

 סס :מסגסנ""ס סקיגו סיסחוק ס,סכ 16 )6פר סיסרוף סכנד כסססד סכוף סוסי)6
:)"4:מ:% וכסמגיכ ו3:כרך נסגך5 6י נכגד סדס ו5מ5ות 5סחוט רננן5יס

 סנ5~יסג"ג כרכס 553 ומכססו סרס סי55 ססגד) 5ו סכגד יככס כסר5מקוס
 גסיריס )סים : )מה( נסוג וסכי סנ6יגיס( כסס)נורדכי

 ,סי6"סעח'ס'. : )פז( מותרים דם מהם יצא ולא ועק: ח.ה )מו( השוחמ םכב
 חסל5 רכנו הם מצמיחים בהם קהנזרעים ,שהזרעים הדברים צכלכג

 6ע-ס ]'פיי,ם אם מצמיחים אינם ואם ,סח( בהן ימכסים עפרבכלל

 ועןדןץז12ך[
 קצ"א דף ול"ח וש"ך ופר"ת )פר"ח בברכה )סא( )פר"ת(. וכו' בהמות דרובעומדת
 שאינה ציה ארץ )סג( ותה"ד(. )טור לשחוט אסור פי' )סב( וב"ח(. הלבושנגד

 האיי למתני הו"ל דא"כ ונבונה גלויה תמיהה ע"ז תמה הב"י )סד( )רש"י(.מצמחת
 איך ועוד תשחית בל משוס דאיבא טליתו שורף או זהב דינר שוחק מלמתניתקנתא
 שהד"מ ואף וכו' בסנדל 3"ש ברגלו יכסה שלא אמרו והלא בסנדל למצותואמרו
 תשחית בל וליכא העוף כמו שוה אינו הזהב או דהבגד מיירי דמתני' לזההשיב

 דביוו ב"י לדברי והסכימו לתשובותיו דחו האחרו' ב"ת. איכא כי מיירווהגאונים
 בלא לאכול יכול שאינו כיוו ב"ת משום ליבא עפר לו שאין מפני לשחוט יבולשאין

 עש"ב. יוכיח דמוקרא כסא דתבר דרבינא בריה ומר עדיף דגופיה תשחית ובלכסוי

 א"כ אש לו שיש ש"מ טליתו כששורף הלא טליתו לשרוף ל"ל וא"ת עי,יכתב
 לו שאע כגון וי"ל עוף? אותו יצלה או יבשל איך או אש מאותו באפריכסה

 )סה( ע"ש. עצים לשרוף זמן לו נשאר ולא לשבת סמוך שהיה או לבד דלוק נררק
 השוחט ביד תפישתם בין )שם( היו מתים שמא אומרים ואין )סו( )רמב"ם(.בהמה

 מצות בהם נתקיים שלא אעפ"י לאשמועינן דאתא כ' והרשב"א )פר"ת(לשחיטתן

 לפעמים וגם דם להם שאין בעופות משפחות דיש ב' וע"י ופר"ח( )עש"ךכסוי
 ולא מהר"ץ( )ב' ומותר הוא פירש שלא ודם באיברים הדם נבלע ביעותאמחמת

 ז"ש להרב וראיתי הרמב"ם( ל' מדקדוק )ב"נ מסוכנת בין בריאה בין בזה לוסאני
 תמוהיס דברים רגליו נשיקת ואחר ע"כ שחיטה אחר שיפרכסו ובלבד זה בדיןשב'
 דבעינן מאי עיקר כל והלא פרכוס דבעיא הויא מטוכנת דם יצא לא כי דאטוהם

 כי שתפרכס בעינן ולכן לכן קודם נטולה נשמתה דשמא משום הוא במסוכנתפרכוס
 חיה שהיא לנו שידוע בבאן אך שחיטה. קודם חיות בה דהיה למפרע דנידעהיבי

 עוד ותדע שתפרבס בעינן למה דם יצא שלא אלא ריעותא שום בה ואיןובריאה
 מתים שמא אומרים ואין כתב שכך דבריו היפך ממש הוא שכתבתי הרמב"םשדברי
 מתה דשמא משום הוא במסובנת פרכוס דבעינן דמאי פרכוס בעי דלא מוכחהיו
 בו שמשימים עפר אבל )סז( ודו"ק. פשוט והוא כו מוביחים הפו' דברי וכלהיא

 הלוי יצחק שלוסה"
 טרפה דנמצאת משמע המח" ול' הנגלה בטרפות למיקמה החקיה מאי דצ"ע6

 ,טחט. ולאאח"כ
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 הדק ובחול בזבל ימכם'ן לפיכך בהם מכסין )סמ( עפר נקראו 13סגמסיסין
 שכר3ה ססימסג'

 ובפיד כלי לכתשו צריך היושד ש,טאץ עד )ע( כמאד
 וכשחיקת )עב( שכתשן חרם שן ומנופה ובחרםית)עא(יולבינה יגו' חגס נרנר

 :נג:נן%נ:1 בגג"ח'עוו1נו ןפ(1
 יובשיחור עפר גח1ס*)סחמיס

 )עו~
],;ע:[י.' )עח( הפסילים 'וכנקרת )עז( ובכחול

 לכהשו צריך שהיוצר בחול ולא )עמו נם בזבל מכמיו אין אבי
 אינם אם מ:כת בשחיקת ולא ומורסן וסובין )פ( בנקמח ילא ססאנר,.תה
 וע2רות דכתיב עפר שנקרא שחוק מבזהב אחוץ .פא( שרופים ססבנויית"

 שיפת מעפר יטטא וךקחו דכתיב עפר נקרא בואפר לוזהב
 !החפאת

 תודהזבח
 אין מליחה ארץ עפר בגון מאליו צמחים שמגדל או מגדלן והוא כבר שצמחוצמחים
 כיון דקרא עפר בנלל אינם מ"מ הבריות בפי עפר שנקראו אעפ"י כלל בהםמכסין
 הש"ך וכ"ד הש"ע ומר"ן וב"ב והרא"ש הרי"ף שיטת וזוהי 9 צמחים מגדלתשאינה
 צמחים המגדל ליה דלית בחיבור הרמב"ם דלד' וס"ל ע"ז חולק והר"ן ופר"ח.וט"ז
 הנהו בכל דמכסין לקמן דפסק מר"ן על להקשות ואין עוד וב' פר"ת. ועייןכלל
 שאע"פ המשנה בפי' הרמב"ם לזה תי' חזו,דבבר לא צמחים לגדל דאפי'מינים
 לפי בהם מכסין מ"מ צמחים מגדלים אין ולבינה ומגופה והחרסיתשהסיד
 מן למדין שאין ביארנו וכבר צמחים. מגדלים היו כך שנעשו קודםשמתחלה
 לעולם. צמחים מגדליםשאין אעפ"י בהם לכסות מותר  פשתן ונעורת הדקה העץ שנסורת תראה הלאהכללות
 יש המ מקובלים הענינים אלו וכל בו מכסין עפר בתורה שקראוהו מה שבלודע

 עפר נקרא שאינו אעפ"י בקרא )סח( ע"כ. וכו' קבלה ויש בכתוב ברמזמהן
 לקמן מוכח ובן במשנה וכ"ה ג"כ אזבל קאי הדק תיבת )סט( )פו'(. הבריותבפי

 הקרקע מן אותו שחופרין סיד מין ג"כ שהוא )ע( וכו'. מכסין אין אבל ד"הבש"ע
 חרס כלי ממנה שעושין אדמה שהיא פי' שני מעשר במסכת ורע"ו ב"י(ן)ערוך
 להו דדי ופר"ח( )עש"ך דלעיל מינים ארבעה אכולהו קאי שכתשן, )עא()פר"ח(.
 נקרא אינו דאל"כ הנז"ל )עב( )פר"ח(. עפר נעשים הם כתישה ובמעטבבתישה
 וחרסית סיד דסתם כתישה א"צ סיד מין שהוא שפי' הערוך ולד' פרש"י וכןעפר
 הפשתן מן שמנערין )עג( ע"ש. כתישה דבעי עליו חולק והפר"ת )שם( כתישהא"צ
 והיא עצים בה וקוצצין במגירה הנגרים שמגררין מה והוא )עד( כעפר. היאוהרי
 פי' ורמב"ם )שם( כתושים פחמים והוא )עה( )רש"י( כעפר דקה 3עורתמארת
 הרחים מן שמנקרין מה והוא )עז( בעיו. שנותנין צבע והוא )עו( הכבשו פיחשהוא
 שנא' כעפר שהן לפי הנתוב אותן ריבה עפר נקראים שאין אעפ"י )שם( בעפרשהם
 שהן באותן אלא מכסין שאוו לומר בעפר שנא' מיעט שריבה ואהר מ"מ,ובסהו
 ומלח בגפרית ולא )עח( ז"ל. ,ובקר"ס בת"ה יעויין וכו' הגס זבל יצא עפרכעין
 עיין עפר מע אלו שאין )פ( ש"ג(. ב' )ב"ג שחוקים פלפלים וה"ה )עט( כ"ג()רי"ו
 שבעולם דבר לכל וה"ה בהם לעפרןומכסין חוזרין 3שדפו אם אבל וקר"ס(.ת"ה



 הנילהבאר כח הדם כיסוי הרכות דעהיורה
 סן,נדמטי,%הבג 5ח כטפר מכסין "ין 51נן סנ"ס ןמצמחת ואינהמייחה ננריית" הנ'ה ארץ ע:היא מפני י )פב, המדבר בעפר סכסין אץ נכר
 כגוןממ'ס

 מתוגת"
 הרי.ף ,גמיטח 3ס5ג 5כסות ו"ין וסמ"נ( וסמ"ק )טור )פד(
 ,סיה"ס וג"ון(: ""ז כ' )כ"י)פה(

 רןוזיהזןנדק
 בהם מכסין שאין דאמרן אלו וכל ופר"ח( ש"ך וסור )עב"י באפרן שמכסיןשנשרף

 לכסות. הראוי בדבר ולבסותו ולחזור הראשון כסוי ולגרוד לחזור צריך כיסהאם
 רצה וא"נ ולכסות, לחזור דא"צ כתיש ולא דבתיש הדק בחול כיסה דאםונ"ל

 פסקינן דלחומרא אלא לקולא בתרא לישנא לפרש"י דהא ליבריך לאלכסות
 ולחומרא כלל לכתשו צריך היוצר שאע עד בעינן קמא רללישנא דכיון קשהעבוו ולי )פר"ת( סב"ל ברכה לענין אבל וכו' הדק חול ה"ד קמא לישנא דמייתיבהרי"ף
 אם ובדיעבד לכתחלה יכסה דלא לחצאין החומרא פלגינן אמאי א"ב כן,פסקינן
 דפסקו וכיון לחצאין כת"ק דפסיק מאן אשכחן ולא יצא כתיש ולא בכתישכיסה
 ברכה. בלא אחרת פעם ויכסה דיגרוד ג"כ מחמרינן חילקו ולא לחומראהפו'
 ודוק. פ"ד ס"ק לקמן וכתבתיו שלג גבי ל"ד ס"ק עצמו הפר"ת מדגרי ראיהועוד
 לא המשנה,ובחבור בפי' זכרו ורמב"ם בזרני"ך דמכסין וי"א אמרו דבגמ'ודע

 ואף השמיטוהו והטור הרי"ף וכן כת"ק דקי"ל משום עמו והדיןזכרו
 )פר"ח(. הכלל על סמך הביאו, ז"לשהרא"ש

 ובספר )הרד"ע פירושו לידע בגמ' ואינו בגבסים שמכסין כ' שהרמב"םודע
 הסיד. למין קרוב והוא אלקץ ובלשונינו אלגבס הנקרא שהוא כ' 11המספיק

 יותר לבן סיד שהתו'מין רע"ו ופי" דעללות ובפ"ז דכלים פ"י במשנה נזבר והואסו
 עיין מהני. לא שחקו אם אף ?ה טעם ולפי )6ב( ס"ג. ס"ק לעיל פי' כבר )פא(מסיד.
 מי בגמ' דאמרי' בו מכסין אין נשרף דאפי' לומר עוד והוסי4 ע"י בס' וכ"פבב"י
 נבו' לו_עפר ואין במדברשהוא

 סהי י ל ל
 פ"א ס"ק מש"ל לפי וצ"ע ע"כ. בו מכסין אין שנשרף אף המרבר דעפר ש"מאלא

 ולכך דוקא סעיף באותו שנזכר מה על אלא קאי ולא בזה דיודו ואולי וב"י טורבשם
 בעפר' מכסין שאין הטעם ב' והר"ן והרשב"א והפר"ח. הש"ך כאן ע"ז הגיהולא

 כ"ש ולפ"ז בו מכסין לעפר דק אשר עד שחקו אם לכך הגס חול שהוא מפניהמדבר
 ואינה לזריעה דראויה לחה ארץ פרש"י )פג( כהש"ע. והרא"ש הרי"ף נשרף,וד'אם

 דהוי הגס דעלמא עפר אבל ע"כ. ונגבלת מדבקת היא לבתשה בא ואם עפרנעשית
 מקרי דלא הטעם ב"י מביאו הסמ"ג וז"ל )פר"ת( בו לכסות דשרי נר' וסמוךלח
 עפר. את למנות איש יוכל אם אשר דכ' לימטת שראוי ונפרד דק עפר אלאעפר

10
הערות

 ן
 הוא גבסים אלנורה. היא סיד ובסיד בעפר מכסין במה כתוב כך קמאובמהדורא

 אלמדר, שקף סחק הוא אלחגר,חרסית סאחק הוא אבניםאלקץ,ובשחיקת

 אלכתאן. נפיץ דוקת היא פשתן שלובנעורמ



סג דעהיורה

 הודהזבה
 ומכל 'ל. עכ עפר קרוי להימנות שראוי ונפרר רק דבר יעקב עפר מנה מי וכ'הארץ
 עפר נק' אינו ונפרד דק ראינו דמשום אלא לזריעה ראוי לח דעפר בפירוש נר'זה

 אחרו'(. )וכ"כ וכו' אין וכן וצ"ל רמ"א בהגהת נפלוט"ס
 והא הקשו 12 פ"ט דף ובגמ' הנדחת עיר בעפר לכסות ומותר רמב"םבתב

 ושאר ע"ז בעפר וה"ה ניתנו. ליהנות לאו דמצות ותי' הוא? הנאהאיסורי
 כמה בל הכא שיעורייהו, מיכתת כתותי אמרינן דבעלמא אע"ג הנאהאיסורי
 יאמר לשלג בי שכ' ואעפ"י )פד( פר"ח. וכ"ב ובפרש"י ע"ש לכסוי מעליומיבתת

 להיות לשלג מצוה שהשי"ת הכי פירושו ועוד אקרי, לא עפר איקרי' ארץ ארץי~3ה
 מברך אינו ברזל בשחיקת או בשלג כיסה ואם גאון( ב' כמרדבי דלא )ב"יבארץ
 זכרו תואר )פרי באלו מכסין גאון דלסברת ביון בעפר לכסותו שחוזר מה עלאח"ב

 העה"ב(.לחיי

 תכסתורה

 ל"ו. סי' עד א' מסי' בשמים ראשי בעל שכתב מה על ודקדוקיםהגהרת

 קי"ז.ח"ב

 האדם רעת רבה כי ה" וירא דכ" טרפה אחרת לפניה ששחטו כגון אדם.בידי

 ה' יראת דכ" כשרה, שמים בידי רתיתא. אחדינון ת"א רעד יאחזמו וכ"בארץ

טהורה.

 כעל פי" וכן התשובה תוך רנ"ד ' סי ע"ש מנוסה מומחה ל" פי" ב"ז בס"וגם
 המספיקס"



 כם הדם כימרי ףץךרריע ז4עדץירן4ןק ה)ילהכאר
 כר2וההלכוה 'כו,:נ:חיי.ךמ.)

 ס"א יכו .ם.כנ2 טר5'וה 2יני יטטנהימ ך.ך :;,':."ך::
 נפ"ש חנ"ק ד"ן ו2יטנ2 יא' הן טר2יו: ליני ש2נה " א ':-ה')נט:קלך
 קרועה )ו( נמורה יה( ה2רה )ד( נקובה נ, דרו2הבן :ר'ן'; :'י::

 הורהזבח
 דכ" דרוסה אלא בתורה בפי" לך ואין מסיני למשה לו נאמרו וכולן )א( כטסימן

 למות ונטת היער חית שטרפה והיא תאכלו לא טרפה בשדהובשר
 אותה שיעשה דהיינו אתו תשלכון לכלב כדבתיב למות ועתידה מתה לאועדיין
 תחלק שלא וכשם נבלה, היינו בבר מתה דאם לחיות שא"א לכלב הראויבשר

 תחלק לא כך בהם. שמתה מאורעים משאר בין עצמה מחמת מתה ביןבנבלה
 טרפה בכלל היא הטרפיות מן א" טרפות בה נולד בין ארי מחמת נטרפה ביןבטרפה
 נבלה מה הכתוב הקישן וטרפה נבלה דב" שמים בירי בין אדם בידי גורם היהבין
 בשדה ת"ל ומה בן. טרפה אף עצמה מחמת מתה או בשדה בין בבית בין חילקלא

 הכתוב שענע תיאסר לא בחצר נטרפה כן תאמר לא שאם בהווה הכתוב דיברטרפה,
 מפורשת שהדרוסה טרפותו.ומפני מחמת שסופולמות אלא חי הוא ועדיין שנטרףבשר

 הרמב"ם עיין מותרות ספיקות בהן יש טרפיות ושאר בספיקא. חומרא ישבתורה
 שנק" אע"ג הל"מ דהוי דאתאמר היכא ובל שם. וקר"ס מה"ש ופ"ה מ"א מה'פ"ד
 שם, ונ"מ אישות מה" פ"א ריש הרמב"ם עיין ליה דינינן לגמרי תורה כדברד"ס

 מה" פ"ב הרמב"ם ממ"ש ד"ס ולא ד"ת נק" שהל"מ שכ" לכ"מ השיגוהפר"ח
 ע"כ. מד"ס מדברי ולא תורה דבר הוא הרי הלכה שטומאתו ולפי וז"ל מתטומאת
 הרמב"ם וב"כ כד"ס ולא כד"ת הוא הכי שהבוונה תפיסה מכאן שאין עבדוולי
 בלשון נתפרש שלא מה שכל דאהלות פ", תי"ט ומביאן דכלים פי"ז המשנהבפי"

 שיהיה יכלול מד"ס שמאמר לפי הל"מ הם שהדברים ואעם"י מד"ס יקראהתורה
 וזה עכ"ל בסיני למשה המקובלות וההלכות הפירושים כמו סופרים קבלתהדבר
 לבנין ונאה לעניל יפה הזה הסימן כי סודות בשושן כ" )ב( ודו"ק. כ"מ נדבריממש
 וית" וביוצא ארי שדרסה דהיינו )ג( ע"כ. בדין נפשות חונקין הם ההם, הטרפותכי

 ל"א סי" המוח ונתמסמס ל" שבסי" מוח של קרום נקיבת )ד( נ"ז. סי"לקמן
 הקנה ונקיבת ל"ג בסי" דושט קרומים שני וחילוף הושט ותרבץ הושטונקיבת
 אטום מקום ודק הריאה ונתמסמסה ל"ד בסי" ולכבד לריאה שמתפשטבמקום

 דסוף משום טעמא הני ל"ו.בכל סי" כסדרן שלא לאונה אונה ונסמכה מראהושינוי
 בסי' המרה ונקיבת ל"ז. בסי" וסימפוניה הריאה ונקיבת לונקב. הריאהקרומי
 יצאו ודין הדקין ונקיבת מ"ה( בסי' האם )ונקיבת מ"ג. בסי" הטחול ונקיבתמ"ב.
 מ"ת בסר' ובה"ב והמסוס וכרס קיבה ונקיבת מ"ו בסי" ונהפכו לחוץ מעיהבני

 חסרו והיינו ברייתה בתחלת היינו )ה( בה5. וכיוצא מ"ט בסי" הקרקבןונקיבת
 וצמקה גופה מקצת יבש וכן ל"ה בסי" אונות חיתוך בלי הריאה נמצאת וכןהאונות
 נחתכו וכן נ" כבסי" טרפה חסר אם ה"ה טרפה שניקב כל וכן ל"ו בסי" אדםמפהד
 התחתון לחי ניטל היינו )ו( הרמב"ם. לד" דמי דכחסד יתר כל וכן נ"ד בסי"רגליה
 ובן נ"ו בסי" הגידין צומת וניטלו מ"א בסי" הנבד ונטולת ל"ג בסי"והעליון

 רש"י לד" נ"ט שבסי' גלודה וכן נ" כבסי" ניטל ה"ה טרפה שניקב אברבל
 דף ובגמרא קרועה, תחת וגלודה שבורה, תחת מדוכתיה שף ולהרמב"םורשב"א,



 הגולה בארמד ל טריפות דעההלכותיורה

 0"15 ה5"נסרטן : )י( שבורה )ם( פמוקה )הן נפולהיזי
 1טון כ,55יסי,"ר ב"ם ובו הנלגולת בעצם מכה דיןל סיגיס הסהה'

0")'י 3ו?נ?תה עצכ רוב )ב( שנהרוצ*ן )א( היה או בהמה אא
 קס

אמ,),ר"
 יג"כ חי5'ן,כ,' _רכם,5,

 תודהזבה
 )ז( מ"ד. בסי' הכוליא ולקות שהקטינה ובוליא נטולה, תחת מדוכתיה דשףנ"ד
 )ח( הרמב"ם. לד" וגלודה בו וכיוצא מ"ח בסי" לכרס החופה בשר רוב נקרעהיינו
 שבורה. תחת ולרש"י ל"ג בסי" הסימנים נדלדלו ולהרמב"ם נ"ח בסי" ממשנפולה
 הגרגרת ופסיקת ל"ב בסי' השדרה חוט מוח ונתמסמס השדרה חוט פסיקת)ט(
 נ"ג דף רשב"א תירץ כבר קרועה? היינו פסוקה היינו וא"ת בהן. וכיוצא ל"דבסי"
 קרועה ולשון השדרה חוט והיינו גרגרת והיינו רובה או כולה משמע פטוקהדלשון
 הרמב"ם אבל מ"ח כבסי" בטפח לה סגי גדולה אפי" החיצונה ובכרס במקצתשייך
 עובי רוב שנקרע בל קרועה ולשון עבר אל מעבר לגמרי הוא פסוקה דלשוןסובר
 והרא"ה מ"ה. בסי" בעה"י מחלוקתם ויתב" ז"ל לדעתו וטרפה קרועה מיקריהבשר
 וחוט גרגרת במו מועט ורחבן משופים ארוכים בדברים שייך פסיקה שמדל'תי"

 נ"ד בסי' צלעותיה רוב נשברו )יוד( כרס. בעת רחב בדבר קריעה ולשוןהשדרה
 מש"ך זה ~בל ב,ה וכיוצא נ"ד בסי" צלע ועקירת ל" בסי" הגולגולת וחביסתל"ד בסי רש"י לד" הסימנים ונדלרלו הרמב"ם לד" מדוכתיה דשף דאטמאובוקא

ופר"ח(.
 דף והגא"ש פר'א( ריש ברמב"ם וכ"מ ריק"ש יבשה של עוף או )א( לסימן

 ע"ב נפחתה ולא רבות מכות שהוכתה רש"י פי' )ב( )פר"ח(.קנ"ט
 העצם שנסדק שר"ל פי' ע"ד בדף בו והכל נתמעכה כ' ורי"ו נתרוצצה נחבסהוהטורכ'
 בו הכל דברי פי" אם והנה העצם נפחת לא אבל וכיוצא באבן הכאה ע"ימבפנים
 הפו" כל על שחולק נמצא א"ב הנה ברוחב בין בגובה בין ארוך, סדק דנסדקדר"ל
 מחובר שם להיות שא"א עד דקות לחתיכות העצם דנשבר מדבריהם דמוכחשזכרנו
 כיון סדקים ה" ד" דיש אע"ג ארוכים סדקים כשנסדק האמנס המוח עללהגין

 האופן זה גם יהיה הכ"ב דברי פי" ולפי כשר המוח על ומגין עדיע מחוברשהעצם
 בא מה כשנחקור והוא פוסקים שאר בד" דבריו ולפרש לדחוק ואפשרטרפה

 לא ודאי לבד דבנסדק דפשיטא מלתא הא העצם נפחת לא אבל באמרולהשמיענו
 דהיינו רבות מבות שהוכתה נפרש"י מפרש שהוא לומר מוכרח אלאנפחת

 העצם נפחת לא אבל ב' ולבך סדיקה לרציצה וקרי דקים לשברים והיתהשנתרוצצה
 הכ"ב שהבע כמו סדק פי' דאין שכ' להגו"א ראיתי ואח"ז ורי"ו. רש"י כלשוןוהוא
 שהחלק עד רבים לשברים ונשברה שנתרוצצה הוא אלא נסדקה הו"לדא"כ

 שבר בו שנעשה מבלי להסירו יכולים שהיינו באופן סביב סביב נשברשנתרוצץ
 ברוחב כולם או באורך כולם זה אש זה רבים סדקים בו נסדקו אם אבלאחר

 הללו הסדקיםובראשי
 להסיר שאפשר עגול אחד סדק בה נסדק ואם ריצוץ זה אין קיים העצםנשאר
 ע"ב נחבס יהיה העגולה שבתוך מה הנה אחר שבר מבלי העגולה שבתוךהעצם
 כן דעתו דגם עליו תפישה אין בו הכל דעת שפי" מה ולפי נוכחים דבריםוהם

 שבו שבראש הרחב הגדול העצם היינו הגולגולת עצם )ג( . י' סס"ק וע"לודו"ק
 את הסובב שלמטה מהחוט מיד מתחיל ושיעורו או"ה( כ" )שה"ם המוחמונח

 וזוהי הגולגולת מאמצע יותר עד העורף מן או הגולגולת מאמצע יותר ערהעינים



 ל מרפות הלכות רעהיררןק הגולהבאר

יכע"
 )ד1 מרפה )ה( הקיפה ברוב2 בין ב )ד( נבהה ברוכ בנין )ב( ירמיה לר'

51"זמר"
 )זי: קיים שהקרום אשפג הסכ:

 נקבים ניקבה דאם ה )ח( מרפה כפיע ממנה וחסר נפחתה ד 21 גרמכ"סהסוסק"

ןן רדלי:ימר"
 סס 1רמג"ס 1נ"ס רם"י גסיר1ם ג-ן ןף סס)חנון

 ת"ת רף סס הכלייהה 1הר)וכ"ן 1סר.ן וכ"סהרסכי"

 )סמע 1מוכ'ם דכ"ם"5יכ"
 תודהזבח

 ע"ב קנ"ט דף והגא"ש ט"ז ועיין היא בך הטור בוונת וגם ורשד"ם ור"י ור"ן רש"יד"
 המקיף חוט והוא )ב"י( הגולגולת של עיגולה רוב דהיינו )ד( ושה"ם. וכ"יופר"ת
 את הסובב שלמטה מחוט ג"ב הוא ההקף ושיעור ו לאזן מאזן פנים של הרחבלצד
 שום אין מהעינים ולמטה עי"ש. גבהה מרוב גדול הקיפה ורוב למעלה עדהעין
 כל רוב ונקרא )ב"י( מיקרי גולגולת דלאו הקף או גובה ברוב שם לאסורסברא
 רוב הוי אי ספיקא דנפל וכל ע"ב( מ"ה דף סוף )פר"ת שהוא בכל חצי מכללשיצא
 בחד מטריף אי ס"ס,ספק דהוי משום שרי הקיף ברוב בין גבהה ברוב בין לאאו

 הריק"ש וכ"כ רובא חד נחבס הבא אי ספק דמטרפא, ואת"ל בגמ", כדאבעיארובא
 ד"ש וסיים בזה האריך שה"ם ובס" הריק"ש על דחולק פר"ח נגד ע"א()שם

 ע"ש. גלודה בדע  כריק"ש ס"ל דמר"ן גם מה שחיטה אחר בהפמ"ר לא אםלהחמיר
 ע"ב( סוף )שם דמצטרפי אמרי' ולא כשרה הקיפה וחצי גבהה חצירבחבוס

 צ"ע. הבה"טודברי
 כל יחסר לפעמים כי בדיקה בעי ונההו היקף, וברוב גובה ברובנמיובעוף

 נשם(.דהו.
 וב"ה סגלגלת )צ"ל הגולגולת היא בו מונח שהמוח הגולגולת עצםבידע

 תקוע התחתון וחציה ומטה מעלה צד מכל המוח מקיף העצםבפרישה(
 בראש קבועים והעינים וסביביה תחתיה אותה מקיפין ובשר ועצמות בראשוקבוע
 וחצי בראש הקבוע התחתון בחצי התחתוו חצי אותו כלות לאחר הגולגולת עצםבצד
 לבד עור אלא עליו ואין למעלה בולט הוא עליוניתו לצד הגולגולת עצם שלהשני

 אף התחתון בחצי אבל נחבסה, אם הטרפות שייך דוקא חצי ובאותו אותושמכסה
 בראש היטב וקבוע תקוע שהוא כיון בכך נטרף אין בהקיפה שם נחבסהאם

 המוח קדרת מקרקע הסדק התחיל שאפ"' והעלה השיגו שה"ם ובסי")פרישה(
 שכיון )ה( ע"ש. דמצטערת טרפה שיהיה צר מאיזה רובא עד ובא דאזילכיון

 לינקב הקרום שסוף משום מוח של קרום ניקב דלא אע"ג )ז( וש"ך. פר"חהקרומים שני ר"ל )ו( ולבוש( לינקב)פו" וטופו להתקיים לקרום שא"א קי'ל רובשנתרוצץ
 קטנם לפי משערינן ובעוף קטנה ובבריה גדולה. בבהמה ה"מ כסלע דבעינןוהא

 נפי"ם(. ורו"ן ממ"ו דם ריש והרא"ש ס"ב מ"ח סי'וכדלק"
 בחסרון מיטרפא דלא ס"ל הרא"ש ב" והטור העטור ובעל ור"תדהתו"ודע

 דף ע"ש יונה רבי' ב" הר"ן וב"כ חציה עד בנפחתה אפי"הגולגולת
 ונ"ד אמקילים לסמוך אפשר ובהפמ"ר בכסלע, להטריף הפו" רוב ע"ב,וד"תרצ"א
 לה כאיב נחבסה ואולי הרשב"א נסתפק רובה בנפחתה דאפי" גם ומה ז"להב"ח

 )ט( )פו"(. שביניהם השלם צירוף בלי ופר"ת( )פר"ח מצומצם )ח( מנפחתה.טפי
 דהתם ספח, שליש הוא מכסלע דיותר מ"ח בסי" הש"ע ממ"ש תקשי ולאמצומצם

 סי' יהונתח מטה )עי' כשרה. כרצועה החביסה היתה אם אבל בכמות 2היינו הלוי יצחק שלוםה"
 סק"י. ר'ב סעיףנ"



 הנולה נארסה ל פרפות הלכות דעהיורה

 סס ינריית56כ'ה 6פי' 5סכ:יר ים מזס פחוח 536 סנ"ס )יא( מרפה 1'ור(טפח

 1:ג בזב )כך )יב( מ1ח :5 קרוס 5גק'3ת ככסמס חיי:יכן ד65 סזסכזמן
 יקיימ,סי6ע. )יג( אחזות ובר אווזוה כגון המים 1ובעוף 631"ו(מ:מענט1ר

 נס 'מסגסרך
 1סיר1: נ"1 דף ועוף- ז )יד( מרפה שהו כי ארא העצם ניקב לא אפי')ר:3"6(

 :ג:כחהסכתס
 רודוטך;זגנדק

 ופר"ת )פר"ח ליה. קרינן מבסלע יותר מרווח סלע דהוי דכל מרווח טפחשל"ם
 אותו החוט וכש"עגל טפח אורך אחד חוט יקח סלע ושיעור הש"ך( קושיתלתרץ
 )פר"ח העיגול בתוך שנכנס מה לא עצמו העיגול והיינו סלע שיעור הואהעיגול
 ל"ד(. סי" ג"ה וכ"כ הש"ךנגד
 מבואר שבש"ס בבך להקל ואין טפח שלישי שני הוי סלע רש"ידלד"ידע

 בקב במלוא לנקב נקב בין שלם כשיש בד"א )יוד( )פר"ח(. דבריוהיפך
 בשלם אין אם אבל סק"ח כדלעיל כסלע עצמן בנקבים כשיש אלא מצטרף אינואז
 לכסלע מצטרף והשלם ננקוב נידון ם שביניה השלם גם אז נקב כמלוא לנקב נקבשבין
 פסלי לא רובא הוו להו מצרפת כי אפי' חסרון בהם שאין ובנקבים ופר"ח( ולבוש)ב"י
 אם אבל הרוב חביסת או כסלע חסרון אלא בגולגולת טרפות נמצא לא שהרי)ב"י(
 מגרגרת היא דקיל לגרגרת דמיא ולא טרפה שהיא מצינו לא הגולגולת רובנפסק
 וזה )פר"ח( כש"ך ודלא דוקא בסלע והכא ל"ד סי" כדלק' באיסר סגי דהתםתדע
 שצריך הכוונה אלא כלל בדיקה דא"צ לאו )גו"א()י'א( ב" לעיל למ"שראיה

 הרב כ"כ חיישינן לא נראה אינו ואם נראה, ניקב דאם ודי העין במראיתשיבדקו
 וקרומו הואיל )יב( רשב"א(. )ב"י גדול בין קטן בין )י'א( )שה"ם( אתו והאמתת"ש
 של עוף אבל ולבוש( ב"י )ש"ס שהו בכל שהוא עצמו הקרום ניקב כאלו והוירך

 שנשכתה)חולדה( בגון הקרום ניקב אם אלא לבד העצם בנקיבת נטרף אינויבשה
 ולבוש(. )עב"י בסמוך כדלק" הקרום ניקב אם בדיקהדצריך

 גבוהה נראית שעליה הנוצה וגם חטוטרת במין גלגלתה בעצם שישתרנגולת
 על גומא נראה הנוצה כשמסירים התרנגולים אלו ורוב הנוצהמשאר

 וכאשר גומא כעין ונראית לתחת כפוף שהעור רק שלם שעליה והעורהגולגולת
 קרום עד ומגיע סדק בגולגולת נראית הגולגולת לפצוע כדי בעור לחתוךמתחילין

 ספק הרי במחלוקת שנוי הגולגולת ס"ס,דחסרון שעשה 2 שם עיע נטולהבדין שכתבתי הרמב"ם מדברי ונסתייע המנהג לקיים האריך אמיגו ומהר"ארביתייהו דהכי היתר נוהגים ובירושלם איסור נוהגים במצרים קיים, והקרום מוחשל
 ברחתה מתחלת חסירה לענין ורשב"א הרמב"ם בין שני מחלוקת יש ועודאחד.
 קי"ל דלמא מטריף, ואת"ל לא, אי מטריף הגולגולת חסרון אי ספק ס"ס. הו"לא"ב

 חיות תרנגולות והני ועוד לא. שמים בידי אבל אדם בידי חסר מילי דהניכהרמב"ם
 בהפמ"ר זולתי נ" בסי" להחמיר נטה והפר"ח ביצים ומטילות חדש מי"ביותר
 והבה"ט ע"א סי' צ"ץ בס" וב"כ להתיר בהן מהר"ד פסק שראה העיד ז"שובעל
 ובן בפשיטות התירו ומהר"ן ומהר"ש ל"א סי" יהודה בית חינוך בתשו" שכ"פכ"
 רביתייהו כך ככברה דקים נקבים חש בעצם ותחתיו גבשושית להן שיש עופותיש

 תרנגולים באותן הוא שמחלוקתם ושמעתי ע"ג כ"כ דף הקמח לקט וכ"כע"ש
 חימום ע"י היוצאים אותם אבל דרכם שכן בהמות של הפרש חימום ע"ישיוצאים



 ל פרפות הלכות רעהיררדן הנולהבאר
 שננפה או )טו( בראשה בשיניה חולדה שנשכתה היבשה סיי כידד"י15
 חמימי" י'1סימן

 אצבעו ונוע'ן הנקב בצד אצבעי ' ן ו ע

א",ק וכשרה 0וח של קרום ניקב שיא בידוע מהנקב יצא ולאהסוה:ס
 5סטריף יס 51כן 6יןכקי6י'ככךיקתסטריסות 61גן סנ"ס מרפה יצאואם זת",ג,ךרג

 דיכסס כעיף 6פי' 1יכם( כפ1ף סס1 ככ5 סג5גו5ת ט5ס ג'קכ06 ,סג'ר:זנ"
 : )כ( כ"ד( כ55 1631"ס 5"6 סער דל1סר6"י)3ם:נר" :לוג'נ1סססריס

 ! סעיפים ד' ובו וקרוסיו המוח נקיבה דיזל4ו ,נ1:מעסרי"ף

 נקנ התחתון ניקב )א( זה עך זה קרומים לו'שני יש אהמוה4י דטח :כן5סר"ן
 ףזדרה זבחאצבעו

 בהו לית ולכ"ע נקבים ולא סדק לא בהן אין לעולם עליהם התרנגולים"2יבת
 כ" עוד עש"ב. מהשמועה כן בתב שה"ם שגם ראיתי שנים אחר ודו"ק.חששא

 חטוטרת לה יש אם אמנם מבשר מלא חטוטרת להם שיש באותם היאדהמחלוקת
 בהם הספק נפל לא שלימה שהיא העופות כל כעין היא והגולגולת לבד נוצהשל
 עצם רוב נתרוצץ שלא ודוקא )רש"י( נ"ז סי" כדלק" דרוסה הוי ביד ראלו )יג(בלל.

 או הקרום גם ניקב אם ידעינן ולא העצם וניקב )יד( הסי". ריש כדלעילהגולגולת
 אופנים משני מציאות ואיזה )טז( )רש"ל(. הנקב בצד שדוחק פי" )טו( )לבוש(.לא.
 וע"ל שיעורו ידענא לא דעוף מגולגולת ובנחסר )יז( )ב"י(. לבדוק נכון הואאלו
 ביקב ודוקא כלום נחסר לא אפי" להחמיר יש כאן רמ"א מ"ש ולפי ס"ד ל"דסי"
 עלה למיקם איבא דבחביסה אלא בנחבסה ובן ברובא אלא מטריף לא 3 נסדקאבל

 בשימת חכם הוראת וצריך חלק איזה החביסה מהתיכת יחסר לפעמים כידמלתא
 אפי" לעוף בהמה בין חילוק אין בנחבסה ומיהו וש"ך פר"ח וז"ל )פר"ת( רואהעין

 ומיהו )יה( פר"ח(. ב" מ"ש ז" ס"ק לעיל ועיין ז"ל זין למהר"י מצאתי ובןלדידן
 ואף רש"ל( ב" ופר"ח )ט"ז כשר קיים והעצם העור שנקרע מחמת דם יורדאם

 והעצם נפוח רק הגולגולת בעצם ח2 לא אם וה"ה כ"ד( כלל או"ה וכ"כ דמיםבעוף
 )פר"ח(. המים בעוף אף כשרשלם

 נתחבר או בנקב עצם עלה ואח"ב המוח קדירת עצם נשבר או שניקבתרנגולת
 סדק שום בראשו ניכר שאיד עד בראשונה כאשר ונסתם השברסדק

 דטרפה הקרום ניקב דאלו משום ולהכשיר להקל יש ישראל בשל כלל. נקבולא
 ניכר שאינו עד ומתחבר מתגדל העצם היה ולא בנקב עצם עולה היה לאהיא,

 סי' דלקנע ונק~2ר וחזר העצם נשבר מדין ראיה והביא קכ"ה( סי' בהשו")ריק"ש
 אלא העצם מחמת הטרפות שאין התם ושאני וכ" עליו חלק ז"ל והפר"ח סי"בנ"ה

 וקו"ל אוס" יש צה"ג במקום העצם נשבר נ"ז סי" מסוף וראיה הקרוםחחמת
 והמחמיר סיים שה"ם ובס" ע"ש ס"ב נ"ה בסי' ההג"ה ממ"ש וגם זוכדיעה
תעב"ט.
 והוא המוח על השני חזק,וקרום והוא הגולגולת בעצם דבוק אחד )א( לאסימן

 פסיל לא חלל לו ויש בנקובה הפוסל דבר דכל )ב( מ"ה(. דף )רש"ירך



 המלה באיסו לא מריפות הלכות דעהיורה

 נס"1הומנ.ס כשרה לברו העייון ניקב א2 אבך )ג( טרפה יבןנספור:

:::סבץ2:נ53ע סגסות סכי6ו )כס"נ ')כדי ס2~יין כג'קכ ג"כ מטך.ס'; ייססנ"ס
 ג;סנהייק', )6 "ס גסונ וסכי 5"ח( ס" ס"ר וסנסות קס"ו סי' ות"כ6סירי

 רנ נ'"תרי : ,ד( ,רי2( מרוכס סססדככוקוס

 ססןרס חיט)עג'ו והקרום ,ה( נתמ;ך אי ססנו כע2 שנרקב עצסו :הכוחבנ

 )ז( מרפה )ון -כדוננ או כסי2 נשפך וא2 )הן כשרהקיים
 סזס:ן"ן:מ:ע

 נסס ססהסי""ס המיכ כשי;ור טהסוה ונה:ר הקרו2 12חוך כמי2 נטצאךהואם

:יס" לקרו2 אפי' נלי 2:ו-.2 היי שיא 2ביב ה2י2 סקיה המוחאם
 סוכס'ג

 כונהים המים היו א2 יוה"ה )י( מרפה וא"ל ,ם( כשרהוחי
 הודהזבה

 )פר"ח(. החיות עיקר תלוישבו לפי )ג( פא"ט(. ריש ותו" )ר"ן מפולש נקב צריך חלל לו אין ואם לחלל שינקבעד
 וראב"ן בתחתון ומתיר העליון בניקב אוסר שר"ת בזה מחלוקתדישרדע

 דוקא בתחתון אוסר והרי"ף שניהם שינקבו עד כתבו מהגדוליםוהרבה
 התחתון דדע ה"ג ב" כ" והגא"ש בהטור. דלא הרמב"ם ד" שכ"נ אחרו"וכתבו
 לאיסור. שוהוהעליון
 ראב"ן לד" אפי" טרפה לכ"ע זה ננגד שלא זה שניהם ניקבודאםודע

 )פר"ח(. ולקרקבן לריאה ול"ד מזה זה נפרדים שהקרומים כיוןודעמיה
 וגם ונתנדנד ראשו על שנפל 3גון )ה( שמחמירים. וב"ח רש"ל בגד פר"ח וכ"פ)ד(
 הריקן ומניחין אותו אוחזין השדרה בחוט בו כיוצא היה שאם בכדי ממנו קצתחסר

 שהחמיר כב"ח דלא ושה"ם( ורשד"ם( )ש"ך נכפף היה ולא עומד היה מידולמעלה
 דק לא ובה"ט לא תיבת וחסר ט"ס נפל ובפר"ח )פר"ח( ממנו קצתבחסר

 ש"ס מוליד( שאינו אלא מתקיים שהוא )ה מוטעה. שהוא כמות הלשוןשהעתיק
 שורכו וש"ך(לפי ופר"ת )פר"ח ממנו במקצת ואפי" אש מפני )ו( 3רשב"ץ(

 שנשפך דוקא והרמב"ם הרי"ף דלד" כ" הרדב"ז ב" וריק"ש )שם( הרבהלהתמסמס
 הרי"ף בדברי ואין ראיה בלא טפי להקל לנו דאין עליו חלק ופר"ח המוחכל

 לינקב הקרום עתיד ,ה ורקבון להפסד שהגיע שבל )ז( ע"ש. הברעורמב"ם
 באופן באמצע נתמסמס אם אבל לקרום הסמוך במוח זה וכל ורש"י()רשב"א
 במים דדוקא חולק ד" בט"ק ופר"ת )פר"ח( כדלה" כשרה סביב מקיףשהמוח

 והטריף בזה חילק לא דבש"ס לא בנתמסמס אבל הכי דאמרי" הוא במוחהנמצאים
 לא כאן דאין שפי" מדוקדקת אינה אפי" דתיבת הפר"ח כ" )ח( ע"ש. גוונאבכל

 הקרום בין המים שנמצאו וכגון לגולגולת מבעיא לא יישב והפר"תמבעיא,
 המקיף כמוח הקרום דהוי תימא לא הקרום תחת המים היו אפי" אלאלגולגולת

 ואינו מועט אלא מגולה שאינו נשאר שלא הגם צדדיו מבל מקיף מוח שאין בלאלא
 כיון הוא רחב ביאור וכו" השלפוחית אם וכן שנ" ורמ"א טרפה לקרום אלאמגולה
 תי" שה"ם ובס" י'ב ס"ק ועמ"ש ע"ש מדיוקא אלא מר"ן בדברי בהדיא נזכרשלא
 נמצאת שלא אפי" אלא דטרפה מקיפה היה ולא נחסר המוח אם ל"מדה"ק
 המים היו ולא כלל נחסר לא ומהמוח לקרום קרום בין המים או השלפוחיתזאת

 להרפא יוכל שלא )יוד( )פו"(. בריא דהדרא )ט( טרפה. הבי אפי" לקרום רקגלויים



 לא מרפות הלכריע דעהידרה הטלהבאר

 מקיפה המוח היה שאמ קטנה :יס( נעין )פי' שיפוחיתבתוך
 :נ": )יא( טרפה וא"ל כשרה לקרום אפי' סנולה היההשלא
 ):ג6"ס )יב( טרפ: 1:נ5ג51ת :קרוס כין מ1:חס סס155חית 05זכן

 כן ע5 ,ינ( טרס: 65 16 כ)ו1ח מ:1ס: סיס 6ס ססק סיספ6"ע(
 רעדואהזבנוק

 ונחסר מר"ן דמדבתב ריק"ש וכ' )יא( )פו"(. הקרום שינקב עד ומתטנהוה~ך
 פר"ת וכ"כ ט"ז וכ"כ כשרה מים בו היו אפי' שלם היה ראם בחעמע וכו"מהמוח
 יתרפא החום בו ולכשיתרבה הליחה רוב מחמת שם המים שנולד דאפשרוהסעם
 סס"ק ועי" מהמוח נחסר לא אפי" ומטריף הולק ופר"ח ע"ש ההיא הליחהותיבש
 לבדו העליון קרום דבניקב לעיל דס"ל מר"ן לד" )יב(יאפי' בשמו. מ"שי'ב

 כשנמצאים וכ"ש לינקב הקרומים שני שעתידין משום דטרפה הבאדכשרה,מידה
 אפי" תיבת הפר"ת ליישוב סייעתא )מכאן )פר"ח( טפי דגרע לקרום קרוםבע

 חולק וט"ז בסמוך כדלע' המוח מן בשנחסר דדוקא ריק"ש וכ" ח"( ס"קדלעיל
 שהמוח משום הוא במוח, במים אוס" שאנו דמה שלפוחית בלי בום דדוקאוס"ל

 אחר ממקום בא המים וא"כ שלם שהמוח רואים אט וכאן מים ונעשהנתמסמס
 עבדו ולי ע"כ. באו המוח דמן טרפה שלם המוח אפי" קטנה בשלפוחית מיםאבל
 להפר"ת שראיתי אלא שוה הדין דבשניהם דמשמע וכו" אם וכן שכ" רמ'א ל"דייק והכי בשניהם המוח נחסר שלא כיון לשלפוחית מים בין לחלק תיתי דמהיכאתמוה
 המים ואין ביותר לה רמצערי דאולי מהמוח נחסר דלא הגם בזה להחמיר.שכ"
 ריק"ש ולד" ריק"ש, דברי נ"ל ואע ומתה במוח יובש 3שיתרבה מתיבשיםההם
 והגולגולת הקרום בין המים ועלו מוח של קרום דניקב לו" צריך בנחסר דוקאדבעי
 טרפה דא"כ ובו" מוח של קרום דניקב שתי" במה צ"ע עבדו ולי עב"ל. דוחקתה

 ריק"ש לסברת הוא דחוי זה תי' מתרץ, ומאי מוח של תחתון קרום ניקבההמטעם
 נחסר לא אפי" בשלפוחית בין במוח שהמים דבין וס"ל בכולם חולק והפר"חוצ"נ.
 מהמוה כשנחסר מהמוח ונחסר מר"ן דנקט ממאי לדייק וליכא טרפהמהמוח
 לקרום מגולים כשהמים אבל דבשרה סביב המים מקיף שהמוח בל הסיםכשישור

 כאן והיה הואיל וכו" הותרה נשחטה אמרי" ולא )יג( ע"ש. טרפה שלם שמוחאף
 עליו חולק ופר"ח ס"ס מטעם הכשיר הריק"ש אבל )ד"מ( מחיים ברורהריעותא
 ע"ש. ריק"ש לד" הסכים מ"י ובס" רמ"א לד" והסכים א" ס"ק כ"ט ובסי"בכאן
 ואינו במוח מים נמצאו וא" בשרה א' ב'בהמות, דכשהע נ"להריביזכתב

 המוח אם ספק שם יש אם וכ"ש ס"ס משום לכ"ע לקחכשר מאחועדע
 ובתשובותיו בהגהותי ריק"ש וכ"ב עכ"ל דדינא ספיקי ג" דהוו המים אתמקיף
 יחד הבשר ונתערב כבשים הרבה שנשחטו לזה קודם הביא ושם ז"ל מ"י עכ'יע"ש
 חוטי לפתוח למעשה הלבה והורו ביה דמיטרפא מים א" כבש בראשונמצא

 של החוט הוא וכיוצאז מים ריעותא בו שימצא והחוט הכבשים נל שלהשדראות
 וז"ש, גו"א הרב זו, בקבלה להתיישב כ" הפר"ח וגם עלע חלק שם שהטיץ ואףק"א סי הב"ה וכ"כ ע"ש דוקא הטרף עצמו והוא בראשו מים הנמצא הבבשאותו
 מעשה עשה ושכן נושן חשן בקונטריס שכ"מ כ" מ"י גם בספריהם זו לקבלהפסקו

 סלוניקי. רבני בהסבמת חנניהמהר"א



 הגולה בארסז לא טרפות הלכות רעהיורה

 רכיגי נ:ס נהג"6 ס)1יח 06 5ך6ו( ס,1כ5 כדרך סיפהחס1 סר6ם כסס1תחין 5יזסר':
 ,ג"כ"גג"ן וסנ1כיגן וס 6חר 5כן1ק ח"5 1מ"מ 165 16 מיס :ס י)ו65ו 6סמקיף

 ג,ט,נסמ:ה"יגכי : )יד( )ד"מ( פסיחס כ65 5עכו"ס 5מכר1 6ו סר6ם 5סס5יך 1י1כ65ר1כ6

 ג"1 רףט'ט,ס וא'ן קיים והסוח )מו( המוח בקרום הויעת נמצא ,אם3

 ,כ.כ,ר'ק'הסי'ץ' מי חויש )טז( כשרה דם קורם ו?א רושם התחהוןבקרום

 '5חק טמ,תר6רר' , )וסכיגס1נ( "יז( ומריפה בבדיקה בקיאים אנו שאיןשאוכר

 נ:ס גה)וגי נו דה?ינן כשרה ויח בחוטם כנון ימדרה חויו נפצא אםאבל

 ף סן::ג:ן5קף : )ימ( ם;ולם ימוח הניעשלא

  קדרה  כמו  ברוי  היל בו יש  בהוכי טונח שהמוח ט;צםד
 מה וכך יכא( פו?ין שני )כוכסו הצואר כלפ. פיה ;?ויש

 תודהזבח

 בא דהליהה כשר שלם המוה עצם והיה הקרן אל הראש מן יוצאתליההאם
 דאיכא היכא ומיהו )יד( רש"ל(. ב" ב"ג ב" )בה"ט הקרןמשורש

 אם במוה מים כשיש כך לעשות שרגילה ראשה ומסבבת משתגעת שהיתהריעותא
 ואפי" לקרום קרום בין פי' )טו( ופר"ח(. וט"ז )ב"ה אסורה הבהמה הראש, בדקלא

 דהזקתו שלם העליון נמצא ואפי" בדיקה בעי התחתון לגולגולת, קרום ביןנמצאים
 דייקי והכי טרפה במוה התולע נמצא ואם ועלה העליון קרום נקב הקרומיםמבין
 טיטוס גבי הנזקין בפ" כדאמרינן )טז( פר"ת. עיין קיים והמוח שכ" מר"ןדברי
 ולא נננס הוטמו דדרך בבך טרפה נעשה ולא במוחו וניקר בהוטמו יתוששנבנס
 ביקב דאפי" ונ"ל 5 הפר"ה( וכ"פ והמרדכי הגא"ש בשם )ב"י 4 הקרוםניקב

 א"א כי מכרעת הדעת וכך )יז( ס"א. לעיל מר"ן לשיטת כשרה העליוןהקרום
 פר"ת(. "גע נפיהה ע"י ריאה זולת דק להיותו שהוא כל קטן בנקב דמוח עורלבדוק
 וכ"ב התהתון קרום וניקב התולעת פירש שהיטה קודם שמא דהיישינן כ"והפר"ה
 על ק"ד שאין כל כשרה ויצאו הקרום נקבו דאפי" לומר נראה היה ולי ב"י וכ"ש"ך

 גדולי על להלוק כח בו אין אבל קרקבן, וגבי ל"ו סי" ריאה גבי כדאמרינןהקרום
 דקרומיו מוה דשאני הדרישה שתי' כמו דעיקר ומסיק האריך והפר"ה עכ"ל.עולם
 משאר טפי מהיים שניקבו בהו חיישינן הכי משום ודקין, מקרקבן ביותרדקים
 ויצאו הטבעי ההום שפסק ריאה דשאני רב"י על חלק ג"כ הסד תורת ובס"אברים.
 דרך שנבנסים במוה אבל בו בל ב" ל"ו בסי" כמ"ש מזונות לבקש ונקבוהלהוץ

 המוה עצם אלא שם שאין עצמו מהמוה אלא ליזון אהר מקום ואע ליזוןהנהירים
 שנבר נהוש אזי מה, רושם יש אם אבל המוה תוך ליכנס הוא פנייתם כלא"כ

 8נ1 שנמצא אעפ"י )יח( ע"ש. והגא"ש ר"ח וכדברי טרפה והיא לנקבוהספיק
 למוה הגיע ולא נתהפך שמא ס"ס דהוי לקולא תלינן הוץ כלפיהתולעת

 )נ'עש שבסמוך הי'א לדברי אף )יט( )ב"י(. הקרום ניקב לא שמא למוה הגיעואת"ל מהמאתי
 המומע בקרום ק"ד או רושם הזינן ואי ע"ש חולק וט"ז )פר"ה( צריך אינוובדיקה

 בסי8 בהלל שנמצא ממהט שנא מאי וא"ל )פר"ח( ס"ט ל"ג סי" וכדלקמן לאסורהם
 יא ע"כ נקב עשה שהתולעת הברה שאין שאני דהכא ס"ס? ג"כ יש דשםנ"א

 )ט"ז(. ס"ט ל"ג כבסי" למקום ממקום איסוראמהזקינן



 לג טריפות הלכות דעהיררדץ הנולהכאר

 )כב( בכלן והפולין הפולין עד הקדרה מהמוח':בתוך ש'ש חעי,רףאכר"ת"
 נידון ואילך: ומשם וכד( במשהו ונקיבתו )כנ( כמוח נידון :ס: ,""ס

 )כה,: השדרהכחומ )ס"טברתנ"ס
 : סעיפים ז' ובו השדרה בחום מיה דו.לג*תןיןמס"ס

 המוח את החופה עור היקף רוב אשנפפק השדרה חומ 14 ו"")3ס"ר5"ד
 רוב נפפק לא ואכ וב( קיים המיח שכל אע"פ )א( הזךפך תטט ס,סיסתייר
 : כשר בעור שנפנים המוח כך שנפכק א'"פהעור מ ת5,י ,ת:ע

 השדרה נשברה אם וכן )ד( כשר ג ,נ( יארכו העור נמדק נ בנ ג.ד דף סס~מס)ס

ייא,מנ
 נפם/'

 החום שבתוך המוח שנתמעך או י החומ
 : )ה( מותרת ה"ז קיים ועורו הואילינתנדנדיססי' ססירינ')
 עד )ז( שנמכ וכדוננ )י('או יכמים "ך המוח,ונ.1 הך:ויירך . זסס'רו5 ססום'"

 רידו שחו'ן המעם היה נידו כשמעמ*דו החומשימצא
 נה-כך שיא אע"פ וכן מרפה לעמוד יכול היה וראשוחה

 תודהזבה
 תב"ש(. בשם )שה"ם כשרה מקיף והמוח המוח באמצע תולעתנמצאאם

 )כא( ור'ץ( )רש"י והגולגולת הצואר במקום )רי"ו( בעורף דהיינו)כ(

 )רש"י הפולין שכנגד מוח פי" )כב( ופר"ח( )ב"י הללו פולין שני יש בעוףגם
 במשהו קרומו נקיבת כלומר )כד( )רי"ו( הקדירה בתור שלפנים )כג(פר"ה(:

 פר"ח(. )ב"י ל"ב סי" כמ"ש ברובו קרומו ונקיבת )כה( ושה"ם(.,פר"ח

 סוף עד השדרה פני כל על ונמשך המוח מן יוצא השדרה שחוט )א( לבסימן
 ודוקא )ב( לבוש. עיין הטרפות תלויה עור ובאותו מקיפו א" ועורהזנב

 מצטרף אינו כנפה לזה זה סמוכים נקבים ניקב אם אבל א" במקום העור רובנפסק
 ליה דמנא עליו חלק ופר"ח ע"ש( וגו"א בש"ך הובא )ב"ח לגרגרת ול"דלרוב
 מה וגם לרובא נקבים רמצטרפי משום רק פר"ת וכ"פ ע"ש מבגרגרת טפילהקל

 שה"ם. בס" וכ"פ ע"ש נקב כמלוא לנקב נקב בין כשאין לרובא מצטרףשביניהם
ז"ל

 )ג( ודו"ק. ד" ס"ק בריש שכתבתי מהפוסקים להב"ח סמך דיש הצעירולדעתי
 חוט דקיל )ד( )ב"י(. למטה ולא למעלה לא שלם משהו נשתייר שלא בולואפי"

 ות"ה הטור ל" מדוקדק וכן הפו" מכל שכ"נ )ב"י בה תלוי שהחיות מגרגרתהשדרה
 ליה דמנא מטעם חולק והפר"ח ומ"י( וט"ז ופרישה וד"מ וב"ח הש"ךוכ"פ
 דכיון עליו השיב והפר"ת ב"( ס"ק לעיל עי" אזיל )ולשיטתיה מגרגרת טפילהקל
 גם וממילא בשרה, מזה חוץ כל השדרה, חוט נפסק אלא ז"ל בדבריהם נזכרדלא

 נשברה ואפי" )ה( כולה. נסוקה אפי" שכן וכיון טרפות, אין לארבהנסדקה
 החוט נפסק ואם בחוט תלוי דהכל בשרה קיים החוט אם עמה בשר ורובהמפרקת
 )מר"ח(. טרפה יפה ונקשר שחזר אעפ"י המפרקתונשברה
 קיים שבפנים והמוח וחזק בריא הוא אבל כולו שחור החוט עורשהיהמעשה

 אלא הוא אדום שחור האי אמרי" ולא בשר ריעותא שום היהולא



 הגולה נאהסח לב מרפות הלכות דעהיורה

 חגטי' :ס הי'"ו יכול אינו אוהו מעמידין ואם וככי ;ב שהוא אלא3:בפנימ

ג' : )ח, מרפה ככדו מפנייעמוד
 יר":בטה

היי:,:ס פרשה פי עד הוא )יאו השדרה הוט של זה מרפוה יה עהי)ור",:ס:.ס : וי( כשר )ט( ונתרוקן מהמוח קצה נחפר טד4

 :ס ר33י
 'ה'מר"

 מס י:ון: דרכ
 תודהזבה

 ואם בקו"א( ופר"ח )בה"י השדרה בחוט דפסל מראה שינוי אשכחן דלאשלקה
 )ו( )פר"ה(. טרפה המוח את החופה עור היקף ברוב מראה השינוי מחמת לקויהעור
 )ז( מ"ה ד" )רש"י יוצא היה נקוב החוט היה ואילו לראשו ומסו" לסופומראשו
 )רי'ף יוצא היה לא נקוב החוט היה ואילו כמים נשפך אינו אפי" אשמעינןרבותא
 נפסק בבלל ונתמסמס דנתמרך חולי מחמת אלא בא אינו זה שדבר )ח(וש"ך(.
 פיסוק אין א"נ וליפסק. לינקב עתיד זה לקוי שמתוך לרבנן להו דקים הן,החוט
 בהמרכה אבל 6 בהפרדה ה"מ מוריד ולא מעלה לא זה מוח ראמרי" אע"ג מזהגדול
 )רש"י(.לא
 מקיפו מוח לומר שייך דלא טרפה ענין בבל השדרה בחוט מיםנמצאאם

 הב"ח קבלת י"ג ס"ק ל"א בסי" מש"ל ולפי דמש"א( ב' כ"ג ב')בה"ט
 המים בא מאין לומר הוא דסברא המוח יבדוק השדרה בחוט מים נמצא דאםנר"
 השדרה. שבחוט מהמים לחוש אין שוב בדינו כשר ובשנמצא בא, מהמוח אלאלחוט
 השדרה בחוט משא"נ במשהו דנקיבתו חמור המוח דקרום עצמו למוח לדמותוואין

 קיים והעור העור תוך )ט( ע"ש. ז"ל גו"א ד" ג"ב נר" ובמ"ש ברובו.דפסיקתו
 לידו שחוץ הריקן היה בשמעמידו ודאי אז הרבה כשנחסר אבל 3י()ש"ס(.

 הרבה להתמסמס שדרבו לפי להרבה מעט בין מפליג לא בנתמסמס אבל שוחה'
 זה סי' בכל הנזכר )יא( ריק"ש. ב' סק"ו ל"א סי" לעיל ועמ"ש ופר"ח()ש"ך
 הגוף כל בבין ומעמיד שבשדרה חוליות כל ומקיים קושר הוא הזה שהחוטומשום
 הנזכ" הטרפיות אין הלכך להתקיים יכול הגוף אין הזה החוט נתקלקלואם

 בחוט תלוי השדרה קיום שם שעד וכו' שלישית פרשה פי עד אלא בבהמהמטריפים
 שמשם )שם( החוט וקלקול בפסיקת מתה הבהמה ואין החוט כח תשש ואילךומשם
 שדרתו מעמידים שהירכים מפני ההוא החוט ע"י השדרה לקיום צריכה אינהואילך
 מ"ה(. דף ורש"י)לבוש
 ננגד וכשמגיע ישר דרך הזנב סוף עד השדרה כל מושך השדרה חוטכידע

 לדרך א" חוטים שני בלומר פיצולים שני הישר מהחוט יוצאיםהירכים
 למטה עד השדרה דרך בעשר יורד ואמצעיתו א" עצם תוך שמאל לדרך וא"ימין
 כשתי כתבו ור"ן ורש"י ולבוש( טור )ל" אצבעות כשלוש שירד ולאחר הזנבכנגד

 עד מקומות בהרבה וכן לשמאל וא" לימין א" פיצולים שני עוד מתפשאצבעות(
 פיצול בין אשר שבשדרה הישר והחוט פרשות. נקראים פיצולים הג" ואלושיכלה.
 בהתחלתם כלו" הראשונים הפיצולים שני בין והחוט הפרשות. בת נקראלפיצול

 פרשה פי עד הפולין מן החוט דינם,כל וזהו פרשה פי נקרא ואילך אילךכשמושכים
 ואם טרפה, ודאי עביו רוב נפסק אם הראשו" פיצולים השני התחלת שהיאראשונה
 חוט נפסק אם וכן הראשונים פיצולין השני התחלת שבין הפרשה שבפי החוטנפסק
 טרפה ספק אלו כל הפרשות בין אשר הישר חוט נפסק אם וכן עצמן. הפיצוליםשל
 וטור. ורש"י רי"ו עיין שלישית פרשה עד שנייה בפרשה הדיןכן
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 לב טרפרת הלכדין דעהידרןק הגולהבאר
 פיצויים חוטי משני אחד נפמק 'ואם )יבי בכלל ועד שלישית ע" ססננע,6
5ח""

 השלישי פיצול חומי נפסקו אם אבך ל טרפה ושניים ראשונים ]עי'
 )יד( האנפיים בין עד מ החוט טרפות. הוא ונעוף  1ינ(  כשר ססדרסח1ט

 מטר.סי' 1ים סג"ס בנוף בו מחוכרים שהם המקום התחיה :י :5עתתסע

 סס 7),קימית : )ור1כס סססר כנוק1ס 65 06 נס1נ 1סכ. .ט"1( .ה6"1 1,1"ס כ:ינס ,כן:ת"5 1מרדכי 61"ז )ת.' 5נ1ף סנגחיכר סעלס סכיכת כ15ת מקוס עך כע1ף 55ד ". יתין55י

3עי"
 נפסק שמא חישינן ולא כשרה השדרה אורך כ.-נ ע"י גו'ג-.ץ ;י המקל יהלך במקל השררה אותהש;ל שהכו בנהמה ג ך וגססט:

ד:,"
 הקשרים למקום חושש*ן קשרים נמקי יש ואם )טוו ההוט דרכו רכ,

 השדרה אורך כל פני על המקך הניע יא אם וכן .4ןן, ,גסיגירסת,:י"5
:יג.ס

 :),.תר"
 אם וכן בכח)יז( מכה כלה שהוא במקום המקל שרא: יקוששין

 : )יח( החומ נפסק שמא חוששין השדרה ירוחב הכה ,כ,' .:,י:יי3
 נפסק שמא חושש'ן אין )כ( רנריה שנוררה ).מ( ב.ה.*ה : ן קמ::י" )."סס

 "מך.' 65,1 )כא(החוט:י:.1"ג
 :גר1ג"

 סרנ5יס כ6כ 1ס61 גקסק
 161"ס כחי5'ן נורדכ' )סנ:1ה סכי ריכ6 ג)וי 3ע,ף .ס":)נמן"(

 תודהזבה

 שבתחלת לפולין מבחוץ תחלתו השדדה, חוט היכן עד מה"ש פ"ז הרמב"םרז"ל
 שלישית פרשה אלא אחריה ישאר שלא שנייה פרשה סוף עדהעורף

 לזה זה דבוקים עצמות שלשה הן ואלו הן פרשות ושלש האליה לתחלתהסמוכה
 והפרשה פרשה ופי הפרשות בין מפרש שהוא והיינו , עב"ל שדרה של מחולעתלמטה
 ובחוטים האליה, סוף עד המוח מן ביושר ההולך השדרה בחוט מיירי הכלעצמה

 אלא לנו ואין השדרה חוט מיקרו לא דהנהו כלל איירי לא והנה הנההמתפשים
 נחתכו דמסתמא הירך בשר כל דנחתך דהגם א"כ ונמצא העצם תוך ההולךהחוט

 ורא"ש והרמב"ם הרי"ף הם דכואי כשרה בן אעפ"י אסור רש"י דלד'הפיצולים
 הסוגיא פי" ושם בפר"ת. באורך עי" כלל. בש"ס נזבר שלא זה בדבר עליהםלסמוך
 וכן ההיתר בבלל ג" פרשה פי הרמב"ם ולדעת )יב( ז"ל. לפרש"י והקשהלדעתם
 אלא ראינו )יג( ג". פרשה בפי להחמיר הש"ע כד" פסק ופר"ח וש"ך. רש"להסבים
 פני על הולכת שהמקל כיון נטו( )פר"ח(. בבלל עד ולא )יד( )לבוש(. בעלמאכבשר
 שלא שא"א נטז( ופר"ח(. )ש"ך החוט לפסוק הכאה באותה כח אק השדרה בלאורך
 לפי הכאה בשעת המקל ונפסק אותה הבה אם וה"ה )יז( בכח. מכים הקשריםיהיו

 נכון וכן וט"ז( וריק"ש )ב"ב המקל בראש כמו חבורה עושה המקל שנפסקשבמקום
 כדברי שכ"מ )ב"י איברים לריסוק חישינן לא אבל בלבד )ית( שה"ם(. )עיעלחוש

 דחישינן הרמב"ם מדברי בהדגע מונח דאדרבה כ" והפר"ח ( ורי"ו פ"טהרמב"ם
 ואפי" בו שהכה המקום בנגד החלל בדיקת ובעיא נפולה כדין איברים לריסוקגם
 וכן איברים לריסוק דח"2ינן מודה רש"י אף ההבאה מחמת נפלה ואי נפלהלא

 דאע"ג כוונתו אלא לריסוק, לחוש שלא רש"י בדברי הכרח ושאין הפר"תהכריע
 חיה וה"ה גסה הן דקה הן )יט( ע"ש. החוט לנפסק למיחש איכא אעפ"כדהלכה,
 על לעמוד יכולה שאינה אפי" אלא גוררת ול"ד )שם( ידיה )כ(וה"ה שה"ם.עיין



 הגולה נארסט לב מרפות הלכות דעהיורה

 כסי עטי שנפלה נודע אם אבל שנפלה נודע כשלא בד"א ע ג"ח(כ55
 0יסכ-"

 :2 יג2.ר"טס : )כב(חוששין
 סגה'וסכסס, סעיפים י"א 1בו בושפ ומכה הלחי ניפל אם דיןל3

 כחיהכין פ"ן
 תנית 5סג'ס5, ע"י יחיות שיכול והוא ב כשרה יאן ההההון ?חי ניטל אא

 נ:ן::ן:ץ:ע )נ, חרטומ1 סכיע5 פיף 1כן 0נ"0 ,בן והלעמה הכראה.
 תת"סנכ""ח : 1רוקח( כ"ד כ55 )16"0 כסר 501עטס 0מר6ס ע"י 5חי1הויכ51

 טי:תבט ?דבריו)ד( לחוש וראוי ד טרפה ?הרמב"ם העייון: לחי נ*טלנ2
 ,ס"י, 5וגי55סכתי : )ה( נביה שהו בכל ?חללו שניקב הושמ תרב*ן י או ושם ה3
 גן::,ל: ה51י( ירי )ע5 מהם אחד ניקב יי( ךושם יש ;ורות שני 'ד

 ךף כםהתס)ן קרוכ בי ע?ה ואפי' " אפורה שניהם ניקבו )ז(כשרה

 כ:: ג::כ והוא )ם( אפורה זה כננד שלא זה נ*קבו אפי' ט )ח(ונמתם
 מס ,גססטה טנעיה סס זו חגס למ"ג סס ךרכ"ות.מי"

 תודהזבח
 מלתא דהוי )כא( ורי"ו. המרדכי ג" שה"ם עי" היה בך שהיה שמעשה אלארגליה
 חוט שפסיקת רגליה גוררת ולכך החוט נפסק נפילתה עם שמא )כב( שכיחא.דלא

 תלינן לא לזנבה מראשה אותה דהכה בהיכא וה"ה )טור( נפילתה עם מצויהשדרה
 דלא כל בדק לא אם להטריף אע בדייבד ומיהו לכתחלה בדיקה ובעיאבשגרונא
 פר"ת(. )עיין בהדיא בש"ס בדיקההצריכו
 מיד לשחטה מותר רגליו על לעמוד יכול ואינו מהשוק אווזשקנהמי

 )פר"ח(. הוא ופשוט טוביה( ה"ר ב" דחולין )הגמ"ר שכיחדשגרונא
 )רש"י בבשר מעורים שהסימנים הסימנים על המוטל הבשר מעל)א( לגסימן

 סימנים עיקור דליכא בענין והיינו ופר"ח ש"ך וז"ל ע"א( נ"דדף
 מקום עד הבליעה בבית שתוחביןלה הוא המראה )ב( וי"ו. סט"ו כ"ד סי'כדלעיל
 שכ"ג סי" בא"ח כמ"ש להחזיר שיכולה במקום הלעטה להחזיר. יכולהשאינה
 כמו טרפה העליון אבל התחתון דהיינו ונ"ל בבהמה הלחי במקום שהוא )ג()שם(.
 ב" בבה"ט בהדהע הדבר מצאתי ושוב הלבוש מל" קצת וכ"נ ב" דבסעיףבבהמה
 ע"ש.דמש"א
 אבל כשר הגרון ערלת והיא המטוטלת עד הלשון נימוק אםהרוקחכתב

 ע"ש הטרפיות על להוסיף מנ"ל פר"ח והקשה טרפה המטוטלתעם
 פי לכסות חיים בבעלי נברא העליון שהלחי )ד( ע"ש. לזה יישוב כ" שה"םובס"
 בהא ולקהא מתטררת הרגעה והרי ב"י( בתשו" )רמב"ם לריאה יבנס אםפתאום החי וימות אותה ויקרר לריאה פתאום הקר הרוח נשימת בו תכנס שלאהקנה
 )ה( פו"(. נמה ב" הפר"ח וכ"פ )פר"ת הלקותא מצד לביעתא או לבשראודמיא
 וש"ך )פר"ח הה דנבילה הושט נקיבת אגב נקטיה הוי, טרפה הושט דתרבץאע"ג
 וא"צ ניחא ובמ"ש טרפה דצ"ל כ" קכ"ט סי" פ"מ ב" הקמח לקט ובס"ופר"ת(
 כפולים קרומיהן המעים בל גם כי חבירו על מגין שהאחר )ז( זה. ע"ג זה )ו(להגיה.
 )ח( ע"ג(. ו דף )י"ש שומרו הב" יהיה מהם באחד פגע יהיה שאם השמירהמפני



 ל3 מיפדרן הלכדת רעהיררפה הגולהבאר
 טסתגווגי' סי' אהדדי דמתרפו דאפשר א' טרוח שניהםשניקבו
 63 ססכקג כניכר 656 מיירי 65 זס וכ5 סנ"ס )*וד( יחד5סזדמן
 גיקכ 65 6סי' )יא( קון פ"י סכיקכ 5חום ים 06 536 חו5ימחמת
 5י 6יז וסט סחי5ון גס גיקכ סמ6 דחיים'כן טרפס )יב( ססגינוירק

 רזרזאךןז21ד[
 וישאר הקרום שיפול נ"ג( ' ד" )רש"י מתקיימת אינה עבה סתימה בו עלתהואפי"
 מ"ט,דשאני סי דלקמן לקרקבן ול"ד בב"י הובא ריטב"א ד' זוהי )ט( )רשב"ץ(.פתוח
 ומנשמת שם תדיר ומשקין דאוכלע ביון ושט אבל קאי וכדקאי נייח דמינחהתם
 ונמשכות עמו מתפשט הושט יהא שלא א"א קול מוציא שהקנה צועקתואעפ"יוגם

 כניקבו והוי זה בבגד זה מכוונים שהנקבים לפעמים ומזדמנים ואילך אילךהעורות
 אפ"ה ופשטא דגמדא שא"א רחוקים שהנקבים ואף )יוד( רש"". )ש"ס זה כנגד?ה

 משתי כשהן ומיהו וב"ח( ופר"ח רש"ל ב" )ט"ז לשיעורין דבריהן נתמ דלאאסור
 אבל ריטב"א( ב" ופר"ח )ב"י וכשרה אהדדי דמתרמו פנים בשום א"ארוחות
 וא" למעלה א" בביקבו נמי דיתיר פשיטא בהריטב"א דפוסק דמאן כ"הפר"ת
 פלוג, דלא משום רוחות, בשתי מחמרינן דאמאי בפר"ח דלא סצוות בשתילמטה
 מנייהו חד בניקב אלא כשר דאין מפליג דלא רמב"ם ומל" מהש"ס ודייק בן.ה"נ
 א' ברוח וא" למעלה א" ברוח א" ניקב ואפי" רוחות  בשתי ואפי" לא שנים אבללבד

 דבניקב הכריע שה"ם ובס" ע"ש, אהדדי ומתרמו מתרחבים שהנקבים טרפהלמטה
 בשרה רוחות ובשתי הריטב"א, ד" ושזו טרפה הרבה מרוחקים שהם אף א"ברוח
 )יב( )עש"ך( מחט או קוץ ע"י שניקב לחוש יש ומסתמא )יא( עש"ב. ז"ל מר"ןכפסק
 אומר ואני )בה"ט( וצ"ע הכ"ש על תמהו ורבים )ט"ז( לחוד החינון ניקב אםוכ"ש
 הכ"ש לכתוב להט"ז שהכריחו הוא מבעיא, לא זה בלשון דיש אפי' שכ" רמ"אדל"
 קאי הפנימי רק ביקב לא אפי" רמ"א דמ"ש פי" ופר"ח שהש"ך אלא הב"ח הביןוכן

 חיצון בין פנימי בין שניקב מהם איזה דמשמע כשרה מהם א" דניקב בסמוךאמ"ש
 קת ע"י שניקב לחוש יש אם אבל חולי ע"י ניקב דדוקא רמ"א קאמר עלהכשרה
 לה משכחת החיצון רק כשניקב אבל טרפה לחוד הפנימי רק ניקב לא אפי"ומחט
 והרא"ש בתוס" מפורש וכן כב"ח דלא ס"ז כדלק" מבפנים בדיקה ע"י דבשרשפיר
 רמ"א ב" ז" ובס"ס זה בסי" דהרי לפ"ז וא"ל ז". ס"ק מ"ט סי" וע"ל ולבושוד"מ

 שאינו במקום נשניקב דדוקא וי"ל מבפנים, בדיקה לה מהני לא קוץ ע"ידכשניקב
 ח", ובס"ס כ"ג בס"ס מיירי ובהכי מבפנים אף בבדיקה בקיאין דא"א הואידוע
 פבה"כ גרע דלא פנים מצד הושט בדיקת מהני ידוע דבמקום ס"ט ל"ד בסי"וכן

 הש"ע מ"ש שפיר אתי והשתא מ"ח סי" כדלק" דכשרה במחט פנים מצדשניקב
 דמחט כ" נ"א ובסי' מבפנים אלא מבחוץ בדיקה לושט אין נמי נקב רלענתס"ז

 דכש ודאי אלא משהו בנקב אפי" דמהני כ" ובכאן וכו" חחטינן הגוף בחללשנמצא
 למר'ז מיחשב מלוכלך דצואר יתבאר ס"ח ולק" )עש"ך( ידוע במקום שניקבמיירי
 ורוחב אורך בל בנגד לבדוק שצריך כיון ידוע שאינו מקום ולרמ"א ידועמקום
 ס"ח. וע"ל ידוע מקום בעינן לא מר"ן דלד" הפר"ח וד" )שם( המלוכלךמקום
 בו ניכר משהו נקב לבן, פנימי שעור דביון די"ל ט; בבסעיף נתרפא לשמא חיישלא אמאי מבפבים בדיקה ע"י כשר החיצון רק דבניקב ס"ל רמ"א אמאי להקשותואין



 הנולה נארע לו פרפות חלכתע רעהיהחה
 מדיוק'עס : )ינ( פ6"ס( ור~ר6"ס סו' כ' )ב"י סכחוןכדיקס

 זי63כ שהחיצון נתחלפו ואם לגן והפנימי אדום החיצון אלו שיית יה

 כח"ס,סיסנז6 )מו( אדוטים אם:שניהם דכן כ )יד( פרפה אדום והפנימילנן
 סעיי ס,ג סגי 16 וסטיס סגי 5ו יס 06 סכן וכ5 סנזס מרפה )מוז( לב:נש4ן

 : ט'( סי' כ' ג55 סר6"ם )חסו' )יז( רסרפסקגיס

 תורהזבת
 בו ניכר משהו נקב אין אדום שהוא שכיון )יג( סק"י(. פר"ח ' ועו כ"א ס"ק)עש"ך
 לינקב הם ועתידים חולי מחמת אלא זה בא שלא )יו( ס'ץ. כדלק" מספקוסרפה

 פסקו וט"ז והפר"ח וכ"ג( דמש"א ב" )בה"ט שהוא בכל ואפי" בת"ה()רשב'א
 וע'י שה"ם וכ"דלהקל

 גוון או ירוק גוונים לשאר שניהם נתהלפו ואם ט"ו( סס"ק
 דקאמר הש"ס ל" דיוק צ"ע עבדו ולי עש"ב, מספק להסריף העלה פר"ת הרבאחר
 הא אלו, גוונים לשני בנתחלפו דוקא משמע ריאה גבי בדקתני נשתנה לימאחליף
 תמצא לא מראות דפיסול רש"ל ב" דכ" סק"י בט"ז ועיע לא גוונים לשארבשתט
 בכולה ודוקא )טו( עכ"ל. ובו" הא"ז ו3"כ בטרפות להוסיף לט ומנע בריאהאלא
 דחבריה קטן לנקב דמי דלא עליו מגין וחבירו לקוי חד דהא וא"ל )ש"ך( ברובהאו
 מאי וא"ת הטור( ב" )ט"ז השני ע"י מתקיים לא לקוי שכולו כאן אבל עליומגין
 של קרומים דשאבי כשר, כולו הקרום נגלד אפי" דאמרי" ל"ו בסי' מריאהשנא
 ב" )ט"ז א" במקום לעמוד יכולה אינה תמיד ומתנדנדים בהו ושתת דאבלהושט

 ותי" דטרפה, נימא נמי בקצת נתחלף אפי" דא"ב לי נוח ואינו עליו וכ"דרישה(
 היה אם ולפ"ז תמיד בזה דבוקה זה של ולקותא זה ע"ג זה שוכבים דהא לקוייהיה השני דגם אמרי" לקוי והוא לפנינו שישט דהכא מהך דריאה ההיא דשאני ז"להוא
 אין דלמעשה אלא בריאה כמו השני ע"י מתכשר היה כולה הושט מן א" עורנוטל
 ס"ב, ל"ו דסי" דאגלידא מריאה להקשות דאין כ" והפר"ח עב"ל. להקל ע"זלסמוך
 הא קיימים העורות שני שיהיו וצריך טפי חיות בעי ובכאן בטרפות מדמיןדאין
 ע"ש. טרפהלא"ה
 דרוס הוא לשמא להוש ואין כלל לאסור אין מעט הפנימינתאוםואם

 דלא נר" דרוסה חשש משום הר"ן לד" לאודם הלבן דחילוףואעפ"י
 ובן נ"ז כבסל' השוורים בין ארי שנכנס דהיינו מוכיחות ידים ב,שיש אלאחישינן
 וע"ל )שם( בהכי מיירי הר"ן ואף ופר"ח( )ט"ז כב"ה דלא רבנים ושאר רמ"יהסכים
 והצד א" מצד נתלבן החיצון אם אבל לגמרי לבנים ששניהם ודוקא )יו( י"ד.ס"ק

 לבנים בשניהם גדולים, כמה ב" ב" ורש"ל תב"ש( ב" )שה"ם להקל יש אדוםהשני
 חליפי אי דדוקא ורשב"א ורמב"ם ברש"י ליה דמכרעא ב" ופר"ת לגמרי.דכשר
 מידי כשרה אדומים או לבנים בשניהם אבל אדום ופנימי לבן שהחיצוןתרוייהו
 וסיים ע"ב קל"ד דף חיים תורת בעל הרב וכ"ד עש"ב סותמו דהבירו אביקבדהוה
 ניטלו כאלו והו"ל דמי בנטול יתר דכל )יז( ע"ש. הפסיד לא בהפמ"ר דהמיקלבה

 באמצע אך ולמטה למעלה ומחוברים ושטים שני היו ואם )רא"ש( מ"א סי"כדלק"
 מררות שתי מדין הכשירו והפר"ח והט"ז רמ"א. והטריף היה מעשה לשניםנחלק
 מ"בוסי"



 לג בפרכפדרצ הלכלרן רעהידרזק העלהגאר
 שצריכהבדיקה דרומה אצל )יה(מבחין בדיקה לך אין ךשכן ל ך סס דרגס"תיתר6
 בו ניכר הארם אךרם ח11 אדום שהךא שכיון כ(פני )יבן( ע1נ67מתסהי6

 'י : ז ' 1גרכ 61116דגר
 )כא( מבחרן י הקנה בודק )כ( הוא עדף אם ם ' יעשן נייצי ךרג6 גריסייסף
 ככדיקס כקי5ין 6ג1 ר5ין 51רידן סנ"ס )כג( תקנה לה אק היא :ג~:ן5ת בהמה ואם )כב( פבפנים ובודקו הושמ טהפך ואח"כ ושדוקכפן ]*סי' ג-ח דףסס

 : )כד( תקגס )1 ,1י ע1ח 5ח נגסי'לסט1טן
 : )כה( מבפני' אלא מבחרן בדיקה רושם אין נמי נקב ויענין ז בט%":
 חוששין אין מ )כוי בדם מלךכלך וצדארן לפנינן 41בא *יךת ןק 1סרסנץ5מס"ם

נהיד1ס',סס1סר
 סס רס-י סכפי הג16גיס כסס ירחהס 1רגע1סס

 תודהזבח
 אלא אחד קנה כעין יוצא באמצע שלו בקנה שלפעמים עופותמינייש

 ובלולים )מל" לול כעין ועשוי הקנה כדרך חוליות חוליות עשוישאים
 גבי שכתבנו מטעם כשרה בקנה ומתחבר וחוזר חלול והוא ד"( סי" א" מלכים"צלו
 אבל הוא ואורחה הזכרים אווזות בבר נמצא שזה ב" ע"י ובס" )פר"ה( ושטיםב"
 של באווז ראיתי וז"ל וכ"ג ל"ח ב" כ" בה"ט ובס" ט"ז בעל הורה וכן בנקבותלא

 )יח( בכולם. הוא שכן השוחטים לי ואמרו הרבה למעלה מתפצל שלו שהקנהמים
 כדלק" )יט( פר"ח(. )עיין הפנימי בבדיקת יסגי נלל מבחוץ בדיקה צריך שאינופי"
 ב"א כבסי' הסימנים ב" צריך דלכתחלה ואע"ג אחד בסי" שהכשרו )כ( נ"ז.סי"
 קצת קורע פי' )כא( )ש"ך(. דמי. כדיעבד א" בסי" אלא היתר לו שאין כיוןהכא
 שקנור )כב( )פו(. לשחוט שרוצה במקום בקנה לבדוק יוכל ומשם בעורתחלה
 שנדרסה ארס סי" שהוא ק"ד בפנים ימצא ואם בו ניבר וארס וזך לבן הואהפנימי
 החיצון נדרם שמא חישינן ולא 3שרה וא"ל טרפה העורות שני דרך הארסוירד
 דרוסה אצל הוא קשה הסימנים וינקוב,שעור שירד וסופו הארס ירד לאועדיין
 והרשב"א )הר"ן בכך מה בחיצון ארס שיש אעפ"י ירד לא שוב מיד ירד שלאוביון
 שא"א )כג( ז"ל. הרא"ש תי" נגד עיקר שכן שכ" פר"ח ועיין ובחדושיובת"ה

 ותו"(. )רשב"א שחט ארס במקום דשמא ולבדקה אח"כ ולהפכהלשחטה
 תקנה לו יש בבהמה דגם ס"ל הרא"ה ב" ור"ן ורש"ייהעיטוררדע

 דרוסה גבי אבל שחיט נקב במקום דלמא לחוש יש נקב גבידבשלמא
 דמתלבלך דכיון להקשות במשהו,ואין היכר יש בו שחט אפי" מאדים דמקומוכיון
 ואז הדחה ע"י להעבירו יכול השחיטה דדם די"ל ניבר, הארס אין השחיטהבדם
 מר'ז לפסק הסכימו הפו" ובל )ב"0 הדחה ע"י עובר שאינו הארס קורט ניבריהיה

 )פר"ת(: מנקב טפי דמינבר הדרוסה בבדיקת אפי" אשמעינן רבותא )כד(הש"ע.
 ואף אדום שכולו לפי מבחוץ ניכר ואינו ונקרש בנקב דם טיפת נכנס דשמאטה(

 שהזביר החולקים נגד הגאו" ב" ורי"ו והר'ז ורשב"א )רש"י ידוע במקוםשהנקב
 ו"(. ס"ק )ט"ז חולי שום בו ניכר אין דבחיצון חולי ע"י ניקב ואפי"הטור(
 לאו סרפה, קוץ ע"י הפנימי ניקב דאם בהג"ה ס"ב לעיל דאמרי"דהארדע

 אירע הפנימי ונקב החיצון ניקב לא דדלמא מספק אלא ודאיטרפה
 מבחוץ הצואר שנקרע )כו( )פר"ת(. לו והלך ופנה הפנימי רק ניקב ולאבקוץ
 ואפי' חשש אין בפנים הושט סביב שחיטה אחר דם לכלוך נמצא אם אבלרש"0



 הגולה נארעא ל3 מרפות הלכות רעהזרה

 סס כ'ססות אבל )כז( החלל כל יבדוק ע ג"ז( סי' )ע"5 דרוסהלשק

 1יס סנ"ס )כח( המיוכיך מקום יבדוק נקובה רספקחוששי'
 זעו65 "ס" גס"

 5גקיכח דח'סיכן כדס מ15כ5ך ר5י6רס כסמס 16 ע1ף כ165סרין

סס,~

 ציי6 ג מ
 ,ין2ן.22:"כנס : )כם( סמגסנ 1כן 6"ז( נ' פ6"ט )סג6"ס נקיהיס 6ג1 61יןס1סט

 כשרה בו תחוב ואינו פ לרחבו או לארכו )ל(בושמ קוץ נסצאט
 אבל צ )לב( וסגמ"י( )ט1ר טבחוץ ק"ד עליו אין )אם)לא(

 דח"2ינן )רד( ק"ד שם אין אפי' )לנ( אמורה בו תחוב הואאם
 : ויה( ניכר ואינו ונתרפא והבריא הושם ניקבשפא

 תודהזבח
 בו שאין כיון באן ררוסה דין מר"ן ב" למה ידעתי לא פר"ת ב" )כז( )ט'ץ(.לדידן
 ע"ד בז דף חולין בשיטתו שה"ם והר" פרטיו נת" ושם מקומו נ"ז ובסי' חידוששום
 מקומות בשאר מלוכלך כשבא איירי נ"ז ובסי" הצואר, בדין מיירי דהנאתי'

 לענין לאשמעינן נחית ודאי הפר"ת וקושית חידוש. שיש שניהם להשמיענווהוצרך
 דמשמע בדיקה דבעי מדכתב אשמעינן חדושא לפ"ד פשיטא, בדיקה, דבעינןנקב
 מקום ננגד מבפנים )כח( ע"ש. באן רמ"א נמ"ש דלא בדקינן האידנאדאף

 דהיינו ונ"ל ע"ז ב"י וכ" )כט( י"ג. ס"ק לעל ועיע )ש"ך( ס"ז כדלעילהמלוכלך
 שכ' פר"ת ועי' בדקינן נמי האידנא נ"ז סי" שיתבאר רש"י לד" אבל בה"ג,לדברי

 מפר"ח(. וכ"נ )בה"ט מחט או )ל( . י"אע"ש ב" רמ"א כתבה ולזה זו היא יתירהדחומרא
 )רש"י בלעו שלא בושט מונח כך ונשאר קוצים לאבול הרועות בהמות שדרך~א(
 וכ"נ ע"ש כאן ההג"ה מקום ושאין אתחוב קאי דרמ"א הוכיח הש"ך )לב(ש"ס(
 דכיון בנמצא אף בק"ד להטריף הוכיח והפר"ח לרחבו אחלוקת קאי דרמ"אפר"ת
 וחזרה לחוץ שיצאת הוכחה הוי כלל תחובה אינה שהמחט אף ביה ופעיאדאכלה
 ט"ז וכ"פ ויצא והזר לחוץ עד שניקב דחישיק לאסור יש בפנים ק"ד בנמצאוה"ה
 ליה סגי בבדיקה מבחוץ ס"ד 2עיש א4 ובנמצא והעלה עליו השיב והפר"תעש"ב,
 שנתחב בשה"םז"ל.)לג(וכל ועיין ר'ו ס"ק מ"ו סי ועיין בשרה נקוב נמצא לאואי
 נגד ופר"ח )ש"ך תחוב מיקרי משניהצדדין הפנימי עור ניקב לא אפי" בעורקצת
 ש"מ הושט יתנועע הקוץ כשינטל אם לרחבו שהקוץ דכל העלה ופר"תת"ח(
 ש"מ קצת מתנועע הושט ואין הקוץ דינטל ונל בדיקה ובעי קצת ונתחבדנסרך
 הבריח לא דלמא ניקב, ואת"ל כלל, ניקב לא דלמא ספיקי תרי ואיכא ניקבדלא

 כל ובין כלל תחיבה הצריך דלא רמב"ם בין ממוצעת זו וסברא הקצה אלמהקצה
 בסי' וקרקבן לבה"כ ול"ד מבהוץ ולא מבפנים לא )לד( ע"ש. תחיבה דהצריבוהפו"
 את העבירו הם שמא ושוטפין עוברין ומשקין שאוכלין דמתוך שאני דושטמ"ח
 לו אין ולפ"ז )לה( לקרקבן. זה דין שמדמין התו" נגד והר'ז בת"ה רשב"אהדם
 הבריא דמפרשי וטור ור"ן ורשב"א הרי"ף ולסברת ב"י( )רי"ו בבדיקהתקנה
 דינא דלענין פר"ח ומסיק קרום, להעלאת חוששין אין דרש"י, שני כפי" נקבל"

 קרום. להעלאת חישינן לא מסתמא הטרפיות דבכל ודעמיה הרי"ף בסברתהעיקר

 מיננר עלה דקרום תימא דאפי" דריאה אנפיחה סמכינן היבי הכי תימא לאדאי
 יע"ש. מר"ן על ותמה להתיר הסכים הפר"ת וגם ע"שבבדיקה



 לג מרפות הלכות רעהודרה הנולהבאר
 סמ6 סיגו 0 ד65 )יו( מ103ז- ד ק 16 06 תכםי' 1ס ססנ:ג0עז15
 3טייג1 5סק5 )סנ1 3כו ח( סס 3 ס 1סנ6 ס, 1סי6 1 )סי36ס3רי6 י ייב
 5כדוק געיר 0קנס סים :1נון )וסס למסיח סמ5ע'טין 6ווזותכ6וקז 1גזכ נןר"0
 ק"ד 6ין וגס 5דרין תסגי נקיכ 6יגו 6ס נוסט ק1ן 15 גיסכ5סק5 ונסני )לז( סרי6ס מסרכות יותר דסכיא נוס1ס סיסט כקזכת6חר יסר6"ססי"ף

 ,טל( ר16ריית6 6וסור סו6 כי סרנס כזס 5רקרק ייס יחומכחון
 כ)וקוס 51סק5 מ5כרוק 6רוכ6 י5סמוך ג55 5כרוק ס65 טוכ סיסויותר

 : ריעתן6י6יג6

 ברוב טזה זה ונתדלדלו מהקנה הושם נפרד קי
 תורהזבה

 מלתא אתרע מאימת ידעינן אי המחמירים לסגרת דאפי" הפר"תב"עדד
 ע"ש בדיקה ליה דאית פשיטא קרום עולה שאינו שיעור מקרובוהוא

 מוריד ולא מעלה לא מבפנים דק"ד מבפנים ק"ד דיש אע"ג )לו( נ"ב. סס"יוע'ע
 טרפה קוץ ע"י הפנימי רק שניקב לחוש יש דאם כ" ד" סעיף סוף דלעילואע"ג
 שניקב לחוש דיש אלא קוץ שם דאץ התם שאני החיצון גם ניקב שמאדחישינן
 שנמצא הכא אבל להוץ ניקב היה לפנינו הקוץ היה אם אולי חישיע ולפי" קוץע"י
 ניקב שמא חישינן לא הלכך ניכר היה החיצון גם דניקב איתה אם בושט תחובקוץ
 וט"ס כצ"ל )לח( )לבוש(. לינקב הוא מצוי האבוס לעיטת שע"י )לז( ופר"ח(.)ש"ך
 לא דאפי" מר"ן כד" דהעיקר להקל דאין כלומר )לט( ופר"ח( וש"ך )ט"ז בש"ענפל
 שהביא ומה ס"ל. כמר"ן הפו" דרוב בו תהוב כשקוץ טרפה מבפנים אפי" ק"דנמצא
 דאין דעתו אבל המקילים סמכו שעליה להורות היינו המכשירין סברתרמ"א
 בישב וה"מ ופר"ח( )ש"ך ריאה גבי ט"ל סי" כדלק" בדיקה וצריך ארובאלסמור

 תוך שנמצא הוא ושכיח עיסה בגלגולי אותן שמלעיטין האווזות אבל בושט קוץלה
 משום להכשיר יש החיצון בעור ריעותא שום נמצא לא אם ובועות שחין במיןהושט
 ת"ח )כ"ב החיצון בעור ריעותא דליכא היכא דמבשריע חולי ע"י ניקבדהו"ל
 גם הלקותא דשלטא דאף הט"ז כ" עוד )פר"ח( שמחמיר כב"ח דלא עיקר ונןוט"ז
 היכי וכי מנקב טפי גריעא לא לקותא דהך כתב ויפה ככולו הוי לא החיצווברוב

 כנקב לה דחשבינן לקותא הך לענין ה"נ מפולש, נקב בעינן העורות ב'דבניקבו
 דחייש מר"ן לד" ואף ס"ב מ"ב סי" וכדלק" בבולו שולט הלקותא שיהאבעינן
 חישינן לא בקוץ דאפי" דעתי לפי וכ"ש בקוץ דוקא הייט ונתרפא, ניקבלשמא

 )פר"ח(.לנתרפא
 של הפנימי עור של בשרו חצי ויאכל בושט בחוזק תהובה נמלה שנמצאתמעשה
 חישינו ולא לעבר מעבר נקבה שלא כיוו והכשרתי הנמלה שהיתה בממוםושט
 לאחוריו לחזור דמצוי בקוץ דוקא היינו דמהמיר מר"ו לד" ואף קרוםלהעלאת
 ע"כ שהייה משום יותר נראים החומרא דצדדי הקמח לקס ב' בה"ט ע"ץ ונ')פר"ה(

 אפשר או השחיטה חיתוך במקום שלא הנמלה בנמצאת מיירי דפר"חואפשר

 כרחין על וא"ב בושט בחוזק תחובה הנמלה שהיתה לומר הפר"ח דייק מזהדלהנצל
 1ד1"ק. גמי בדק ס"ב נ"ג סי' עמש"ל הסי" מבהתיכת יותר בחתיבתו שההלא

 בא מהינן נודע ולא הסימנים בתוך מאכל נמצא ואח"כ בדין שנשחטעוף
 שניקב לא אם מאכל שם לבוא א"א כי טרפה בושט, נקב נמצא לאוגם



 דגולח בארעב לג מרפות הלכות דעהיורה
 "סימ.פיחדרש5 : וס( טרפה ארכןשיעור

 גק וף סס ",' ואיזהו טרפה במשהו מפויש נקב גגו י שניקב )כא( ןקקיא

 סס שמסגס )מב( צוארו העוף כשיאריך הושט עם שימהח זה33י

 טרפס סזסק גיט5 סג"ס )מנ( סותר שניקב הזפק שאר אבךש
 סקרקכן "5 סוסט מן 5טכור סח"כ5 סיוכ5 כדי כו גסחייר 6פי')מד(
 5קרקכן ס,פק סכין )מה( סנומי גיקכ ( פ6"ט מסך"ן מסגוטכך

 : )כמו( ס"רן )כסוףטרפס

 הודהזבח
 ידעינן ואי לבלוע הקנה דרך דאון בא דמהקנה תלינן ולא בקיאים אנו ואיןהושט
 מביאו קצ"ג )רדב"ז הושט שניקב ראינו שלא כיון בהכי תלינן הושט מיעוטדנשמט
 מהצואר יחד שניהם הסימנים שנדלדלו דכל ומסיק האריך פר"ת )מ( ומ"י(.פר"ח
 התרבץ מצטרף אי לי ומספקא אסור רובו עד מחבירו נקלף א" סי" אפי" או רובןאו

 וכולו כשר. ברוב סי" מהלחי דנעקר ובהיבא ולחומרא. לא או רוב להיות הושטלאורך
 מהצואר שניהם או מסימן סימן אלא וקיפול רלדול מיקרי ולא ונבלה. עיקורהוי
 כחוט אפי" ממנו שנדלדל מקום באותו דבוק נשאר לא אם דוקא דאמינא רובא,וגם
 מחובר דהוי עוד כל התרבץ וגם עיקור ולא דלדול הוי לא מסרך שעודנו עוד בלאבל
 עד והולך מתרחב למטה בעוף הושט )מא( ע"ש. כשרה במשהו אפי" הלחיעם

 )טור זפק נקרא הכיס ואותו לקרקבן יורד ומשם מתקבץ המאכל שבו כביסשנעשה
 שכלה ומקום )רשב"א( שפועו שבלה מקום עד הושט מסוף והוא )מב(ולבוש(.
 ומכסה הושט כלפי והולך מיצר שהוא מפני גג ונקרא )פר"ת( זה בכללהשפוע
 אחר פי" ריב"איש ב" כ" והמרדכי ולבוש( )רש"י כגג שהוא הקדרה שעל ככסויהזפק

 אבל לעצמו יחמיר להחמיר והרוצה )ב"י( כוותיה קי"ל ולא הן יחיד ודברילחומרא
 וה"ה )מג( סק"א. ט"ל סי" וע"ל וב"ח( כ"ג ב" )שה"ם לאחרים להטריףחלילה
 בב"י ועיין כולו ניטל אפי" דסובר כר" ודלא ניקב בכלל דהוי מהזפק קצתשנחסר
 וב"י בר"ן. טעמו ועי' שמתיר העיטור בעל זולתי הפו" כל הסכמת כן )מו()פר"ת(.
 זין( מהר"י )מכ"י בניקב וטרפה בניטל דנשר לטחול דדמי שטעמו כ"ורש"ל
 הושט נדבק אם והוא לי, ויראה כשר הזפק ניטל כ" ע"ב ז" רף י"ש בס"ורשב"ץ

 אמרי' קמא ובלישנא ניטל ואפי" זפק מתיר דר" אמרו ובג" מעים. ובני התרבץעם
 זפק ניטל גור" ויש בזה גיר' שינוי ויש בתיקו סלקא בתרא ובלישנא בר"דהלנה
 שייך אלא הזפק מן אינו זה דמעי )מו( כצ"ל )מה( ע"ש. וכו' שכתבתי כמוכשרה

 צר שם שהמקום התם דשאני הזפק לשאר ול"ד במשהו נקיבתו ולפי'לקרקבן
 שהוא המעי ?ה במקום לחלל,משא"כ יורד המאבל אין שם ניקב אם ואףודחוק
 נ"ח דך פא"ט מתבאר וכן הוא הדקין ניקבו בכלל א"נ לחלל יורד ניקב ואםמרווח
 ב'(. ס"ק מ"ט סי' וע"ל )פר"ח( פירושא לחדע"ב
 לד" ואף מותר נהב שום בו נראה ולא זה במעי מחט או קוץנמצאאם

 שעורן דקים דשאני בדקין שנמצאת במחט דמטריף מ"ו סי"הש"ע
 בקו"א( ופר"ח בה"י )עי" להטריף יש תחוב בנמצא ומיהו זה במעי משא"כרך
 אם וכן ז"ש וב' הושט, כדין זה מעי דדין ג"כ דהעלה רע"ח סי' דב"שועי'
 בק"ד שדינה דחלודה דבריו הבנתי ולא עכ"ל כה"ג טרפה בתוכו חלודהנמצא
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 לשח'טה . הראוי בטקום )א( חללה נ רוב שנפמק גיגרה א א ב:2:ג:י : סעיפים עשרה ובו הגרגרה מכה דיןלז4 ה,5ין ססאמס)ת
 : )נ( אסורה ה"ז )ב( מזה לכמעלה אן יג1' דרכ!קמיס
,*ק"

 ואם י אמורה )ד( כאימר חסרון בו שיש נקב ניקבה אם : בנ "בך ף
 הויא לה מענלת כד אי )הו לארכה רצו;ה ממנה ניטלה סעי' גד5ק'!מט'
 ון הקנה ח?? רוחב ברוב אותו מש;רים היכר האיסר :ן:ב:ן ב:יעור בקיאין אנו שאין שאוסר מ* ו'ש ה אפורה כא*סך נסס)ה נ:סה.[
 סית, נ)ף 1(עיתנ"ס ת'ס לף סס!ג1'

 )ז( נורוכ פחות סו" היסר רסיע1ר כסמ1ך

הסרסנ""
 כהין1'

_""
 3קי ס",גן נ,,
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 ריכ ר1חג 3ינור דר5ס גרקס כן ע5 5סק5

 דהו" ע1ף ס5 קכסח'5 יה1ן' דרנו)ל)ור'
 ככ5 'טך'ף כקי ס"'ג1 ונוי מכ"יסך פח1ת

 : )ד"פ(פגין ר' 1כר)וסרס1ג1'

 הנפה כנקב זה אצל זח דקים נקבים הקיפה סניב נ*קב :נ סס 1כי'ח5ני
 יש ואם )ה, חל?ה ררוב מצפרפים חמרון בהם איןאם

 תודהזבח
 הפר"ת. משמ מש"ש מ"ח סי" וע"ל וצ"ע דחוק הלשון וגם צדדין משני בניקבהיינו

 אלא אינו הצואר לצד שהוא וצד עב שהוא בגרגרת צד שיש להיות פי' )א( לדסימן
 כשתחזור הגרגרת כותלי בהצטרפות הרוחב בכל נשער ואם דקקרום
 לזה העב צד בעובי מתנכה שהוא לפי חציו ימצא לבד החלללשער

 רוב שהוא אעפ"י חללה רוב נפסק לא אם הלכך )פר"ת( חללה רוב לומרדקדק
 מלמעלה נפסק אם ובן וש"ך( ולבוש )טור כשרה העור עובי עמו תצרף אםהקיפה
 גדולה בטבעת ומיהו )פר"ח( טרפה קיים עובי שרוב אעפ"י חללה רוב שישלמטה
 ס"ח כדלק" שחיטה ממקום למטה לאפוקי )ב( )רשד"ם(. חלל רוב הוי הקףרוב

 )מ"א מתקרע צוארה פושטת דכשבהמה משום )ג( ובה"ג( )פר"ח טרפהדבמשהו
 אלא נשאר לא אפי" בעיקור וט"ז סט"ו כ"ד סי" מדלעיל וא"ל סק"ו( תרמ"חסי"

 ממקום אלא נעקר שלא טעמא היינו ,התם כשר אחד במקום מחוברמיעוטו
 אורך ושיעור )ד( )ש"ך(. ברוב'מיטרפא הסי" בגוף שהקלקול הבא אבלחיבורובלחי

 פר"ח עיין מצרים ממטבע דרהם רביע שהיא הקטע"ה כשיעור הוא האיסרורוחב
 ר" משקל שהוא הפר"ח בדברי כ" ע"ב ח" דף י"ש ובס" הריט"ץ ושו"תבאורך
 ובן קירא"ש והיינו מהמעה רביע זה שיעור יהיה כן ואם כשיעור כסףשעורות
 חסרון דאיכא )ה( העדשה. כשיעור שהוא כתבו ז"ל קדמונינו גם מספיק בספרכתוב

 שתוכל כדי מכאיסר יותר בו שיהיה צריך מרובע או משולש היה ואם)רשיץ(
 וכ" )ו( קפ"ד(. סי' ח"ב רדב"ז ב" תרמ"ח סי" )כנה"ג כאיסר עיגול בולעשות
 אפי" נכנסים שלו הקנה חלל רוחב בחצי גסה שבבהמה יוכחש לא והמוחשהפר"ח
 הדר וכבר דינא דהאי מאריה הרשב"א על לסמוך אין ולפי" קט"ע ושלושהשנים
 ברוב הוא חסרון ובאין וחמיר בחסרון הוא דאיסר פי" )ז( והקצר. הארוך בת"הביה
 וכל וכו" להקל יבא בקי שאינו מי א"כ מרוב פחות הוא איסר שיעור א"בדקיל



 הגולה בארעג לד מרפות הלכות דעהיורה

 0ס ,סר.; 'הי"-0 בנקבים כאיפר יש שאם ז לכאיסר מצמרפים )ט( חסרוןבהם

 ,ג"מ :ס חהי-ן כ"כ ממוכים שהנקבים והוא ח אמורה שביניהם השלםעם

 מהבן ::דע. ביניהם יש אם אבל )יוד( נקב כמלוא לנקב נקב ביןשא*ן
 : מצפרף שב*ניהם מה אין זה טשיעוריותר

 כנפה המנוקב המקום חותך כנפה ניקב אם ובעוף מד
 להפות כדי בו י: אםהקנה חיל פי עיומשימו

 י"6 ע1ף 50 נרנרה כחסרס 061 ס:"ס )*א( אסורה הקנהרוב
 רמ:מך'ן וי"6 יסרמכ"ס( )סרי"ף )יב( גגפס כגק1כס .כנו1רמ0ערין
 ככק:1ס סס61 ס:יע1ר ערך 5פי קטג1 5סי 1סקט; גד5י 5סיסנד51

 : ,ינ( וסר6"ם( )ר0"יכ6יסד

 רצודהז22ך[

 דרך לפי ותי' בבהמה דמיירי משמע דברשב"א בזה רמ"א על תמהוהאחרונים
 הנקבים שבין השלם המקום שאם דהיינו )ח( וש"כופר"ח. בט"ז עי"הרשב"א
 וש"ך )לבוש טרפה ברובו הקנה שמקיפין דהיינו חללה רוב כנגד הוו יחדוהנקבים
 בין בשאין והיינו סמ"ק כד' שלא וזה בב"י שכ' הב"י מר"ן ושכ"ד הר"ן( ב"ופר"ח
 בהם דבאין ור"י וטור ורא"ש ורשב"א רש"י ד' ואמנם נקב. כמלוא לנקבנקב

 ד' שזה הש"ך וכ' נקב כמלוא לנקב נקב בין אין אם ואף מצטרף השלם איןחסרון

 דחזר דאפשר לדחות יש מהב"י,לע"ד כן נר' שאין השיבו שהפר"ח ואף בש"ומר"ן
 לעוף בהמה בין חילוק אין חסרון בהם שאין פר"ת,ובנקבים בב"י,וכ"פ ממ"שבו

 ושכ"מ ורי"ו רא"ש ב' )פר"ח דידה גרגרת היקף לרוב וחד חד כל מצטרפיםדלעולם
 דהוה מידי גוונא בבל מטרפי לא הקנה באורך אבל ורשב"א( ורש"יברמב"ם
 חסרון בהם יש ואם וה"ק מגומגם הלשון )ט( חסרון. שאין כיון )פר"ח(אנסדקה
 דאם וכ' הפר"ח דברי רדחה שה"ם ועיין 2 )פר"ח(, לאורך אלא הקיפה סביבואינם
 דסופן )י( באורך. בין בהקף בין אתאמר גוונא בבל לכאיסר מצטרפין חסרוןחם

 בכאיסר שיעורו שזה אלא זה, לענין לעוף בהמה בין חילוק ואין )לבוש(להתחסר
 ורמב"ם דלהרי"ף העלה והפר"ת ס"ד( וכדלק' ופר"ח )ש"ך במקפל שיעורןוזה
 דאית בין חסרון בהו דלית נקבים בין הנקבים רק השלם לצרף לנו אין הפו"ורוב
 בהם שיש דבנקבים כרש"י דפטק כמר"ן ודלא בעוף בין בבהמה בין חסרוןבהו

 . עש"ב השלם מצטרףחסרון
 על ותימה וטרפה מבאיסר ניתר הוי מצומצם דכאיסר נ"ד דף בגמ' וז"ל פר"חבתב

 ואין כשרה מצוצמם דכאיסר שכ' המשניות בפי' בפ"ג ורע"והרמב"ם
 עד שאמרנו כאיסר רעד ב' ס"ק ל' ובסי' כאן פר"ת וכ"כ ופו' הש"ס משמעותכן
 הוי דבבהמה חסרון בהן שיש בנקבים ומיירי )יא( ז"ל. רש"י ל' ע"ש בנלל עדולא

 כאיסר. העוף קנה בכל אין כי כאיסר בו תמצא לא בעוף כך תשער ואםבאיסר
 שיעוד מאד קטן יהיה א"ב בעוף, זה ערך לפי ונשער וקטנו גדלו לפי הבלוא"ת

 בהם שאין בנקבים אבל חופה, באם שיעורו הלכך גדולה חומרא בזה ויהיהחסרונו
 כי"מ וילא ע"ש הפר"ח משם לעיל וכמ"ש לעוף בהמה בין הילוק איןחסרון
 פר"ח. עי' חופה באם משערים כך ובין כך דבין שכ' ל"ח דף הרא"השהביא
 )יב( )פר"ת( בהמה בשל בכולו הקנהובאורך



 יד מרפות הלכות דעה'דרדץ הנולהבאר
 תלוי איא הפחת נימל דלת-שיא כמו נפחתה שאכ י"א ' ךץ דרכ יתימר"סס
 1*ד( איסר בו ויצא שיכנם: כדי נדול הפחת שיהא צריך הנקנ " ב ,כענ: פותם שהדי:ת כיון הארובה פ על כדלת שםקיףע ,החוס' _סמל
 : )טו( מכאיכר יתרדהיינו יו,הס ,ר'נת"ה
 שאין אע"פ צדד*ם משני מפולש נקב ני,בה שאם י"א כ י וג"נ'לעתהרח.ס
 כעובי דהי*נו )טז( לרחבו אימר בו .טיכנם כדי אלא 12נקב כס"גהרמכ"ס
 : ן יז ו אמורה אימר "ססכתסג'מה"ם
 אסירה כ?ים ממנה המר שלא אע"פ לארכה כויה נכ(ליקה ל ז :כסירס.י:ע"ה

 ולמטה יים( למ;?ה שהו כ? ממנה נשאך ואם מ )י:ק( תתהכר *ס"סס
 שהצואר מה שכ? מפני ; כשרה )כ( ישחיטה הראויבמקום

 : )כא( חלים י הדר הייכך והויך מונר המדקנמשך
 תורהזבה

 נשער דאם י"א ס"ק לעיל דאמרי' ואע"ג )יג( הקנה. פי רוב בחפייתומשערים
 שאני ס"ל, הבי דכ"ע ומשמע מאד קטן חסרונו שיעור יהיה ונו' גדלו לפיהגדול
 הפר"ח וכ' )ש"ך( וקוטן גורל לפי משערינן ולכן אחד במקום הוא דהחסרוןהתם

 דמצרפין ולדידן נינהו הדדי בי א' במקו' וחסרון דנקבים הרמב"ם כד'והעיקר
 שוה. דינם א"כ ולינקב ליחסר עתיד דהשלם משום מאי טעמא והנקובהשלם
 עיקר וזה )רי"ו( בבהמה כמו כאיסר משערינן כאיסר שלו בקנה שיש גדולבעוף

 של לרחבו דהיינו לרחבו )יד( רשד"ם( וכ"כ )ב"י שם שהביא בי"מדלא
 ואף )טו( ע"א(. מ"ה דף )תו' עביו דרך לאפוקי ויכנס רחבו על שם שיושיבהואיסר
 )פר"ח( קנ"ב ד"ף כמ"מ ודלא מעט יותר הוא והרי טרפה בדוחק האיסרשנכנס
 ולא איפבא כ' והפר"ח דוחק, מבלי שיכנס משמע ומר"ן רש"י דמל' כ'ובשה"ם
 דינו אין הנקב סותם שהדלת כיון שאני הנא מאיסר, כיתר יהוי מצומצםבבאיסר סגי לגמרי בחסרון י' ס"ק דלעיל ואע"ג ע"כ. תע"ב והמחמיר הא, מנ"לידעתי
 משני שניקבה שכיון )יז( )לבוש(. הנקב רוחב דהיינו )טז( ז"ל( טור )עייןבבאיסר
 מדברי שכ"נ ובכ"מ בב"י כמ"ש מיירי ובעוף )טור( כזה קטן בשיעור נטרףצדדין
 משערינן נפחתה שאם לדידהו הכי וינא נמי בבהמה דגם כ' וש"ך ורמב"ם.הרי"ף
 דבנקבים היכי דכי נר' ואינו המפולשים הנקגים בשני בעביו איסר שיכנסכדי
 יש נמי בנפחתה ה"ה מועט שחיותו לעוף בהמה בין חילוק יש חסרון בהםשיש
 במקום אפי' ביארדלמעלה הב"י ניט( מה"ש. פ"ג הרמב"ם וב"כ )יח( )פר"ח(.להלק
 אלא נפסל שאינו לפי שחיטה במקום כמו להכשיר שיור הוי לשחיטה ראוישאימ
 ושנ"נ פר"ת וכ"כ המשנהפ"ג בפי' הרמב"ם ל" וכ"מ הלבוש וכ"כ הרובבפסיקת

 במקום למעלה גם שיור דבעינן מחמיר והפר"ח כאן הש"ע דעת נ"ל וכן הטורמל"

 הראוי במקום הקלקול מעין התיקון שיהא דצריך ע"ש דוקא לשחיטההראוי
 ע"ש. פ"ג סוף בחבור הרמב"ם מל" ושב"מלשחיסה

 )כ( דבריו. דהה והפר"ח ברע"ו. ועיין חוליא שיור דצריך פסקדהב"חודע
 )טור(. במשהו דנקיבתו כריאה דדינו שחיטה ממקום למטה לאפוקיפי'



 הגולה בארעד לד מרפות הלכות רעהיורה

 י"י י:תיכ טקס6 : )כג( מרפה במוטהו )כב( שחימה ממקום למטה ניקבהח
 י6נ" עמיתי6 נעשה אם יודע ואינו חמרה או שנפסקה נרנרת מצא עמ

 "ן;נ ס0 ח16 ססחט כעסס ססחיטס סמחמס 5ק5ות ייכ5 )י65 )כד(מהיים
 :ן2ח ס5 ~חגט אחר במקום פומקה )כה( סרס3"6( חיוסי 3' )3"י מקימיס(כסגי
 ממק1ס מטס כ5סי מדמיומאלא )כו(:ואין אמורה וא"י כשרה שוים הם אםורואה

 ערשת 5 ::: יא אבל )כז( חדליא לבך חוליא מבר י או לחוייאמחוליא
 ס"נססי" 6ין 61ג1 סנ"ס להוליא חוליא כמבר ךל14 חוךיא לגרמחוליא

 סח,5י'
 כ' סכין סקטגק רגק1כס 156 ריכיס וכ5 עגין 3כ5 5סטריף יים )כח( ככדיקסכקי6יס

 1סי6'ינ'ס"עי1ת )ל( )כ"י( חו5י מחנ1ק ססו6 כסיר1ע ר1ק6 סס )כמ( סגרנרתוחסיון

 פנ:::::פ כ3דיקת כקי6יס 6כ1 י6ין 5רירן מחט 16 ק1ן מחמח כעסס 53606
 1ג' 5יסג6תר1 נ1561 נרע ד65 סיקט גיקכ סמ" דחייסיגן עכין 3כ5 טרפססוסט

 ו516'גן סת1ס' : 5ג סי' 5מי5 סגת' כ:1ו כרס כו5וכ5ך ס5י6רסיס
 יפךד ומשם מתפצל החזה תחת משנכנכ במופו ןקקנה פר 1כססס'ס 5ח1מר6ן

 תודהזבח
 שהפסיקה שאני דהתם ס"א לדלעיל ול"ד )רש"0 ומתרפא והוזר מתדבק פי"~א(

 והולך ניתק למעלה מושך והצואר למטה מושכת שהריאה מתוך ברובהלרהבה
 למטה נקרא איזה נתבאר כ" בסי" )כב( ע"א(. מ"ה )רש"י חלים הדר ולאלגמרי
 מה זמן ששהתה ודוקא )בד( י". בסעיף כדלק" )כג( ובבהמה. בעוף שהיט"ממקו"
 שהט ומיד תכף אי אבל מיתה לאהר זה דבר שנעשה לתלות שיוכל שהיטהאהר
 בה מדמין ואין טרפה בשהיטה למתלי מצי דלא במשאות פסוקה הגרגרתומצא
 לא הקנה את מותהין שאפי' אהר במקום ששהט פי" )בה( )פר"ת(. רש"י ל"וכ"מ
 או עץ בהתך אלא בסכין נעשה שלא היכר שיש או )פר"ה( העור התך כנגדמתרמי
 א"צ הוא השהיט" שמהמת לתלות דיוכל כל אבל רשב"א( ב" )ב"י וכו" פוסקהקנה

 בהמה דהעמד הב"י( ב" )פר"ת מקומות בשני ששהט בשהיט" דתלינןלדמות
 לד" דפסולה הסכין על טבעת בנמצא סי"ט כ"ד סי" דלעיל ואע"ג כשרותבהזקת

 עור עם בזה זה דבוקים טבעת הצאי שני אלא טבעת נהסר שלא מיירירמ"א,הכא
 הטבעות שבין העור שנהסר א"נ בעיקום הגרגרת שנהסר מיירי הכא א"נשביניהן

 להתיר יש ובקושי העור התך כנגד ההסרון מתרמי הקנה את שכשמותהיםא"נ
 לאהר סמוך דנפסקה דאפשר מספק )כו( )ש"ך(. כראוי למתוה יודע דמיבכה"ג
 שתמות לאהר שיהיה להתך זה התך ידמה ולא היות בבהמה היה עדיע דאזשהיטה
 מצדדע הקנה קלישות הוא הולהע בר פי" רש"י )בז( )פר"ת(. לגמריהבהמה

 הפירושים לשבי להוש ויש הוליות ב" שבין קטנה הוליא היא פי" ורמב"םומתהתי
 הפיסוק אם לראות צריך לדמות וכשבא ז"ל רשד"ם וז"ל דבריו. שסתם מר"ו ד"וזו

 יעשה הדק במקום ואם הקנה, עובי במקום ג"כ יעשה הקנה עובי במקוםהראשון
 )כה( עכ"ל. וידמה השני ההתך יעשה שם לטבעת טבעת בין בעור ואם הדק,במקום
 )כט( רברבי( אפו' ב" )פר"ה בדיקה ע"י להקל יש להתיר צד קצת עוד ושואם

 לבדו הקנה שתפס א"נ )ל( )ב"י(. כדלת ונפהתה לארכה ונסדקה רצועהוניטלה



 לד מריפות דץלכות ןאעןץיןרןץ הנולהבאר
 לכבד ואחד ולא( ללב נוטה האחד ראשימ לשישה יהיה ה51,,דמ"כאה;ן,

 )?ד( במשהו נקיבתן ושלשתן 4?נ( ?ריאה ואחד)לב(

 55כ סרי6ס ערוגות כין סיורד ס1מן ססו6 ס5כ כקגס מקוסג"ס
 מקרו 651 רכיתייסו 1סייגו דקיס קטגיס גקגיס כ1 5סי1תרני5יס

 : 5"6 סער 1כסעריס 1ר1קח 6"ט פ' )סג6"ס 1כסרגקכיס

 מ':יפיס י' ובו ואוניהיה הריאה מרפות דינילה
 : )א( מרפה שנ*קבה ר*אה אא

 תודהזבח
 הגדול המזרק והוא )לא( פר"ח( )ב"י בושט נגע שלא בודאי שיודע באופןבידו
 ( )פר"ח לריאה ממנוהיוצא
 ש~נע דהיינו דמפרש בגמ" יצחק רב דעת הוא הא" פירושים, שני בו דישודע

 ס"ל ואמימר הלב. לחלל ומחובר בשדרה ודבוק הריאה ערוגות ב"שבין
 רשב"א וכ"ד יצחק כרב ועיקר רשד"ם וכ" לליבא ואזיל מגרגרת דנפיק קנהדהיינו

 הויאה דפני שעל חלב ללב פורש ואיזהושב"
 לרהעה ממנה שיוצא הגדול המזרק הוא הלב קנה פ"ו הרמב"ם וז"ל ב"יע"שמביאו

 רבה סמפבא נקרא והוא שבכבד הגדול המזרק והוא )לב( ע"כ. ובו" כלב הואהרי
 וז"ל ואחרו". עב"י ככבד דימ הכבד דקנה שפסק ז"ל כרש"י ודלא )פר"ח(דכבדא
 ומתחלק ~ג( ז"ל. הרשב"א וכ"ד במשהו איט רבבדא וי"א ע"ב ח" דףהרשב"ץ
 וכ"ד והר"ן והרא"ש רי'ף ד" וזה )לד( מ"ה(. דף )רש"י הסמפונות הן והןבתוכה

 הכבד בקני בכללים הכבד סמפוני דגם להחמיר שהוסיף אלא פ"והרמב"ם
 מוכח ובו" כזית אלא ממנה נשתייר ולא הכבד ניטלה מדין עליו הקשהוהרשב"א

 בריאה היינו וכו" דאינקיב סמפונא שאמרו דמה השיגו הריב"ש וגם כוותיהדלא
 וכו' הראב"ד השיגו ובבר הכבד בבשר שיכנס קודם היינו כריאה דכבד" קניומ"ש
 הפו' כל הסכמת ומ"מ קיימים וסמפומת נקיתון שנשפכה דריאה דומיאהקנים שריגי ובשארו הנבד בשר שניטל לה משכחת דלר'הרמב"ם פענח צפנת וכ"ע"ש

 ע"ש.להתיר
 וכן כשר בשר או טהור חלב דהיינו שסותמן דבר יש אם אלו נקבים דבג'רדע

 צפנת בס" שראיתי לפי זה וכתבתי מוסבס. והוא הב"י מביאו בהגא"שמבואר
 חיבה ממנה שמדייס והראיה לו. מנט ידעתי ולא סתימה. להם אין דאלו שכ"פענח
 ולד' קרטין. קרטין שהוא מפני הלב קרום שעל חלב אלא בגמ" ממעטינן דלאראיה

 סל וע"ל מה"ש בפ"ז עיין לבד השנים אלו הקרום וחלב עצמו הלב חלבהרמב"ם
 שהם משום סתמי דלא הקרום וחלב הלב חלב דשאני להשיב יש ועוד ודוקמ".

 הדבר לא הקשה הוא הנסתם הדבר כאן אגל בהם. הנסתם הדבר לא קשיםעצמם
 בא" ואתיליד ספק דכל ונ"ל פר"ת וכ" יפה. עולה הרב דמיון אין הלכךהסותם

 לישנא דלחד מספק אלא אסורה אינה הפצולין ג" נקיבת דהא כשרהמהפצולין
 והגם תרוייהו אסרינן ומספיקא בהיפך לישנא ולחד בריאה ומתיר בכבדאאוסר

 דבהא לכאורה דנר" נריאה נטין החזה מן למטה הקנה ניקב יוחנן דא"רדמההיא
 שיתחיל קודם יחבן דר" למימר דאיבא הר"ן כ" הרי וטרפה דדינא ספיקאליכא

 ע"נ. ושרי ס"ס הו"ל דאתיליד ספיקא כל ולזה וכו" במשהו דלכ"ע קאמרלהתפצל



 הנילה באיעה רה מרפות הלכות רעהיורה

 :ס יינ" בת'מי' מימינא הרתא 6זג'ס( כעין )פי' לריאה אית אוני חמוטה בב

 " מסס מ יף כלפי מעיה ובני כרנליה הרויה כשהבהמה טשמאלאותרי
 ,;י "0. דיכ עוד לה דיש ג )ב( אחד המבח וימין הבהמה ימין שאזהמבח
 ".סרה ךס'ה :ס )ג( דורדא ןינוניתא ונקראת קמנה אחת אונה ימיןבצד

 נ, "ס ,0,ו פנים לצד מהם מרוחקת איא האונוה בסדר עומדתואינה
 ס,"

 סר'"סן עיקי סים'ן שהים שהיו או )ד( מהשסאך או מהימין א' חפרה ואםד
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 'כי בצד שנמצאה אי שהימ יה יש אם אד חסרה אמ רדןךרךא ה,ן(
 ך ס: ;"כ

 רנודהזננוק
 ניקבה ודיני )פו'( לחיות יבולה ואינה שם דרך יוצא שהרוח מפני )א( להסימן

 בל טרפות דטעם לומר כאן זה סעיף מר"ן שב" וטעם ל"ו בסי"הריאה
 תי" ושה"ם הדרישה, תי" לזה וקרוב 1 )פר"ת( נקובה מטעם הוא זה בסי"האמור
 והר"ז )ב( יע"ש. תחלה ז"ל הביאו לבן איברים בשאר גם מטריף שהנקבלפי

 הריאה דפנות פניו ונגד בגרגרת אוחזה שכשהטבח דר"ל פי" להרמב"םבנמוקיו
 והוא )ג( לח"מ. ועיין שתים ולשמאלו שלש לימינו יהיה שאז הריאה אחורידהיינו
 ורמב"ם )רש"י( ואדמימותה קלישותה ע"ש ורדא לה וקרי אוזן ל" איטניתאכמו
 נכלל כבר רמב"ם טעם דגם ולענ"ד )שה"ם( לורד דומה שהיא לפי טעמאיהיב
 ע"ש שאמר מה הוא הא" פירושים, שני בה מפרש רש"י בי וזה רש"יבדברי

 טסין שהם וירקעו תרגום דדהבא טסי ית ורדידו מלשוז ורדא ומפרששישותה
 ורד מל' השני והפי' קלישותה. ע"ש באמרו ביוו וזה בחובהם רש"י נדפירשדסע
 עינוניתא ומ"ש אאדום כורד הגע שאדומה ואדמימותה באמרו כיוןוזה

 עצמה מהריאה תתר בה לעיין שדרך לפי א"נ 2( טבחי לה שקורין ממהקריאתה לשנות רצה )ולא מתחלפות אחה"ע דאותיות אחד הענין באלף, ולא בעיןדורדא
 יותר לכך היא שעלולה ובה מינה או בריאה אחר למקום או לביס נדבקת תהאשלא

 עינוניתא נקרא אוני משאר יותר קטנותה דע"ש הי"ו מאחי ושמעתימהמציאות. כנורע 3( בכיסה נדחקת וגם עליה )ומכביד עליה שובב שהלב מפנימהאוטת
 כמ"ש אות בו ולהוסיף שמו להגריל דרך הקטן הדבר כי דורדא אונה ולאדורדא
 נקרא" אונהואומה אוזן של תרגום כי אוזן אוני ופי" לשמאל וא" לימין א"גדולות אומות שתי יש מהאונות ולמטה עינו. כאישון יצרנהו פסו' על חכמים ושפתימ"י

 )ד( )פרישה(. בבדיקתה ומעיינים שרואים ע"ש ריאה שנק" וי"מ ריאה בשםהכל ואומה ואונות )אשירי( הריאה עיקר והיא ממנה יונקות שהאנות אם מל"הגדולה
 דאין זה מקבל הרעת ואע דכשרה משמאל וא" מימין ד" הוו דאי שכ" מיראיתי
 ע"ל )ה( ז"ל(. ופר"ח הש"ך וכ"פ )פר"ת( מתטונים הצדדים דכל מזה גיול 9 לל?
 חליף בגמ" הוזכר דלא ההג"ה דברי לדחות האריך פר"ת הרב )ו( ס"ה. רמ"אמ"ש

 בכת"י. אין רצה ולא דבור 2 יד כתבי בשני ראיתיו וקרוב דבור1
 בכת"י. אין ומכביד דבור3



 יה םרפות הלכדיע רעהידרוץ הנילהבאר
 כ' גת165 3'ן 5סקויף גסנ1 156 1כמד'ג1ת סנ"ס )זן כשרהשמאל
 151רסס ת6רס :ינתס 6 1כ; ס)וגסנ. ל:כית 61ין כן סיכריסרכ1ות, ים כי נס1ג 1סגי )מיד'"1( )ח( מקימס ססינתס 16 חסרס 16ירד1ס
 )סן יים 1רד1ח סחי כל גמ165 6ס )6נ,ר( טרסס )כון כססרגי)ס

 תודהזבח
 ע"ש ולמעשה להלכה כשרים רמ"א שכ" השינויים וכל לבד מר"ן דכ" אמנינאאלא
 וט"ז הש"ך וכ"כ לבטלו וראוי הוא בטעות דמנהג וסיים בזה האריך הפר"חוגם

 ב" האחרו" כתבו עוד ישראל. של ממונם השחתת אלא יה ושאין מהרש"ל ב"וע"י
 ואנן פר"ח כ" ע"ז וגם להטריף דיש למטה והאונות למעלה דכשהאומותוץם"ל

 וזו"ת. שה"ם וכ"פ ז"ל הפר"ח לדברי ראיה יש משם ס"ט וע"ל בכה"ג אףמכשרינן
 שפיר אומי ונעשו גדולים האוני שנמצאו דבהיכא ג" ס"ק ז"ל פר"תרכ'

 נקט רמלתא אורחא אוני וקאמר דמאי לדחות דיש צ"ע עבדו ולי ע"ש. וכו"נינהו אוני לאו והני לריאה אית אוני ה" דקאמר אמאי וקאי חליף בהוקרינן
 לך תדע קאי, אמנינא חליף ולעולם בכך מה באומי גדולים נמצאו כיואה"נ

 תארה כששינתה ואפ"ה לורד שדומה ע"ש רורדא לעינוניתא קרידתלמודא
 כי בכר מה כאם להיות שנשתנו אף ה"נ ומ"י, ופר"ח הב"י כמ"ש כשרהושיעורה
 בורדא פסק שהפר"ת ואף ורדא לה קורא שהתלמוד אף אורדא קפדינן דלאהיכי

 באומות גדולות באונות כן שפ" אזיל לשיטתיה להטריף, ושיעורה תארהששינתה
 ודעמיה, הב"י כד" ושיעו" הורדא תואר בשינוי להכשיר דנהיגינן ולדידןלהטריף,

 דמבואר ע"א מ"ז דף תו" ועי" ט" ס"ק וע"ל כאומי גדולות באונות מכשרינןה"נ
 ועי' ודו"ק עליה אונה ושם ההי אונה בכלל דאומה רבוותא נמה לד"שם

 י"ב בס"ק עצמו סותר פר"ת דהרב ולפענ"ד ב"ו ס"ק וע"ל הארכתי שםבתשובותי
 ורדא אלמא להם שאין ויש ורדא להם שיש בהמות ד"ש דכיון )ז( בכאן.ממ"ש
 זו אצל זו עומדות אין אם ואף תרתי לי מה חדא לי מה וא"ב מטרפת אינהיתירה
 הב"' הכריע וכן ופר"ח )ש"ך רביתייהו דהכי משום כנטול יתר כל כאן שייךולא

 לעמוד שדרכה )ח( )זו"ת(. דכשרה טובא או ורדות ג" נמצאו אם וה"הוהפר"ת(
 החיתוך נגד מכוון החריץ הריאה וכשנופחין חריץ לה  ויש האונות מןלמטה
 נהפכה ואם הכליות כלפי ופניה הלב כנגד וגבה לאומה אונהשביו

 כשרה מעט הפוך החריץ אם אבל טרפה, החתוך כנגד וגבה הלב נגדשהחריץ
 לבטל ויש ממון איבוד אלא זה -אע הפוך שהחריץ בכך מה כ' ורש"ל)טהרי"ו
 שהיא )ט( )פר"ה(. שטי בכל להתיר מר"ן פסק אלא לנו דאין כ' ויפההמנהג,
 הורוא חסרה והו"ל ורדא ולא אונה דהו"ל עגולה ולא כאונה וחדודהנהמוכה
 תלמודא לה מדקרי רמ"א לד' זה בדין דנטה פר"ת ועיין )פר"ח( לדידהודטרפה

 הב"י והסכמת ע"ש לאסור אין רמ"א שכ' סרפיות שאר וכל דורדאעיבוניתא
 בשיעורה ולא בתארה ולא במקומה לא בורדא פוסל שנוי שום דאין ומ"יוהפר"ח

 י"ד. ס"ק וע"ל הב"י ב" רמ"א וכמ"ש כיסים בשני ולא כיסה בחסרון%א
 מה ולענ"ד )ד"א( טרפה להוציאה יכול ואין בכיסה נדחקת נשהורדא בה"סכתב

 בת לאו לעולם הנה לרחף יבולה שאינה מפבי אם ניחוש דלמאיבבך
 סי' ת"ד בס' הראב"ד שכ"כ ראיתי ואח"כ עליה ומונח שובב הלב כי ההאייהיף
 דשלשור ר"ל )י( ע"ש. נסרכת תהא שלא ובלבד שם בה וסיים להתיר להדיאקב"א
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 תרדהזבה

 ופר"ה( )ט"ז אצבע כעובי שיהיה צריך שמתחלקים קודם שניהם של השורשגובה
 )פר"ח(. בשורש פי' )יא( פר"ח(. ש"ך רש"ל )ד"מ לדקה גסה בהמה בין חילוקואין
 ב' משום טרפה הכי בלאו א' שורש להם כשאין דאי קאי אחד שורש להם איש)יב(

 משאינה קטנה ההפוכה )החתיבה( לה שתהא עד כשר אינו פי' )יג( )פר"ח(ורדות
 )שם(. כהפוכה דינה התואר שינתה ואם )ש"ך( טרפה שוים שניהם אם אבלהפוכה
 כלל הרא"ש ולד' וש"ך( )ב"ח ורדא מקרי לא כיס לה שיש אף ורד תואר לה איןאם

 שהיא אעפ"י ורדא שם לה להיות גורם שהביס להתיר יש ל"א סי'ב'
 מהרש"ל וכ"ד להם לחוש אין שבכיס אלו טרפיות כל )יד( )פר"ח( אונהבצורת
 שלא כיון איסור בו שנהגו במקום לבטלו וש"ד בטעות מנהג והוא ס"א סי'ומ"ב
 שני מקרי ולא )טו( פר"ח(. )עיין באלו לענינים תקיש ומכאן הראשו' בדברינזכר
 זה בצד זה או זה ע"ג זה כיסים ששני כגון משניהם נהנית כשהורדא אלאכיסים
 מכל א' חסר ואם ושפה בקצותיו גיד ביס לנל שיש והוא בשתיהן מונחתוהורדא

 מיירי הכא טרפה הורדא חסר דאם כ' רלעיל אע"ג )טז( כ"ג(. ב' )בה"ט כשראלו
 תואר בו יש כשהנשאר א"נ ורד, תואר שיש לעין ונראה החתיכות שניכשמצרפין

 באופן ביניהן סרכא ויש לשנים הורדא דנחלקה ובהיכא פר"ח(. )ש"ךורד
 לחתוך מחתוך כמו בתוכו עומד והסרבא כאחת הורדא נעשית הריאהכשנופחין

 סדק שנמצא דבכה"ג ואע"ג דטרפה ביניהן וסרכא ורדות שתי הם אם וה"הטרפה
 דק מצינו דלא הכא שאני דכשרה, לחתוך כמחתוך ביניהן סרכא וישבריאה

 )מ"י טרפה אינקיב ואיהאיי טרפה אינקיב האיי אי ואמרי' באונות אלאהחתוכים
 כי כן מצינו דלא דמ"ש להשיב ולענ"ד נ"א( סי' הכנה"ג במפתחות לוי ן' קולוס'
 דמה ותדע נקטו דמלתא דאורהא לומר דיש ראיה אינה דאוני חתוכי גביאם

 נימא נמי כאן אף להתפרק עתידה שאינה מטעם היא לחתוך מחתוך סרבאשהתירו
 משום ורדות ב' בין סרכא טרפות בטעם שכ' ז"ל ע"י להרב מצאתי ואח"כהכי

 העומך וכל נקב ויהיה שביניהם הסרכא ומתפרקת ודוחקתה הורדא על שוכבשהלב
 ול"ד )יז( כ"ז. ס"ק ט"ל סי וע"ל ע"ש בזה התיר והרשב"ץ דמי כנקובלינקב
 בראש קצת שחסר אלא הראוי במקום עומד השורש דהכא שמאל בצדלנמצא

 בס' דלא )ש"ך( רביתייהו דהיינו שמאל בצד להמצא רגיל הוא וכךהעינוניתא
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 היתירה האונה היתה אם )ים( במנינם הארנות יניעומפו3 :ן,',ן:";':ךן

 )כ( היי לעומת שהיא הריאה מלפני או ז האונותנ:צד " קר;נ''כ"פ
 הה הצלעות יעוטת שהוא גבה ;ל היתה ואם )כא(מותרת

 הודהזבה
 פעמיפ לפניו מעשה בא וכך ימין מצד וצ"ל הוא דט"ס שכ' ע"ב קל"ד רף חייםתורת
 האשצצו' לסברת דהיינו ונלע"ד ע"ש ימין מצד החסירה החתיכה מצד ולעולםהרבה
 אבל התו' ~כמ"ש בהבי אורחה דלאו דטרפה שמאל לצד מקומה דשינתהדסברי
 ב' )יח( ופשוט. להכשיר יש ענין בנל מקומה בשינתה דמכשרי האחרו'לסברת
 איכא אי בשבילה מיטרפא דלא ריפותא דאיכא יבמקום ופר"ח ש"ך מביאורש"ל
 ע"כ לקותא והוי האוסרים ידי מסייע בהלבתא דלא אפי' דהו למאן אחריתיריעו'
 מדברי שכ"נ ר"ן וכ' פ"ח רמב"ם סברת היא בן )כ( בשמאל. שלוש או מימיןד' שהי בגון מט( ג. ס"ק ל"ז ז"לועס"י הגו"א וכ"פ ע"כ טעם לזה ואין ע"ז פר"חוכ'

 הרוקח בס' וכן וקנ"א גג"ב סי' ת"ד בס' ראב"ד וכ"ד בת"ה רשב"א וכ"פהרי"ף
 ההיתר שנתפשט שבמקום הפר"ח וכ' המחמירים נגד להתיר רבנים הרבה ב'הביא
 דברי ממשמעות )פר"ח שמאל לצד ימין צד בין חילוק ואין מנהגם לבטלאין

הרשב"א(.
 הריאה מן לפנים לשדרה סמוך מהאונות למעלה שהיא בערוגה יתרת נמצאתאם

 בתלמוד שאמר גבה על בבלל טפי נבלל שזהו דטרפה ול"נ דנשרמ"כ
 המכשירים וטעם הסברות שתי הביא מ"י ובס' ט"ז( ב' )פר"ח בגואי שנכללממה
 המטריפים וטעם הערוגות ב' בין היורד בשומן אלא בצלעות דופק שאינומשום
 דהא טרפה בערוגה אמנם מקום בשום דופקת שאינה מכשירים מקמא דדוקאמשום
 מקמא שאינה כל אבל ממש מקמא כשהיא להנשיר לנו ודי מקמא אפי' מטריפיםיש

 ע"ג היתה ואם ממ"ש המבשירים בד' רב"י שד' ולענ"ד עכ"ל נקיטינן והכיטרפה
 לעומת ומדכ' לא. ותו ע"ג היתה ואם למימר מצי והוה הצלעות לעומתשהיא

 רבה וטעמא כשרה הצלעות לעומת שאינה כל אבל כה"ג דוקא משמעהצלעות
 ואע"ג ודוק מיטרפא לא שתתחבך חישינן דלא כל אבל בצלעות דמתחככתאיכא
 הלב לעומת דקאמר מאי כלפי הוא השעות לעומת מר"ן דנקט דמאי למדחידאיכא

4
 דייקינן בצלעות דמתחכך טעמא דעיקר כיון די"ל מרישא דוק מסיפא יאדדייקת

 הר"י משם להכשיר כנה"ג משם הביא זו"ת ס' לידי הגיע זמן אחר ושוב בדוקא.ע
 ואחרו' מהרש"ג סברת שם מביא שאח"כ ואעפ"י בצלעות דופק מטעם פיגון*-

 בידו. משענתו בהפמ"ר המיקל להטריף ידוע מנהג שאת דבמקום אפשרדחולקים
 והרי"ף מר"ן ושכ"ד להכשיר רבוותא נמה סברת שהביא שה"ם להרב מצאתיושוב

 ש"מ סי' וב"ז ר"ף סי' אדרבי ומהר"י קנ"א סי' ת"ר בס' והראב"דוהרמב"ם
 הטעם )כא( ז"ל. מר"ן כסברת עיקר וכ"נ בה וסיים מקמא יתרת כלדמבשירים

 על לרחף תוסיף היא הנה בי לבהמה תועלת אררבה לפנים בהווייתה נזק יששלא
 מליבנס הרוח מונעת שהיא לפי והטעם )כב( מהר"ץ(. מו"ז בשחיטות )מצאתיהלב
 ופר"ח )שם( ותמות לבהמה היזק ויהיה הלב על לרחף הריאה תוכל ולאלשם



 הגולה בארעז לה טרפות הלכות דעהיורה

 ,נ.ס הה,:סח שנפהוה)כד( אחר )כנ( ס?ס של כ;לה שההאטרפהיכב(והוא
 "_,3 כ5 65ס1ר מח:וירי; 1יס סג"ס כשרה מזה פחותה ה*א אם"אבל

 ס
 סע'

 ,י:ן,)ן:נס;: כוסגין 1:ן ו)וסר'"ו( 1סמ"ק ומררכ' )6סירי ד6ול כררי ס6יכסיסרס
כק5ח

 מקימ1ח.
 נ:ס יי.ן כין מק)ו6 כין )וח5קין 61ין מקמ6 6פי' יתרח 65סור

 5קמ6 כיטכ "יה: וכסכיסחיס ר6וני כררי ע1מות סי6 06 656)ונכ6
 סמגסנ 156 וכמדיגוס )נוסרי"ו( ,כה( טרסס 5נכ6 ניטס ו6סכסר

 : סמכסג 5סגות ו6ין מקנו6 יתרת5סכסיר
 רצודהן21ך[

 ושיעור )כג( ע"ש. הבהמה בדפני כשחוכך להתפרק דעתיד משום ב' ל"ז ס"בקו'"
 )מהרי"ל גודל של אמצעי כפרק וי'א ~גויל של כצפורן שהוא י"א הדסעלה

 עליו וכ' ט"ד בשיעור בקיאין אנו שאק להטריף שנוהגין בד"מ כ' ורמ"אומהרי"ו(
 בקיאים אנו שאין לפרש רצה שלא ואפשר כלום פי' לא ובש"ע קנ"ו דףכל"ח

 וז"ל ע"ש בהם לשער הדסים לנו אין וכי היא יתירא דחומרא ונ"ל בד"מנדמסיק
 שני של בצפורן צריך להקל אבל להחמיר אגודל של כצפורן ט"ד שיעורפר"ח
 בצפורן לאסור שחנודה בגב, יתרת דבשיש הדברים פי' ונר' בז"ש ונ"כ ע"כמדלין
 ביתרת שיהיה צריך כשחסרו האונות למנין להשלים צריכים וכשאנו גודלשל

 שיעו' ההפרש שיהיה צריך חתוכי לה שאין ריאה וה"נ גודלים שני כשיעורהמשלים
 ב' כאן שזכרנו ט"ד שיעור מחלו' בבודו מעיני נעלם לא פר"ח והרב גודליןשני

 בין בידו משענתו ל"ח על והסומך להחמיר הפירושים כשני ונקט ומהרי"ומהרי"ל
 משערין וא"כ נפוחה, להיות הבהמה בחיי הריאה דרך שכן )כד( להחמיר. ביןלהקל
 לא או כט"ד היא אם לראות לנפחה וא"א הריאה נחתכה בבר ואם ררכה שהיהבמה
 לא כט"ד שהיא איסורא דאחזוקי  כשרה ליחה עם היתרון במקום אטוםשהיה

 חוט בה שיש בין כט"ד יש וע"י בועה ביתרת יש ואם בנה"ג(. ב' )זו"תפחזקינן
 ויש א' אונה חסרה שאם לקמן קי"ל דהא טרפ' מקיף חוט בה אין בין מקיףבשר
 להטריף שמשלמת כ"ש להכשיר שיש נשלמת שבה בועה וע"י מט"ד פחותהאונה
 ולהסתר להיעקר הבועה שסוף לפי יתרון הבועה דאין וס"ל חולק ימ"מ ובט')מ"י(
 ביתרון להטריף לא השיעור משלמת אינה וא"ב הריאה בשר אלא ישאר ולאשם
 שהיא אעפ"י חוץ לצד כט"ד יתירה בליטה ודוקא )כה( ע"ש. בחסרון להבשירולא

 שנתעקמה אלא כט"ד חוץ לצד בליטה לה אין אם אבל דאוני בדרימושרשת
 וש"ך ולבוש )ב"י דאוני. הכשר במקום שמושרשת כיון כשרה למעלהוה~כת
 עיקרה מקום דבתר טרפה פנים לצד שפונה אלא ע"ג ועיקרה שרשה ואםופר"ח(
 דוקא ול"נ בחוץ ששרשה כיון טרפה כט"ד בגב שאע אעפ"י מזה נר' )מ"י(אזלינן
 א"כ השורש בתר אזלינן אי דממ"נ שכתבתי הפו' וכמשמעות כט"ד בחוץ ישאם
 תהיה דאסא חוץכטרפא לצד ממנה ופונה דאוני בדרי דכשהשורש לומר אתהצריך
 דברי על שב' נ"ע למורי מצאתי ומיהו ודו"ק. והאחרו' הב"י כתבו בן ולאבשרה
 אלא כאן כתב ולא המ"כ דברי שהשמיט במה רב"י שד' ונלע"ד וז"ל וב"יההג"ה

 עכ"ל בשרה ד'ן מן בר דכל משמע טרפה ה"ז הצלעות לעומת שהיא ע"ג היתהאם
 השורש שאין דכיון ל"ז סי בקו"א הפר"ח מדברי לזה ראיה עוד להביאונלע"ד
 ממש"ל ראיה ועוד ע"ש לפנים ונכנסת השעות מקמי נכפפת היתרת הריאהע"ג
 ט"ל.ס"ק



 לה מרפדין הלכדרן דעהיררדן הנולהבאר
 )וקרי )ד,ס כשרה האומה שיפולי במוף יתירה אונה נמצאה ט ןא טתעסססרתנ"ן

"ך."
 ;הצ1אר אצל החוה בטצר יןנרנרה רמכ,כה .מ'ן שו 'א1נה ה !ן: י'

 רצואר הסמוכה )כחן ;ייונה שהיא )כז( התחהונהכממש סרסכ"6,סכיפ
ך2ס

 שכן מפני כשרה )כט( דאמא כמרפא נבה על ימצא אם ך6ני"ס
 'ויש )לא( שמארית יא אבל ימניה כודוקא )ל( ליפצי דיכה מ"נ'1:::ע
 טרפה מחצי' יכטה אגל )יב( כחציה למ;לה דוקא שאומר טי ס"",:נ"ג
 ,ק' ג. סר 6 " מתרי"1~מ"כ

 'ותר יסיו ס65 3טיכן לן"כן ד16.י 3_רי ק
 )ל3( )מסרי"5( כי)ו'ן 1ג' )וסמ56 ד' סיסיו כג1ן )וכ')וין כסמת165נות

 כררי כ5ס 1טווודות 6וג1ה ד' 6ו ג' 5ד ככ5 כסוס סוס 0ס 606כ5
 נו5טרף סרק כמ.ן ,' כ"וג0 גר6ס 61ס כסג"ס( )סס כסרד6וני
 )כך 05טריף כסרקיס ח1סס'ן ד"'ן 5סטריף 65 "כ5 ( )?ד5סכסיר
 תודהזבה 56" כחסכת 6'גס ח5כט כטוכי "' סורס 05 וים סגתפ55ס 6יגס)ו"כ(

 לדברי ואפי' ממש ע"ג דאינה כיון )כו( ס"ה. בהג"ה ע"ל יתרת מקרי אופןובאיזה
 היא דאוני בדרי קיימא דהאיי משום בהא מבשר ביני ביניהאוסרים

 וכ' באורך עב"י שאצלה לאומה הסרוכה באונה רש"י בדכ' מקריא אונה נמידאומה
 שה"ם ובס' ז"ל רש"י לד' אף הב"י במ"ש דחולק ז"ל פר"ת ועי' רש"ל שכ"כהש"ך
 החמור ברגל כט"ד אונה יש אם ע"ש. חזקות תשובות הפר"ת דברי עלהשיב
 )בז( וכנה"ג( הרמ"ו ב' 10"ת א' אונה הסר היה אם משלים אינו דבשראע"ג

 )אחרו' תתר אפי' או )כט( בקנה. אותה )כח(בשאוחזיו ברגליה. תלויהכשהבהמה
 )זו"ת א' אונה חסר היה אם משלים אינו ~מ"מ ההזה. דוחס מפני )ל( מהרי"ו(.ב'
 בשמאל דאפי' מהרר"ט ב' הביא ע"י בס' )לא( ( מ"ג ס"ק וע"ל וכנה"ג ימ"מב'

 לצד שמאל מצד שגם אמר מהרש"ך כי כ' ובס'גו"א שם עלת חלק ע"י והרבכשרה
 של חוד לצד פי' )לב( בזה. חידוש מה וצל"ע חצו"ש הבהמות בכל פיצול ישפנים
 שורש לצד מחציה היתרת בשנמצא אבל האונה ברוחב החצי ש"גור נמצאהאונה
 החצי ואף עוד החמיר ט"ז ובס' ופר"ח( נמהרי"ו שם ליפצל דרכה דאין טרפההאונה

 החצי לא אבל הקנה נגד דהיינו ארכו חצי אלאדוקא הרואב חצי כל אינושהכשרנו
 ומססי בזה רמ"א על חלקו והפר"ת הפר"ח ~ג( )פר"ח( הריאה לצד שהואהשני
 אלא חליף מקרי לא שמאל בצד יותר יהיו אם אינפת מה שלש ימין בצד שישדכל

 בלקוטים ומ"ש עש"ב, משלימו האחר וצד ימין או שמאל בצד חסרתכשחש
 ופר"ח וע"י )רש"ל הוא מהביל דעת הצדדע בשבי אונות עשר עד רק להכשירדאת

 בצד יש אם כגוו )לד( רש"ך( ב' )גו"א בשרה בסדרן אונות מאה ימצא ואפיוש"ך(
 כלום אינם והאחרים להכשיר מצטרה א' דסדק אמרינן סדקים וג' אונהשמאל
 סדק מהכשר גרע לא להכשיר אבל להטריף פי' )לה( )פר"ח( רמ"א לדבריאפי'
 מ"כ ב' )ב"י בסופו למטה ולא )לז( ומהרי'ו( )ב"י הר כמין )לו( )פר"ח( ס"חדלק'
 כשהוא ואפ" ופר"ח( מ"כ ב' )ט"ז כשר למעלה ועגול לטסה רחב הוא ואםפר"ח(
 לאו )לח( הלבוש. וכ"ב כדלעיל בט"ד בה כשיש דטרפה,דוקא למטה או למעלהחד



 המלה נארעח לה מרפות הלכות רעהידרה

 15רת 05 ט % 656 יתרת מקרי 651 מו5ין( )מסר"י )לה(65הת
 וטנ 5מטס )לו(, יחג גנוס מגןס "יי6ס ע"נ כמ65 06 6נ65וגס
 יכ"י( ו"סרי"י וכסרס גכסוסש גקר6 )לז( כ)6סו הך ס6יגי5)וט5ס
 סרו6ס ע"ג 6וגס ג)ע6 "סוכן

 וגומ"
 סרי6ס וכסגיפחין תחת*ס

 )יח( )מסרי"י, סרי6ס 5ס6ר וסוס סנומ6 5תוך נופ5ס ס16גסכ5
 כגחת ט5יס סיד כסמכיחין 656 סגזמ6 חיך נככסת ס6יכס6עפ"י
 ג1מ6 5ו סיס מ6חר סרי6ס פי5ו5 ,5" 'תרת זס ד6ין )לט(כסרס
 ו6ין )ד"מ( וכסרס יתרת כס6ר 5סקסרק עת,ד ס"יכ, כו 5גיחחחתיו
 נוקמ6 6כ5 סגומ6 ע5 נויגח רספי5י5 )וגכ6 רק כזס סע551סכסיר
 ד6ס י"6 )מ( נו"כ( )כך וטרפס לסספרק וסופו 5מטס כופ5ספ'5ו5
 )מסר"י כנו)ו6 פ.515 ככוו ר:גי סורד6 חרין גנד )כא( יחרסגמ65

 רזדזאוץז22ך(

 אלא וכשרה להתפרק עתיד אינו מ"מ היא דיתות דהגם מהגומא קצרהלאפוקי
 ודלא ועיטר בנקה"כ ש"ך וב"ד טרפה דאז מהגומא יותר ארוכה כשהיאלאפוקי

 שלוניקי מנהג ב' )מ"י טרפה מהגומא שיוצאה שהוא בכל ואפי'נהט"ז,)פר"ח(
 מט"ד פחות לגומא חוץ היוצא אם אבל כט"ד דדוקא כ' ימ"מ ובס' ריק"ש(ושב"כ
 ע"ש.כשרה
 בגומא שפיצול סוברים ויש הואיל וטעמא טרפה לגומא הפיצול ביד סרכא ימצאאם

 מורי מפי המכשירין לפ"ד להכשיר א' מקולא לנו די מגבא אפי'טרפה
 להתפרק עתידה אינה הא לה ניחוש דלמאי להכשיר נר' הצעיר ולי )גו"א(רש"ך
 מתיר המתיר ואה"נ כן שסובר מי מצינו לא וכו' סוברי' ו"2 הואיל שטעןומה
 לו ד"2 משום גומא שם בדאיכא בשר מאי דטעמא )לט( ודו"ק. כסדרן והוילגמרי
 ג"כ וכן לינקב או להתפרק עתיד ואינו הריאה בדפני מתחכך ואינו שם לנוחמקום
 יורד הבהמה בדפני כשיגע ה"ה לגומא ערד בנחת עליו בשמניחימהיד דהואילכאן

 )גו"א( מט"ד בפחות ואפי' )מ( ע"י(' פר"ה ש"ך )ד"מ להתחכך וא"צלגומא
 הריאה מגוף נתפצל ולא הוא דאונה יתרת דהתם דכשר מקמא ליתרת ול"דונכון.
 הריאה וכששופכין תחתיו גומא שיש הריאה מגוף שנתפצל פיצול אבל חזקוהוא

 להתפרק וסופו חזק ואינו הריאה מגוף שנתפצל נראה א"ב למטה נופלהפיצול
 נתלה אז הולכת שכשהבהמה יותר ביאר ע"י ובס' ופר"ח( וט"ז )ש"ךוטרפה
 ע"ש. כיתרת חזק שאינו באשר ומתפרק הארץ נגד למטההפיצול
 לפי כשר דאונות מקמא אבל דאומות מקמא פיצול דדוקא כ' ליב שמהר"רודע

 דאין והעלה ע"י עליו וחלמ מתפרקת ואינה החזה במצרשמונחת
 יש דאם נ"ל מדבריהם ז"ל. יצחק כה"ר ואביו ליפמו מהר"א הסכים ושכןחילוק
 אין שוב סרוך שהוא כיון פיצול מטעם כשרה הלב שומו אל הפיצול בזהסרכא
 )מב( הורדא. תחת )מא( מנהגינו. לפי הסרכא בדיקת צריך אמנם לנפילהלחוש
 פיצול כמו דהוי החריץ הגנת מטעם מקמא יתרת האוסרים לדעת אפי'וכשרה
 כאן כ' ולכר זה ה"ה טרפה יתרת דאם עליו השיג מוליןיבד"מ )מהר"יבגומא
 והפמ"ר הדחק  בש?ת רק זה להכשיר אין מקמא יתרת שאוסרים דבמטוםבהג"ה



 לןץ םרפררז הלכררז רעהידרןץ הגולהבאר
 סדהק 3סעת רק 3זס 5סמ1ך 61ין )מנ( סחטן( מ6.ר רן 3סס מ51.ןבט,ר3סססעס.ע

 שנפחוה אחר הדם מכעלה פחותה שהיא מהאונות טאחת ן (טטתיס2ס~ס : מר1כססססססר גפ"הנ_רמ3"ס
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 תודהזבה

 דהגנת לטעמא צריכינן דלא מקמא יתרת דמבשרינו דלדידן פר"ח וכ' האחרו'()עי
 יש וע"י באונה בועה יש ואם )מג( ע"ש. וע"י וש"ר מח"ב בס' וב"ב עכ"לחריץ
 כשרה מקיף בשר חוט יש ואם חסרה משום טרפה מקיף בשר אע אם ט"דשיעור
 או האונה בשפולי היתה ואפי וגו"א( )מ"י כט"ד שתהא עד בה למשמשוטכל
 בשר חוט בעינן לא דבטינרי סובר כנה"ג ובעל טיברי וה"ה זו"ת( )עייןהאומה
 בזו"ת. עי' בטינרי גם מקי4 בשר חוט דבעי עליו חלק ז"ל והוא להשלים כדימקיף
 ובס' "'ח ס"ק עי'ל ז"ל( )מ"י ריעותי תרתי דהוי טרפה סרוחה ליהה בה ישואם
 בין  להכשיר בין משלמת הבועה אין דלעולם זה נגד שאומר מי יש גשם ב'ימ"מ

 נ"ד. ס"ק מזה לעיל בתבנו וכברלהטריף
 אינה ה' בבסעיף ליפצל שדרכה ימט של עליונה באונה כט"ד יתרת נמצאואם

 דשאר בגבא כט"ד יתרת נמצאת ואם כ"ו( ס"ק )וע"ל החסרוומשלמת
 דלא בסמא בין בגבא בין )פי דאיתה מקום בכל דמשלמת אלבאז הר"ש ד'אוני

 ועכ"פ ההיתר להחליט לו שומע ואיני עליו ב' והפר"ת ית*רתא אלא בש"סהטריף
 וכן גאונים והרבה פ"ח הרמב"ם ב"ד )מד( זה. אחר בסמוך ועיע עש"ב הויספיטא
 דוקא אלא מטום תבאי אשכחו לא דאוני לחטבא דלאשלומי מהש"ס פר"תיסדק
 ורדות ב' נמצאו דאם פשוט נ"ל ומזה ע"ש ימין בצד דתהוי דבעינן צדדיןתנאיי
 הפר"ת מל' נ"ל עוד כ"ח. ס"ק כגו"א דלא דמשלימות שתים דימין מאונותוחסר
 ממה להיפך שנ' זו"ת לה' ראיתי זמן ואחר דבסמוך, אלבאז הר"ש דברי להעמידזה

 ז"ל שה"ם להרב ומצאתי השי"ת שזיבני עד ונרתעתי כנה"ג ב' "גו"ששכתבנו
 דכ' מר"ו לד' בשתים אף להכשיר בבירור ברור דנ"ל ופסק הבבה"ג עלשהשיג
 או אחת לי מה וא"כ דאוני בדרי כקיימא דהו"ל משום הוא דמשלמת דמאיהטעם
 עש"ב.שתים
 רמ"א ד" )מה( כנה"ג( ב" )זו"ת משלמת הורדא ימין מצד האומה חסרה ואםודע

 משלים אינו מקמא יתרת אף ולפ"ז ממש דאוני בדרי קיימא דלא משוםהוא
 ע"ש. כשר גוונא בבל ולדידן פר"ח ונ")ש"ך(

 לעמוד דרכה שאין משלמת ימין שבצד הוידא אין שמאל מצד אונה חסרהואם
 הפו". הסכמת ובן פ"ח( הרמב"ם ושכ"כ )הר"ןבשמאל

 שאין ביון להבשיר הב"ח ד" ימין מצד וחסר שמאל מצד הורדא דנמצאתובהיכא
 עב"ל, כהב"י ודלא בימין עומדת באלו לה חשבינן בשמאל לעמודדרכה

 אונות שתי היו שאם פ"ח הרמב"ם וב"כ כן הר"ן דברי כווגת שאין השיגווהפר"ח
 להב"ח. השיגו הפר"ת וגם ע"ש טרפה שמאל בצד והורדאבימין



 הנולה כארעט רה מרפות הלכות דעהיורה

 ,ננ"ת[ 33"י סדק עואם מייפה )מון דאוני חתוכה לה שאין סריאהח
 ייסרס סתיתי6 בין )מז( הדם עלה פכש.עור ביניהם הפרשכמראה

 )וססירין 1'ם סנ"ס )מח, כשרה במופן בין באטצען ביןבעיקרן
 דד:ן גגיה

 ות"ס פ:ר)וג.ס סס סרמכ.ס ד3ר' הנ"י .ק"פ :ס רס9' וגסי' הק~י כת-ל :יסנ"6ע)סין

 תורהזבח
 משלמת, שאינה הב"י מר"ן ד" משמאל, הורד ונמצא שמאל מצד דחסרובהיבא

 בהווה יברו שהפוסקים אלא בימין דורד דומיא דמשלמת ב"והפר"ח
 כיון כ" ופר"ת עכ"ל. כהב"י ודלא עיקר וכן הר"ן נוונה לפרש יש ובן ברי"1וכ"מ

 ודלא טעמא, והר"ן הרי"ו כדכתב התם קיימא ולא היא חוזרת בימיןדמקומה
 דבצד אוני להשלים נהגו בעירנו ובכאן הב"י. כדברי הר"ן דברי דפשטנפר"ח
 אולי צאלח. מה"ר מו"ז שחיבר מבדיקות כנראה שמאל בצד הורד כשנמצאשמאל
 מידי שמאל לצד מקומה כששינתה לורדא מכשר דהרמב"ם דכיון מפרשיםהיו
 א"כ חליף לה דחשיב רש"י נגד דאוני כדרי דחשיבא חליף מקרי דלא איתרתדהוה
 ולא הונא רב ואכשר ביני דביני מההיא ראיה וגם שבשמאל. חסרון דמשלמתנר"
 החסרון ומשלמת תיקום דתיקום דהיכא ש"מ איה. ביני דביני ההיא מקוםציין

 שנגה קודם כן נהגו שהם לפי המנהג בעד להליץ נלע"ד זה ס"ד(, )וע"לדבצדה
 מצאתי ושוב ספק. בלי המנהג נסמך לאור דיצא והשתא זצוק"ל הפר"ח אורעליהם
 שנמצא בעינוניתא להקל נהגו בידונדא כי א"ח ב" ע"ב י"ח דף שמועה יביןבס"

 שה"ם. בס" הבריע וכן עכ"ל הרמב"ן בפני האונות מנין להשלים שמאלבצד

 טעם לפי משלמת מקמא דקתמא אונה אלא ורו. נמצא ולא שנהחסרההעם
 ביתרת בה"ג דמפסלא דכיון הטעם )מז( )ע"י( האומת להכיר יכולים איןהצדדין שמשני דההנו )מו( מ"ג(. סס"ק וע"ל )שם דאוני דרי קמא דמקרימווז

 משום והטעם )מח( והר'ז(. פ"ח כ"מ )מר"ן הויא אונה שייורא האיי כי בלש"מ
 במקום שהסדק ודוקא הר"ן( ב" )כ"מ.פ"ח בבסדרן דסרובות אלא נונהו אונידהני
 שאר אבל בסופן בין באמצען בין נעיקרן בין החסרה אונה להעת ראוישהיה
 גו"א וב" ופר"ח( )מהרי"ו מועילים אין אונה להעת שראויין במקום שאינןסדקים
 כשר סדק שימצא מקום בכל בס"ד לעיל השמא שתחת יתרת .דמבשרינןולדידן
 שהוא כל בנגדו מלמטה וגם שהוא בל שרטוט כעין נדאה שאם מ"י ובס"ע"ש
 בריאח ואפי" דאוני. חתוכי להיות דעתיד מלתא דמוכחא כשרה, שרטוט כעיןנראה
 להיות דרך ששם בדעתו שמשער במקום חד בסכין אותה מפרקין כעץ חלקהשהיא
 נמצא אם אבל טרפה. שחתך, מקום כל מבצבץ בנפיחה,אם ויבדוק דאוניחתוכי
 לה דאית מלתא דמוכחא בשרה שהוא, כל אפי" מבצבץ שאינו מקום ההתךבתוך
 ג"כ כתוב האחרון זה ודין עכ"ל החתך מקום כל מבצבץ היה לא, דאי דאוני.חתוכי
 וכן ז"ל אלברגלוני הרב ב" י"ד ס"ק ובפר"ת ע"ד מ"ז דף הרשב"א ובחדושיבטור

 נקיטינן. ושכך בנה"ג ב" זו"ת בס"נתב
 )זו"ת(. אורחייהו דהבי ובשרה דאוני חתוכי לו אעהבופלו
 אונות בשתי דוקא מועיל כט"ד דסדק דהא משמע פ"ח הרמב"ם דמלשוןודע

 לא ערוגות לשתי בעץ חלקה שהיא דהתנו כאופתא כשכולה אבלתמובות



 לה םרפדת הלכדת דעהיררדץ הנולהבאר
 ויס )ממ( )רם"י( ר6ם6 כטרס6 65יגו 6ט"פ 6100 גל סרק 16נ0ינר

 ר,ךדהובדן
 שתי נמצאו וז"ל ו" דע בפ"ח שכ"כ מחותכת שתהיה דוקא אלא בסדקמכשרינן
 בין הדס כעלה ביניהן היה אם דבוקות כשתים נראות ואינן א" כאונהאוטת
 זו הרי וא"ל מותרת דבוקות שתים שהן שיוכר כדי בסופן בין באמצען ביןבעיקרן
 טרפה אזנים חיתוך לה ואין ערוגות שתי כולה נמצאת כ" ז" ובדין וטרפה.חסרה

 כולה נמצאת בדין חילק ולא כשרה בט"ד יש אם אומת בשתי שחילקעכ"ל.וממה
 דבנמצאת לפרש בא ה"ז אזנים, חיתוך בלי הריאה נמצאת כ" טרפיות ע"?שמקה ובפ"י היתוך. בעינן אלא כט"ד בסדק סגי לא ערוגות דבשתי מובח ערוגות,שתי

 בפ"ח ונדל' אונות שתי אנסמכו ג"כ וקאי הריאה, מקצת חסר טרפות ע"במנין קתני והדר חיתוך. בעינן דבכולה מוכח טרפה. אזנים חיתוך בלא בולההריאה
 נמצאת ודין דבוקות אונות ב" דע היה ואלו וטרפה. חסרה ה"ז אונות שתיבההיא
 חסרה אחד מנין אלא טריפות הע" במנין לממני הו"ל לא אחד, ענין ערוגותשתי
 דחלוקים ודאי אלא שכן, במכל ערוגות שתי חלוקת אתיא והות הריאהמקצת

 אונות שתי דין למד דרבי" ונר" בבות. בשתי הרמב"ם רבי" כתבן ולזהבדיניהם
 ערוגות, שתי בולה נמצאת ודין שחסרה, הריאה פא"ט במתני" ממ"שדבוסות
 תני אמאי אחד, הענין דאם דקשה דדמי'לאופתא. ריאה האיי רפרם דאמרמההיא

 הריאה דחסרה ואע"ג הריאה. חסרה היא מתני" הא דרפרם, משמיה בגמ"לה
 למימרא קודם הגמ" ביאר הא בגמרא, הנז" חסרון מין בל 3וללת ההאדמתני"
 משמא למגמרה ל"ל וא"כ טרפה, חליף או יתיר או חסיר דאמר דרבא משמיהררפרם

 אמינא דקס"ד מטעם הוא דרפרם דהא ודאי אלא דרבא, משמא ליגמרהדרפרם,
 דדמיא בריאה אבל דמטרפינן, הוא חסרונה, ונראה דחסרה א" באונהדוקא

 ערוגות דשתי כיון האיי האומר יאמר שמא או להדיא, החסרון נראה דלאלאופתא
 רפרם, בשם שנאה , הן ענינים דשני ביון ולזה דלא, חסיר,קמ"ל ביה קרינן לאהן

 כדבתבינן. בדיניהם וחלוקים בבות בשתי דינים לשני לחלקם הרמב"ם למדומזה
 דע כ" ואח"ב דכשרה ביניהם סדק באם דקילי דבוקות, אונות דשתי דעוהקדים
 ערוגות, דשתי דין הקדים ואלו בסדק, טגי ולא חיתוך דוקא דבעינן ערוגותדשתי
 קאי סדק דתנאי שמעינן הוה בט"ד, בסדק יכשרים דבוקות אומת דשתי דיןואח"כ

 ביניהם, וחילק סמוכים אונות דשתי דין הקדים נטעה שלא וכדי ערוגות, ~שתיגם
 אדין גם דלעיל חילוק דקאי למטעי ליכא דתו בסתם, ערוגות דשתי דין כ"ואח"כ
 בשם שהביא בפר"ת וראיתי שבתי ז"ל. הכ"מ תמיהת סרה זה וע"פ ערוגות.דשתי
 שהרי להכי, נחית לא דהרמב"ם ופשיטא סרכות. וין לענין הענע דהיסבפירושו לי קשה רגלי נשיקת בתירוצו,אחר הפר"ת ודרך יע"ש. כן שרמז אלבאז ז'הר"ש

 מטעם אלא נקובה מטעם בה מטי דלא בפירוש ,הרי וטרפה חסרה ה"ז בה סייםץי
 עליו דהרמב"ם עלין דעת שביררנו ואחר משתעי. חסירה בדין ח" וגם,אפרק הסרהט

 לא,והנה או לסברתו מסכימין אי הפוסקים שאר דעת לדעת נבואהשלום,הבוא
 פירש כן הר"ן גם כלל וסדק היכר בה שאין לאופתא דדמי בהאי פירש ע"הרש"י
 וכן כט"ד בסדק שיהיה דמצריך אלא בדרכם דרך הבית בתורת ע"ה הרשב"אגם

 לה שאין ריאה וב" שסתם הש"ע מר"ן ד" וזוהי נולם כמעט הש" שארסתם~ות
 בתוס" וגם הרמג"ם רבי" להו כדמפליג בבי לתרי להו מפליג קא ולאחתוכי
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 שבסוף א?א א' אונה חסיה הריאה שי אחד בצד צאםמ2

 א;"פ אונה כמו נדויה בלימה היתה צד שבאותוהאומה
 מפסקת האומה וכאן יזו זו סמוכוה להיות האונוהשדרך
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 תודהזבה

 טפי משמע דגמ" ולישנא )מט( ע"ש. ערוגות שתי גבי סדק להאי פרישווהרא"ש
 רשד"ם וכ"פ עטר ן" הר"ש ב" )מ"כ כרש"י להכשיר המנהג וכן עיקר וכן רש"יבפי"
 הלבוש וגם להטריף תיבת למחוק צריך )נ( )זו"ת(. נקיטינן והכי מ"ד וסי' זהבסי'

 אונות בשתי ודוקא )נב( הר"ץ.( הגהת נגד וע"י )ט"ז שעליה לאונה או )נא(מחקה.
 אונה לכל סמפון שם שיש כיון א"ב דחסרון מטעמא אלא אסירא דלא דכיוןדבוקות
 בכסררן דסריבא אלא עצמה בפני אונה שהיא מלתא מוכחא ובמקומן, כדרכןואונה
 לאופתא דדמיא וכה"ג סמפון ע"י להכשיר אין דבוקה הריאה כשכל אבלדכשרה.

 ע"ש בבולם שוה והדין לחלק דאין נ" וט"ז אחרו"( וקצת )ש"ך סדק או בהיכררק
 שאר או דסמפון בסי" סגי ולא כט"ד סדק ע"י דדוקא מר"ן פסק אלא לנו איןואנו

 ל" בתוך שהם בודאי בדידעינן ודוקא )נג( מ"ט. ס"ק וע"ל וימ"מ(, )פר"חהנירים
 ומדקאמר )ש"ך( ואסורים ל" לאחר דהוא אמרי" הסתם מן אבל רכים שהםיום

 טרפה לו אין השני ובצד א" בצד אונות לו יש שאם משמע להו, ליתבקטנותן
 דאין כ" והפר"ת עב"ל י"א הני על לסמוך אין דינא ולענין פר"ח וכ" וט"ז()פר"ח
 על סמכינן אז זה במציאות לפנינו הגדיים כל כשימצאון אלא זו סברא עללסמוך
 אינך דאמרי" להתיר סמכינן לא אונות בחתוך גדיים קצת ימצאון אם אבל זו.סברא

 ע"ש. כהי"א הבריע זו"ת ובס" עכ"ל נינהוטרפה

 כסוי וחתך חד סכין לקח א" ובודק חלקה בולה ומצאוה ריאה שבדקומעשה
 בולו שהפרידו עד אותו וקלף בנחת אותו ופתח עליה שנתקרםהעליון

 ב" וימ"מ ופר"ח )ט"ז והבשירוה הריאות בשאר הריאה אותה ראו ואזמעליה
רש"ל(.



 לה םרפדת הלכדת רעהיררןן הגולהבאר
 גמדינית גוסגין 1כן ד6יגי ס65*כויי לזקרי ק1ךך6 מן ס5)ןטס 3,ס 3סי'קהרמנ"ס
 : )ניה( 156מה"ס
 הגתר'אמסק."
 אכל וח*ה בבהמה אלא אטורים הללו הדברים כל קאין י מ"ה רףה.5ין

 מנין לו אין ימצא ואם כבהמה אונות חיהוך לו איןהעוף
 : , )נוידוע

 מעיפים: ם' ובו הריאה מרפות דיני כמהלן
 שלא זה או זה בלא זה אניקבו קרומים שני יה יש הריאהא

 זה כנגד זה שניהם שינקבו עד )ב( כשרה )א( זהכנגד

 הודהזבח

 האונות מן וא" האונות מן א" חסרה שאם הרוקח ב" הביא מהרי"ובהגהות
 ע"נ כשרה סדק בלא אפי" אונות ב" כשיעור ובמשך בצורתהגדולה

 )ב"י( אונה חשיבא בליטה דאותה )נד( ע"כ. ע"ז לסמוך ואין פר"חוב"
 ואין )נה( וזו"ת( וימ"מ ע"א מ"ז דף תו" )עיין אונה מקרי נמידאומה

 עיקר כ" דלעיל די"ל הש"ע, לד" הסכים בס"ד לעיל הא רמ"א לדברילהקשות
 משום להטריף שהמנהג כ" לא ולעיל המנהג ע"פ ב" וכאן דעתו לפיהדין

 קשיא אומה,לא שפולי בסוף יתירה אונה מנשירים זה שבמקום לומרדלבשתמצא
 תירץ שה"ם ובס" )פר"ח( משלמת שאינה אלא לה השבי מקמא יתרת אונהדהך

 ונכון. ע"ש ס"ל לא וליה קאמר מר"ן טעםדלעיל
 בצד וגם להכשיר כדי סדק בה ניבר והג" גדולות אונות ב" בימין שהיהמעשה

 פר"ח עיין חליף מטעם האוסר נדברי דלא מותרת אונות ג" היושמאל
 חו"ת(. כבהמה חליף או יתיר אי חסיר אי להטריף אין שכן וכיון )נו(ז"ל.

 לעוף ריאה דנמצאת הכריע המאסף דרבי" כ" מ"ה ~עיף לוי ן" קולבס"
 לכתחלה בדיקה להצריכה שכיחא דלא אלא בבהמה כמו בו פוסלתושסרכא

 חתוכים לו שאין אלא לאוף ריאה דיש מודים הכל בי מר"ן לד" מוסכם וזהע"ש
 התשב"ץ ב" זו"ת ובס" בפו"( )עיין לעוף ריאה דאין דסבר בש"ס מחזקיהולאפוקי

 מאוני גרע דלא שם מהודקת שהיא לפי בשרה לצלעות נסרכה דאם מחלקב"י
 י טרפה פבים לצד נסרכה אם אבל ימ"מ שהביא כמהרא"י דלאבהמה

 בעוף מטרפי לא שבבהמה וטחול דכוליא טרפות דגם בפ"י ב" שהרמב"םודע
 מ"ד. וסס"י מ"ג בסס"י לק" וית"ע"כ

 הרשב"א ב" הטור כ"כ )ב( מ"ג( דף )רש"י למטה וזה למעלה זה נגון )א( לוסימן
 זה בין ועובר נכנס הרוח ואין בזה זה דבוקים שהעורות לפי וטעמאז"ל

 זה בסי" )פר"ח ל"א דף ו במ"ה הרשב"א וכמ"ש חבירו על מגין האחד ולפי"לזה
 שני בין מהלך והרוח שכ" ס"ד דלקמן מההיא ע"ז הקשה והפר"ח סק"א( ל"אוסי"

 שניהם דבניקבו ומסיק הקרומים שני בין ועובר נבנס הרוח אלמא ובו"הקרומים
 ורי"ו פ"ז ריש הב"מ וכ"ב בזה ויוצא בזה נכנס דהרוח טרפה זה בנגד שלא זהאפי"

 עייל תתאה נקיב דבד סים דסוף להטריף פסק בן הפר"ח וגם עש"ב והר"ןוהרא"ה
 בהיכא מודה הרשב"א לד" ואפי" להו ומפריד הקרומים בין פורתא בנקבזיקא
 טעמא תלי דהא זה. כנגד שלא דאינקיבוזה וחזונן דבדקינן הגם דאוושאדחזינן



 ה13לה באיפא לו פרפות הלכות דעהיורה

 ו6ו"ס( ורי"1 )סר6"ם זס כנגד ס5" יס ככיקכו נוטריפין ויסתג"ס
 : גס1גוסכי

 רזדדאהז21דק
 לחזקה סתרינן דאוושא דחזינן דבהיכא מינה דוק ביניהם יבא לא ורוחשדבוקים
 שראיתי ולפי עכ"ל. אצלי מוקשים ודבריו זה היפך כ" בב"י והרב עש"ב.דבוקים
 הקדמונים, מימות להתיר הב"י כדברי נשתרבב בכאן המנהג וקטן הצעיראני
 עם עולה שהיתה בסרכא דמתא וטבחא רב מהר"ץ מו"ז לפני שראיתיו במעשהוזה

 והכשיר רוח יצא ולא סביבותיה מבל תחתיה ובדק הסרבא וחתך הריאהנפיחת
 ניקבו רב"י מטעם להכשיר א" פה הודו ובולם וחשוביס גדולים מעמד באותווהיו
 הב"י וז"ל תודה( זובח ב" מש"ש מ"ג ס"ק ט"ל סי" )וע"ל כשרה זה כנגד שלאזה

 כ" בת"ה כשרה, זה כנגד שלא זה שניהם ניקבו שאם הרשב"א ב" רבי"ומ"ש
 כשר. זה כנגד שלא זה ניקבו שאם וכיסו בקרקבן שאמרו וכענין דכשרהדמסתבר
 ליה גמדא קול ומשמעת משקים מיני נל שואבת דריאה משום לאסור כ"ובהגא"ש
 הוא שהקנה קול משמעת אינה דריאה בעיני נראים דבריהם ואין ע"כ. ליהופשטא
 דגמדא ומ"ש לאסור ענין אינו משקה מיני כל ושאיבתה הריאה. ולא קולהמשמיע

 זה אפי" שניהם דבניקבו י"מ כ" ורי"ו כן. שאינו בחוש רואים אנו ליה ופשטאליה
 את"ל ואפי" הרוב על ביניהס יבא לא ורוח זה עם זה הם דבוקים העורותב" שהרי הגון טעם אינו זה וגם ע"כ. בזה ויוצא בזה נכנס שהרוח טרפה זה בנגדשלא
 דאפי" הב'ע נר" שפסק א" לחכם כ"י בשחיטות מעאתי וגם עכ"ל. עיקרהרשב"א כדברי הלכך לל"ב. זה כנגד זה מכוונים שאינם כיון נזה ויצא בזה הרוחשיכנס
 שום זכר ולא להתיר הזכרון ספר בפסקי ראיתי וכן ע"כ כשרה זיקא דמפקאיקרה
 חתימת ע"פ שלוניקי מנהג ב' כן פסק מ"ד ובשאלה זה סי" הרשד"ם גםחולק

 שבתבו והאחרו' 2( וש"פ ומהרש"ג סמוט נ1הר"י ב" כנה"ג שכ"ב זו"ת )וכ"הרבנים
 יבא לא ורוח בזה זה דבוקים שהעורות ההיתר בטעם שכ" הרשב"אדמדברי
 נעלם לא הוא גם הב"י רבי" הנה דס"ד, דאוושא ריאה מההיא מוקשה הואביניהם,
 דמשמע הרוב, על ביניהם יבא לא ורוח דלישניה בסיפא דקדק ולכך זה קושיממנו
 הרשב"א מדברי תידוק דלא היני כי בן לומר ודקדק ביניהם רוח יבא דלפעמיםודאי

 דף דפא"ט מהא הש"ע לפסק סמך ולעד"ן דטרפה ביניהם עובר ורוחדכהיכא
 להו אבעיא כשר, זה בלא זה ניקב לושט, לו יש עורות שני רבא אמר ע"אמ"ג
 כשר, בושט פפא דרב משמיה זוטרא מר אמר מהו, זה כנגד שלא זה שניהםניקבו

 גמדא רווח, ביה ופעיא ביה דאכלה אדרבהישט אשי רב לה מתקיף פסול.בקרקבן
 עכ"ל קאי כדקאי נייח דמינח קרקבן הדדי. בהדי רמהנדזין ליה,זמנין ופשטאליה

 וכו" רווח ביה ואכלה מדפעיא אשי רב ליה מתקיף אמאי לדקדק יש והנההגמ".
 ונכנס ומחלחל שם מתאסף שהמאכל מטעם בקרקבן דמטריף זוטרא דמרמלתיה רש"י וכדמפרש ביניהם יבא לא ורוח דבוקים הקרקבן מדעורות ליה למתקףהו"ל
 רעורותיו בקרקבן זוטרא מר דמודה מינה דשמעינן השני נקב דרך צא שי עדבנקב
 ואז השני נקב דרך ויצא ומחלחל דבריו בטעם רש"י כ" דלכך בזה זהדבוקים
 דס"ל ממאי עליה לאקשויי הו"ל וא"כ מ"ז סי" כבסוף וטרפה לגוף נופלהרעי
 זמנין מושט פריך אמאי וא"כ דבוקים, לאו בושט הכא דבוקים. בקרקבןהתם

 דבוק במציאות נמצא שהוא מהקרקבן דפשיטא בק:דיפא ליה ליפרוך וכו"דמהנדזין



 לך 3מייכנירן הלכדרצ רעהיררךץ הגולהבאר
 שצריכה נאיא כשרה כו?ו העליון קרום )נ( ננלד נאת" 81 דינ5נמ.תר5

 סס גסר""ססס
 תורהזבח

 דמהנדזין, זמנין ביה ופעיא דאכלה משא"כקושיית עליה. לימטי ומטוניה עתהלעת
 מטעם אלא פריך לא מושט,  אשי רב דפריך דמאי ש"מ אלא לפעמים,שהוא

 דס"ל כוותיה הלכתא דלית זוטרא דמדמר נר" ועוד ביחד. הנקביםדמתכוונים
 דלא כוותי' דהלכ" אשי לרב ילפינן השני, נקב דרך ויוצא מחלחלדהמאכל
 שאין כיון השני נקב דרך ויצא שיחלחל למיחש דליכא זוטרא דמר להךחישינן
 ליה דמדמי ז"ל הרשב"א לנו פתח זה עינים ופתח זה. כנגד זה מתכווניםהנקבים
 דמשמע קאי כדקאי נייח דמינח קרקבן שם אשי רב דמסיים תמצא ולזהלקרקבן
 קרקבן בין לפלוגי דליכא דבוק שהוא מטעם ולא דמבשרינן הוא לבד, נייחדמדנייח
 ביה ופעיא אכלא דושט מטעם אלא דבוקין עורותיו שאין דבוקין,לושטשעורותיו

 בריאה ה"ה וא"כ נייח. דמינח בקרקבן משא"ב להדדי הנקבים ומתכווניםרווח
 נ"ע ומורי הב"י. עליהם שהשיג ובמו כהגא"ש דלא מתכווני דלא נתחאדמינח
 עכשיו דנעשה אמרי" זיקא דההוא דאוושא מריאה דל"ק הפר"ח דברי עלהשיב
 ביני וגכנס העורות שני והפריש תחתון מנקב הרוח שעבר נפיחתינו חוזקמחמת
 דאם פסק שה"ם ובס" לדרך. צידה ושכ"כ מר"ן לדברי דהסכימ ע"ש ובו"ביני

 ע"ש. מבצבצא לא אי בתנאי כשר זה בלא זה 3ניקב
 נייח דמינח כשרה זה כנגד שלא זה העורות שני שניקבו הכוסות דביתודע

 ב"ב ס"ו מ"ח טי" והפר"ח הש"ך )ב"כ מ"ט סי" דלק" דקרקבןדומיא
ע"ש.

 וקרקבן. ובה"כ, ריאה, בדיניהם שוים איברים ג" מר"ן דלד" נמצאא"כ
 שהם אנו ורואים זה כנגד שלא זה הג" מאלו עורות שני בשניקבו לעייןויש

 עד בו וכיוצא כמחט דק דבר איזה בנקבים יבניס באולי אם מזה זהמרוחקים
 בלא יאם הוא והנלע"ד משפטו. יהיה מה באלכסון בזה זה שיפגעו במציאותשיהיו
 אין אס אמנם טרפה. באלכסון, שהם אף הנקבים פיות מתכוונים המחטתחיבת
 יש האחד שהנקב בבדי מזה זה מרוחקים אלא זה בצד זה מכוונים הנקביםפיות
 העליון מהעור ע"ג יש ג"כ השני והנקב קאי, בדקאי שלם התחתון מהעורתהתיו
 על מגע ג"כ והאיי שעליו נקב על מגין השלם דהאיי דאמרינן להכשיר, דיששלם,
 וז"ל התשובה תוך נ"ח סי" להרדב"ז מצאתי ואח"כ פשוט. והוא האחרהנקב
 מפולש שהוא אעפ"י בעיקום תחוב שהמחט באלכסון שהוא דביון לומר טעםויש

 טעמא נמי והוא מהמפרשים קצת נר" שכן אעפ"י חבירו על מגין שהא"בשרה
 דאפי" מבואר הרי עכ"ל. וכו" סניף לעשותו אלא עליו סומך איני מ"מדמסתבר,
 אך למעשה. ע"ז סמך דלא אלא להכשיר, להלכה, נר" היה מכוונים, הנקביםבפיות
 שלמד )ונר" להיתר. מלא בפה דיודה ודאי מכוונים,גהא הנקבים פיות איןאם

 זה שניהם ניקבו וכו" זה ניקב לושט לו יש עורות שני בגמ" דאי" מהא זההרדב"ז
 רב ליה מתקיף פסול. בסרקבן כשר בושט וכו" זוטרא מר אמר מהו, זה כנגדשלא
 נייח דמינת קרקבן הדדי, בהדי דמהנדזי זמנין ביה ופעיא ואכלה ושט אדרבהאשי

 ונבנס ומחלחל שם מתאסף שהמאכל זוטרא דמר טעמיה רש"י וכ" קאינדקאי
 תילף זוטרא מדמר והנה וטרפה. לגוף נופל הרעי ואז השני נקב דרר שיצא עדבנקב



 הגולה בארפב לו מרפות הלכות דעהיורה

 וג"ג נה"ג )סס סנק3ף )וקוס ע3 )ה( כועס ;מ65 06 מיסו סג"ס )ד(בדיקה

 )3ריקות מכס תחנוס סע3ס כקרוס סוי כי 3סטריף 'ם כעליוןסעור

 סנפיחס )וחמת סקרוס ו;קרע סר'6ס נפחו ס6ס י6 )ו(יסגיס(
 : וז(טרפס

 רנודהזבה

 דס"ל השני נקב דרך ויוצא שמחלחל למה אשי רב חייש דלא עליה דפליג אשילרב
 כיון בעיקום מפולש שהנקב דאף שמעינן ומינה למיחש, לית נייח דמינחדכיון
 כן מוכיח ואחרונים ראשונים הפו" ל" גם זה על מגין וזה זה, על מגין זהדנייח,
 )ג( 4 ודו"ק.( דבוקים שעורותיו בטעם תלו ולא נייח דמינח ההיתר בטעםשכתבו
 )ד( )רש"י(. נ"ט. סי" דלקמן דמתני" גלודה כמו והופשט העליון קרום וטניטלפי"

 לא ואי )לבוש( ניקב שמא לחוש ויש דק הוא התחתון שהקרום )פר"ח(בנפיחה
 כיון כשרה שיהיה סיבה מאיזו נבדקה לא ואם ה"ג( ב" )רא"ש כשרה זיקאמפקא
 החמירו לא בה, החמירו ספיקא משום שהגאונים אלא בדיקה הצריך לאדבש"ס
 דהא ס"ס מטעם לה ג"בדמכשרינן ונלע"ד )פר"ת( לא בדיעבד אבל לכתחלהאלא
 משמע. דכשרה~לגמרי בחדושיו הרשב"א וכ"כ בדיקה להצריך שלא להרא"הס"ל
 יש נבדקה דלא היבא מ"מ בדיעבד, אף מחמיר דבה"ג לומר לכטזתמצא אפי"וא"ב

 ואת"ל בבה"ג, הלכה ספק והרא"ה, כהרשב"א הלכה ספק ס"ס מטעםלהנשירה
 וכ" טפק. חשיב הש" דמחלוקת קי"ל דהכי זיקא מפקא הות לא דלמאבבה"ג,
 פסק שה"ם ובס" בדיקה, א"צ ניקב אבל כולו נגלד דדוקא ופר"ח וע"יהש"ך

 )ה( אמקילין. לסמוך יש בדק לא ואם כנה"ג ושכ"כ לבד בניקב אף לבדוקלהחמיר
 שעלה וקרום הבועה של התחתון קרום פי" )ו( ופר"ח(. )ש"ך זכים ממיםאפי'
 א"כ התחתון. ולא העליון נקלף, אמרי" דכי וק"ל )שם( קרום אינו מכהמחמת

 דלאו מכה מחמת שעלה כקרום הבועה של התחתון לקרום דחשבינן קאמראמאי
 שלם התחתון ריאה דקרום כיון הבועה של התחתון ולקרום לנו ומה הואקרום

 דסובר ואולי כשרה. זה בלא זה ניקב וכדקי"ל העליון נקלף מדקאמרכדמוכח
 לא ולמה וק"ל התחתון הקרום גם דניקב חישינן דבועה ריעותא דיש דכיוןרמ"א
 אי ורואה אותה שמפרקין סרכא כרין אלא הבועה מקום יהא לא בפושריןנבדוק

 ונלע"ד בבועא. ה"ה וכו" שעלה קרום בה אמרי" לא דבסרבא היכי ובימבצבצא
 החליט ז"ל דהוא אלא הכא דה"ה ולבדוק בסרכא לפרק לנוהגין רמ"אדיודה
 מכשרינן לא ריעותי דבתרי ס"ל וא"נ בהחלט הסרכא להטריף כמנהגםלהטריף
 ראיתי ואח"כ ודו"ק. י"ח ס"ק ל"ה ובסי" מש"ש ועי" ס"ב, ל"ז סי" בהג"הכמ"ש
 גאון( מהר"ש ב" )כנה"ג להכשיר ומנהגינו וז"ל רמ"א דברי על שכ" זו"תבס"

 ע"ש לדעתו דנטה נר" ומשם מהרש"ג סברת הביא שה"ם גם עכ"ל. נקיטינןוהבי
 כיון טעמו ונר" בדיקה בלא דכשרה משמע בדיקה תנאי זכר ולא להכשירומדסתם

 רלא לבד העליון עור כניקב מקום אותו הוי הבועא במקום רק הריאה כל נגלדדלא
 באורך. סק"ז וע"ל ז"ל ופר"ח וש"ך ע"י ב" ד" ס"ק כדלעיל בדיקהצריך

 ניקב דודאי טרפה תחתון רק ניקב לא אפי" בעליון ק"ד אם בשה"ם ראיתיעוד
 דהתם טרפה ק"ד ויש עליון אלא ניקב לא דאפי" בהג"ה שם וכ"העליון.

 ז"ל. כנה"ג ב" ע"ש תחתון ניקב דודאיהוא



 תורהזבח
 הבועה. על ריאה קרום ונר" הריאה קרומי תחת הגדלים בועות מיני דבשארודע

 לדידן לבד העליון כניקב דהוי לבדקה א"צ לבד העליון קרום דנקלףהיכא

 )ז( ל"ח. ס"ק ט"ל וסי" ג" ס"ק ל"ן סי" וע"ל הבועה מן יוצאה תלויה סרכאדמכשרי

 נפיחה, ע"י עכשיו נקרע ולבך וחלוש דק קרום בו ועלה שם היה נקבדאמרינן
 חוזק מחמת שנשבר יום בכל דמעשים וכ" ע"ז חלק ט"ל בסי" והב"ח)לבוש(,
 לא שהבהמה אומרים דאנו הדין מן הוא שכן הט"ז וכ" לה ומכשיריםהנפיחה
 ט"ל בסי" כדאי" בחייה נפוחה היתה היאך יודעים אנו שאין כיון כך נפוחההיתה
 סביב ונקרע בריאה יובש שהיה א"נ כדרכה שנפחוה מיירי דרמ"א כ" וש"ך ,ס"ה

 כגון רמ"א מיירי א"נ יבש הוא אם לראות בדיקה וא"צ וטרפה היא יבשההיובש,
 תעלה אם לראות לנפחה דצריכים ובה"ג מראה כגון בריאה ריעותא שוםדאיכא
 טרפה מותר למראה שחזר כגון ריעותא)פי" באן ואין הקרום נשבר ואםבנפיחה
 ואי היא טרפה אסור( מראה משום )פי" נפיחה כמקודם לה דינינן אי ממ"נדאמרי"
 בסי" ורמ"א הש"ע לשיטת דאזיל ויראה עכ"ל. הקרום נשבר הא נפיחהבלאחר
 הפר"ח ונדכתב מכשרינן לא ריעותי דבתרי דס"ל ס"ח ט"ל בסי" ורמ"א ס"בל"ז

 ולדידן עצמו בפני כשר מהריעותי א" דכל אע"ג ד" ס"ק ל"ז סי" דבר שלבטעמו
 ט"ל וסי" ל"ז סי" כדלק" הבועה מן יוצאה תלויה סרכא דמכשיר כמאןדנהיגינן

 אוסרת אינה ג"כ עצמה מצד והבועה ריר אלא סרכא תלויה לסרכא חשבינןדלא
 כשרה מותר למראה חזר אם בבך מה הריעותא שעל הקרום כשנשבר הכאוא"ב
 וסס"ק י"ח ס"ק וע"ל דלעיל הב"ח וכסברת היא ריעותא לאו שנשבר והקרוםהויא

 כ"ח ס"ק ל"ו בסי" הפר"ח הביאו הראב"ד ממ"ש הב"ח לסברת ראיהועוד
 ונקרע בנפיחה שעלה הבא מקומוא"כ באותו בנפיחה עולה אינודיבשה

 וכ"נ בנגלדה דוקא מיירי רמ"א לד" דאף ולענ"ד הוא. יובש לאו הנפיחהמחמת
 בנפיחה תלינן גדול בחוזק נפח אם נ"ל וז"ל אלו רמ"א דברי על שב" הפר"תמל"

 חששו דהוגלדה מחמת אלא ריעותא ליבא עצמו דבעור דנגלדה בהיכא ודומאובשרה.
 דאתחזק דאוושא ריאה בבדיקת אבל לבדקה הגאונים והחמירו אתרעאלשמא
 דין רמ"א הגיה ולזה ע"ב. לא הריאה עור דאתרעא הסרכות בבדיקת א"נריעותא

 ודו"ק, נגלדה בדיןזה
 דטרפה נ"ל שנקלף מקום על תלויה אפי" סרבא יש אם וכן ימ"מ בעלבתב

 נגלד אם וכן וכו" מבה מחמת שעלה כקרום לה דחשבינן משום לא אומצבצבא אי לראות במים אותה לשים לבי מלאני לא נפיחה שעושיםובמקומות
 וקשה עכ"ל. וטרפה לתולעים לחוש דיש נ"ל בתחתון תולעים ונמצא העליוןקרום
 דלמא ניחוש סרכא בכל דא"ב בנפיחה ולבדוק הסרכא לחתוך לבו מלאו לא למהלי

 שבל בידך יהיה גדול כלל וז"ל פ"ז הרמב"ם כ" ואדרבה הנקב על שעלה הואקרום
 עכ"ל נקב מכל שלימה היא הרי המים יבקבק ולא בפושרין אותה שנופחיןריאה

 התחתון לניקב ולא העליון קרום לניקב לא לחוש דאין לנו הורה נקב מבלובאמרו
 לא זו וסרכא שם בה וסיים וכו" זה ע"ד היה הדין מן וז"ל בפי"א וביאר שחזרוכמו
 א" ניקב שמא אמר ומדלא ע"ש וכו' לבד העליון ניקב שמא או נקב במקוםהיתה

 לקרום דאפי" בזה הודיעט בלבד העליון הקרום ניקב שמא אלא בלבדמהקרומים
 ואם קרום. עליו ונתקרם ניקב לשמא לחוש אין הסרכא יוצאה שמגופוהעליון
 א" לשום להבי למיחש לך לית סלקא, נקב במקום הסרבא שמא לחושנפשך

 גבי דחיישתועמש"ל הוא בלבד העליון הקרום ניקב לשמא חיישת, ואימהקרומים.



 הנייה באיפג לו טרפות הרכות דעהיורה
 דרי דמימי" :"פ : )חן פרפה ונםתם קרום בו ועלה יניקבהג
:חף ניכר אם אותה כשנופחין הברה בה שנשמע הריאהך

 ד:ני,גע "
 ןס,סי":,ס תבן או רוק עייו מושיבין ההברה נשמע שטטניהמקום

 ::;' "ער)יס"' רא וא2 וטרפה נקובה שהיא בידוע יתנדנד אם בווכיוצא

 :ימנ"ס )'י:,ןנ ונופחין ויא( פושרין במים )י( מושיבין'.אותה ,מ( המקוםניכר
 ":":(פ", התחתון שקרו2 בידוע גרא'ך טרפה המים בצבץ אםאותה

 תודהזבה
 התחתון בקרום תולעים בנמצאו דכ"ש מינה דון 131" שנקלף מקום עלבועא
 ליכא לכ"ע קרום,בתולעים עלה לשמא דחייש לסברתו ואפי" לה ניחושדלמאי
 ולחומרא לפנינו שלימה היא אם מכ"ש ס"ה וכדלק' כשרה שחיטה לאחר אימחיים אי ידוע ואין מתולעים נקובה דאפי" איתה איפכא בש"ס ואדרבה להבילמיחש
 ובועה לסרכא חישינן דלא דלדידן לעיל בתבתי כבר זאת לחששא ואםלריעותא, תרתי משום שרעתו משמע ע"ש ס"ב ל"ז סי" מור"ם למ"ש דמי והא עליו וכ"הימ"מ דברי שהעתיק מ"י להרב ראיתי ושוב ימ"מ, דהרב מפומיה ונפק הואיל להבדקינן
 נ"ה וסי" י"ז ס"ק ל"ג סי" פר"ח ועיין כאן. נמי ה"ה הכי דס"ל פוס" כמהוכד"
 השי"ת אינה זמן אחר ע"ש. קרום להעלאת חישינן לא הטרפיות דבבל ל"בס"ק
 תולעים בה ונמצאו בנגלד להכשיר גאון מהר"ש ב" שהביא וראיתי שה"ם ס"לידי
 חייש דלא ה"ה שנגלד מקום על לבועה חייש דלא מהרש"ג דלד" ולע"דע"ש

 מוריד ולא מעלה לא עצמה מצד שהבועה ובמו שנקלף מקום על תלויהלסרכא
 נקובים והחזירן זאב ונטלן העליון הקרום דבנגלד כ" )עוד ורו"ק. תלויה סרכאה"נ

 ע"ש( מכשיר גאון ומהר"ש מטריפיןיש
 או אטום או פסולה מראה בגון ריעותא דאיכא במקום בנפיחה הקרוםבקרע

 בדיקתה על לעמוד שא"א כיון טרפה הריאה שתבדק קודם וביוצאסרכא
 הסתימה היתה ואפי" )ח( י"ז. סס"ק ולקמן ס"ח מ"ח סי" וע"ל כנה"ג( ב")זו"ת
 וישאר ליסתר וסופו מתקיים אינו מכה מחמת הבא קרום דכל מתקיימת אינהעבה
 ויריכים במרה הכבד וסתימת סותמתה ודופן שניקבה דריאה ואע"ג בשהיה.הנקב

 דבר לו יש שמיד פי" )רש"י( היא מעיקרא דסתימה התם דשאני דכשרהבחלחולת
 לא כאלו והוי יבול. לא אליו שנסרכה ביון סומכין אנו ועליו הדופן דהיינולסתום
 ובין כך ובין זמן לאחר בה דסלקא הכא אבל ההוא במקום דריאה דרביתיהניקבה
 זמן באותו הדופן בנגד לניקבה חישינן לא א"ב תימא וכי הבהמה. נחלשהכך

 נסרך לא כי ולזה בקרוב. ונסרך אליו שסמוך שאני דדופן נסרבה לא שעדייןמועט
 וש"ך. ולבוש ופר"ח פר"ת עיין דוקא אליו ובשנסרכה הדופן הוא דהעיקרמטרפינן

 וכדלק" וש"ך( ופר"ח ור"ן )רש"י סותם הקרום אין הנקובים בכל דה"הודון
 לשמיעת להבחין יכול שאין שפעמים הקול יוצא שממנו )ט( ס"א. מ"וסי"

 שבל במים כולה מבניסין פי" )י( ע"ב(. מ"ו דף )רש"י נשמע זה קול מהיבןהשזן
 הנהר מן בקיץ ששואבין מים והם )יא( )ר"ן( המים יבצבצו נקב בה שיהאמקום
 מחום קצת שנתחממו עד בבית מעט ועמדו המעין מן שאבום אם או חמיןשהם
 פושרין שותק אדם שבני כמו הוא ופושרין כ" עוד ורשב"א(. ורא"ש )טורהאויר
 הדחק ע"י לשתות יכולים שהם כל פושרין בכלל ויש פר"ת וכ" באזניהםונותנים



 לו מרפדת ףץלכדת י~עןץירןאדץ הגילרבאר
ימסקגח

 ישמע זה ומפני הקרומות שני בין מהלך דהרוח ניקב 3:רב:ד וגמר"
 פעס סתיס י"ס סנ"ס יב( וכשרה נפיחה בשעת הברה קיל ב~ה מט' יר'עס

 נ 3'.סר"ן, )3"י כפיסרין "פ" כדיקס )ס 5ין סיכ קויס 15 חמין נמיס5'

 שחימה אחר שנעשה לתלות שיש במקום נקובה ינטצאהוה
 זאו )יג( בכח שתלשה או בכח ידו המבח שהעבירכנין

 תודהזבח
 ב" הביאו קפ"ח בסי" ורמ"א והב"י ע"כ בשתייתן בהן שנכוין חמין רק איסורואין

 הכלי וענין עב"ל גדול בלל וזה הרוק חמימות כעין שיהא דיו דפושריןהריטב"א
 לריאה מנווצים שהם מפני בחמין בודקין שאין וטעם וב"י( רי"ו )פר"ח סט"וע"ל

 בקרום נקב אין ואם כאבן אותה מקשין והקרים יפה בדיקה זו ואין הנקבוסותמין
 ומתקרעבנפיחה העליון הקרום מותחין קרים המים אז בתחתון נקב וישהעליון
 סותמלן הקרים שגם פי" והר"ן פרש"י( )בן כדין שלא ויטריפוה קלוש שהואמחמת
 וכ" וריטוש בווץ הזכיר לא והרמב"ם )פר"ח( הפירושים, כשני להחמיר וישהנקב
 חזר אם וקרירי בחמימי דבדק והגם בזה פסול דאע משמע בפושרין, בודקיןסתם
 לא דאנן האגודה ב" פר"ח וכ" )יב( באורך. פר"ת עיין בדיעבד ש"ד בפושריובדק

 לא ולבך בבדיקה בקיאים אנו וכאן דבנגלד כ' והש"ך עכ"ל זו בבדיקהבקיאינן
 וג"כ כל לעין הרבה מבצבץ היה בנגלד נקב שם היה דאלו והטעם כלום רמ"אהגיה

 ע"ש. באחרו" משמע ובן קול דמשמעת ביוןכאן
 דיש דטרפה נ"ל ההברה מקום ניבר ואינו העליון קרום נגלד דאםהש"ךכ"

 וקרום ההברה נשמע ומשם ונסתם הנקב על קרום ועלה ניקבה שמאלחוש
 מבצבץ ולא א" במקום שנקלף דבריו פי" עכ"ל הרום אינו מכה מחמתשעלה
 ניקב התחתון שקרום דבהכרח אמרינן ההברה מקום ניכר שלא נמשך ומזהבבדיקה
 קרום שמא וחישינן ריעותא הוי הקרום שנגלד וכיון הקרומים. שני בין מהלךוהרוה
 ס"ק ב"י רבי" ב" לעיל מ"ש דלפי לומר נ"ל עבדו ואני מבצבץ. שאינו ביוןסתמיה

 משם לעיל מ"ש לפי וכ"ש ספק. כל מוציאה המים ובדיקת כשר זה בנדון גםב",
 לאו א"ב בה החמירו שהגאונים אלא הש"ס מדין בדיקה צריכה לא דגלודהפר"ת

 ריאות. דשאר הברה כדין דינה הוי הברה בגלודה נשמע כי וא"כ היאריעותא
 ונר" י"( ס"ק ט"ל סי" )פר"ת טרפה תלויה סרכא בה ואית ריאה אוושא דאיודע

 ידיה דדחק ודוקא היתר. בחזקת לבהמה דמוקמינן נקבים, הרבה ואפי"דנקיב ודאי ידענא לא ואפי" וצ"ע,)יג( ודוק למבדקה אפשר ז"ל דלהרמב"םלענ"ד
 בידיה למהוי במציאות הוי דהנקב וגם דידיה נקב לחשש ואיתיה דחוקוהמקום
 דוקא בעינן וברחב, בנחת ידו העביר אפי" רבמצר הפר"ח ל" מוכח וגםדלקמן רש"י ל" מדקדוק פסק שה"ם והרב )פר"ת( טרפה דע כל מן בר אבלדטבחא,

 ע"ש. בכח ידושהעביר
 החזה במצר ופרש"י תלינן דטבחא ידא דממשמשא היכא אינקבא הגמראוז"ל

 שיודע מקום דבכל לי וכמדומה בצפרניו, הריאה נקרעה הדוחקשמתוך
 משמע עב"ל. בחזקה מלמעלה תלשה או בסכין העשוי נקב כגון לתלות יכולשהוא
 במקום הטבח שמישמש בבירור שידענו ודוקא ברחב ה"ה אלא במצר דוקאדלאו



 הגולה נארפד לו טרפות הלכות רעהיורה
 61גידס "" י כלהו הלינן שניו במקום שלא הרכה נקביכ שם ישהיאפ*' סס חת,ססיח )מו( וכשרה להקל הלינן נקובה והחזירה )יד( זאבשלקחה
 יגן" ט"סקית סדרכו מס,ך סכקכ 06 656 סטכח ניד ח5יכן 651 סג"ס )טז(בזאב
 ת5יגן 65 מע'ן( )מסר"י עני5 ס61 06 6כ5' )יז( סטכח נוגח5ס'1ת

 ט 'י ;ו :ם

 )סגסזס קח1ח סס61 גקכ 1כ5 )יח( טגי5 5סי1ת ררכ1 6ין כיכטכח
 דכר כ:1ס ח5יגן 651 טרפס סגקכ גנר ס55ט1ה סכיכ 6ד1ס רקס61 ו"פ" סגקכ סכיכ )כ( 6ך1ס 16 )יבס( סס1:חך 16 דחו5'ן( ס"קמרדכי
 שנקבוה תולעים עליה נמצאו אם טוכן )כא( גטסס )וחייסד1ך6ן
 ואכ )כב( כשרה שחיטה אחר או שחימה קודם אם ידועואין

 תודהזבח
 כדלק", שיניו במקום שלא מקילין שאנו לזאב ול"ד מחמרינן. לא"ה האהנקב
 ספיקות שתי שיש כאן משא"כ השינים מחמת עכ"פ נקבים דחזינן התםדשאני
 וע"ל וט"ז ב"ח וב"כ נקב לא אימא משמש ואת"ל הנקב במקום משמש לאדלמא
 דלמא אמרי" ולא )טו( פ"ו( )רמב"ם בהן וכיוצא כלב או )יד( י"ב. סס"ק ל"חסי"

 נראה לא ואפי" ב"ח(. ב" )ש"ך ונשך וחזר נשך ראמרי" )טז( )ש"ס( נקב נקבבמקום
 נמצא ואפי" דמש"א( ב" )שה"ם עגול ג"כ שלהם דשן כשר כלב או זאב שיניכמין
 דבועות כשרה רמי ולא הקיפו אם ואף וזאב בטבחא תלינן הנקב במקוםבועא
 דאיכא היכא וכל ופוס"( וט"ז ב"ח ב" )פר"ח ס"ו ל"ז סי" ועי" להשתנותעשויות
 אחזקה דסמכינן מכשרינן דמי ולא הקיפו ואפי" להקיף א"צ וטבח בזאבלמתלי
 והגמ"ר דמו דלא זמנין שחיטה לאחר נעשו ששניהם אעפ"י ואמרי" וכו"נשחטה
 דלכתחילה העלה והפר"ח ל"ז. סי" ח"א מהרי"ט הסכיס וכן הביאוהו ורש"לוש"ך
 היכא דכל והעלה עליו השיב והפר"ת ע"ש טרפה דמו ולא אקיף ואי מקיפיןאין

 רמי ולא והקיף אתרמי ואי דמלתא עלה למיקט דמצינן הגם להקיף בעי לארתלינן
 והחזירן גוי לקחה ואם ע"ש. עליה דפליג מאן אשכחן דלא הגמ"ר וכ"דכשרה
 אע"ג נקבים בו עשה שהגוי ידוע ואם נקב לעשות ליה דלמה בגוי תלינן לאנקובין
 החזירן ולא הגוי לקחן אם וכן בגוי הכל תלינן מ"מ גוי של אעדותו סמכינןדלא
 הטבח ביד שנסתבך שע"י שניכר )יז( ופר"ח( )עש"ך רי"ו כוונת וזה להקלתלינן
 דא"א אטום או פסולה מראה או סרכא כגון בריאה ריעותא דליכא ויוקא ונקרענמשך
 הטבח ע"י כשנקרע )יח( ז". סס"ק ע"ל כנה"ג( ב" )זו"ת בדיקתה עללעמוד

 ואחר פתוח הוא שחיטה קודם הוא אשר נקב כל הגמ"ר ל" )יט( ידו.במשמוש
 לזה זה חלקיה ידבקו כי ועומד פתוח שהוא ייראה לא נפוחה תהיה לא אםשחיטה
 זה ואופן הנפיחה מכח נמתח שהקרום לפי פתוח הנקב ייראה אז הריאה ינפהוואם
 בשאינה פתוח הנקב ישאר אם ואמנם שחור או אודם בו ייראה אם זולתיבשר
 או )כ( שחור. או אודם זה בנקב יהא שלא ואף נעשה שמחיים מורה ודאי האנפוחה
 שלא )כא( מהר"ץ(. ב" וע"י )ש"ך שומן כעין וקשה לבן הנקב סביבשהיה

 הנקב. שכנגד הצלעות האדימו אם ובן הלבוש ל" )כב( )ש"ך(. הריאהכאדמימות
 מהני לא דהקפה הקפה מהני לא שחיטה קודם נעשו דודאי אלו ובסימנים)כג(
 בחתה שהבהמה מתוך לומר תולין שאנו )נד( פוס"(. ב" )ש"ך ספק בשישאלא

 לאחר ובודאי לנקוב בתולעת בח ואין הפסק בלא תמיד מרהפת הריאהמנשמת



 לו מרפות הלכות דעהידרטה הנולהבאר
 נקב. 'עושין מחיים ~יקבה אם מפק והדבר לתלוה מקום אין 'י." יר"'ימטר'

 נעשה שזה שכמו כשרה דומים הם אם אצלו ומקרביןאחר

 תודהזבח
 הוי דספיקא הטור מל" כדמשמע ודלא והפו" הרמב"ם ל" משמע וכן נקבוהשחיטה
 שחום שכשהרגישה אומרים שאנו אחר טעם ושנוד )ש"ך( לקולא דתלינןאלא

 רש"ל וכ" )כ"ב( חמימות לבקש ונקבה לצאת דחקה הבהמה, במות אפסהטבעי
 וצריך מהתולעת בא שהנקב שמוכח הנקב על או הנקב תוך התולע כשנמצאודוקא
 בנקב מקצתו התולע שיהא דבעינן הוסיף והב"ח ונקב. נקב בכל תולעשיהא
 בש"ס והכרח עיקר אלו הרברים לכל ואין עליהם הש"ך וכ" לנקב. חוץומקצתו
 תוך נמצאו אם דבין וס"ל ורש"ל הב"ח על חולק קב"ז סי" ומהרמ"מופוסק".
 מורנא ע"י באו שהנקבים הוכחה דיש להכשיר שיש הריאה על בחוץ אוהנקבים
 מוצאים בשאנו זה כמניןהנקבים,ונל תולעים הרבה כ"כ כמנין שימצאו לדקדקוא"צ

 ואין להטריף יש בריאה, נקבים ונמצא תולע נמצא בלא אבל להקל דחשתולעים
 וכ" תולע מחמת בא נקב אטה לידע בקיאים שהם שאומ" הבודקים על כלללסמוך

 עכ"ל. ועיקר נוהגים ראה ושבן הש"ך הסבים ולזההפר"ח
 הריאה מניחים תולעים, בה שיש ריאה שפ"ג סי" ברוקח אי" וש"ךהפר"חכ"

 ב" בשערים וכ"כ טרפה וא"ל כשרה לחוץ ויוצאים מתחממים אםבשמש
 מטרו דאינהו משום השמש, בדיקת הפו" הצריבו שלא ומה קב"ט. דף ובה"גרגמ"ה
 מורנא דהני,נקבי לעין נראה והרי דפירשו חזינן וא"ב הריאה. על תולעיםבנמצאו
 פירשו בדלא מטרי ברוקח אבל פירשו, שחיטה לאחר וקי"ל מקצת דפירש ביוןנינהו
 דלאחר אלא בש"ס קאמר לא דהא טרפה השמש חום ע"י דיוצאים לאו דאיכלל

 ולא הנקב תוך כשנמצאים ולא כשפירש אלא כשר הוי דלא משמע פריש,שחיטה
 וסיים כשרה. לחוץ יוצאים ואם לקולא השמש בדיקת מהני הלכך כלל,פירשו
 י"ג ס"ק ופר"ח י"ו ס"ק לעיל הש"ך הא לי וקשה עכ"ל. להחמיר וישהפר"ח
 שום בלי דכשר ומשמע דכשר הנקבים תוך בנמצאו דאפי" רמ"מ לד"הסכימו
 עדות לך דאין הנקב תוך כשנמצא הוא קיל ואדרבה להחמיר פסקו ובאןבדיקה,
 רמ"מ מזה  יבואר וכמו אתו דמעלמא דאפשר בחוץ משנמצא מזה גדולהוהובחה
 ומביאו הרוקח דברי על ב" 'מ הד שהרי הוא שכן ותדע וצ"ע. בתשובה שםעצמו
 לא השמש בדיקת ואפי" מדסתמו ענין בכל להבשיר נראה הפו" ד" אבל וז"להש"ך

 ז"ל. הרמ"מ כד" וזהכעי
 דלאחר לקולא נמי תלינן בו פוסל שהנקב אבר כל וכן ודקין בכרס דה"הודע

 דלא גדולים כמה ב" ופר"ח )ש"ך ל"א סי" דלעיל במוח לבד נקבושחיטה
 י"ז. ס"ק ל"א סי" עיין מר"ן וב"דבב"ח

 בדין והעלה בזה אחרת שיטה לו לקח והטהור הזך בינתו בעוצם פר"ת שהרבודע
 דינים. ו"זה

 עבדו ואני טרפה יצאו לא ואם בשמש בדיקה בעי המורני נקבו דלא דכלהא"
 דל" גם מה לזה הכרח אין ושם בה"ג ל" מדקדוק שהוציאו זה דיו ליקשה

 פריש שחיטה קודם ח"א אמוראי דפליגי מ"ט בדף זה היפר בהדיא מובחהש"ס
 שהפר"ת ואף כשרה, אינקיב לא אי דלכ"ע ש"מ פריש, שהיטה דלאחרוח"א
 הוא. דחוק עדיין עב"ז לה, ותירץ הקושי ממנו נעלםלא



 הנולה בארפה לו מרפרז הלכות דעהיורה
 סרי'1 כס" ו, ס' )כט מרפה דומים אינם ואם הראשון נעשה כן שחיטהאחר
 הוסכ'6מסאס נ5" "ימכ"ס גסה כהמה של לריאה דקה בהמה של מריאה נ!דמיןכדאץ
 וכח*דסיוכח-ס מקיסין ד6ין וי"6 סנ"ס )כד( לנמה ומנסה לדקה מדקהאלא

 לי*גימימי6 מגסס 6% מקיפין 6ין 6חת ככסמס 61פי' 6חרח 5כסמס זו)זכסנוס
 נגמ' ל" ,כימיקי 5ליגס מ6זכס דסייכו 5רקס מיקס 6ו )כה( 65ומ6 מ6ומ6 רסייגו5נסס
 )כז( סרי6ס( סכחוך סח5ו5יס קגיס )פי' מהסמפונות אחד יניקבך סעי ,לכ,סך*( )כו(: סג16כ'ס( כסס)כ"כ סס"ן""זיבג 5סכסיר כ55 6סקפס 5סמוך ו6ין כקי6יס 6גו 6ין סזס כזמןמיסו

 ואין מזה זה שמתפצלים במקום כנת לחבירושבפנים
 תורהזבה

 או בפנים כולה ואם בה תלינן בפנים מקצתה אם לחוץ המורנא בנמצאתהב"
 הויא טרפה וספק תלינן לאבחוץ

 וכדומה קטן חומט כגון מעלמא דאתא דניכר כגון גביל 'מיניה דלא תולעהג'
 נקיב. שחיטה דלבתר תלינן ולאטרפה

 הוי. טפק בחוץ כולו שהתולע אף נקביה דהתולע ומינבר עגול הנקב אםוהד"
 מותר הנקבים משני יוצאים תולעימ ושני בריאה הרבה נקבים דאיכא היכאוה"

 ובהיכא בזאב. כמו רתלינן בהם תולעים אין הנקבים דשאר הגם חזקהדהוי
 ספק. הוי טצא אחת אלא הוידלא

 בקרקבן ואפי" תלינן לא דמטרפי ניקבי בשאר אבל בריאה אלא תלינן דלאוהו"
 גם הנז" בתשו" הרמ"מ גם והנה הרמב"ם. ל" בדקדוק ועמ"ש עש"בוכרס

 כנה"ג ובמפתחות בשמו. לעיל מ"ש הלשון מדקדוק והעלה הרמב"ם בל' דקדקהוא
 תוך בנמצאו שהחמיר אלא רמ"מ כד" כ" ל"א סי" לוי ן" קול ס" בסוףשהובא

 ע"ש. להקל ינהגו להקל שנהגו ובמקום וסייםהנקבים
 והוא תלויה הסרכא אין אם סרכא יוצאה ומהנקב תולעים ויש הריאה ניקבהאם

 בדיקה דצריכה למ"ד אפי" בכסדרן ואם בתולעים תלינן לא כסדרןשלא
 ימ"מ(. בס" ועיין ל"ב סעיף לוי ן" )קול בדיקה וא"צ בתולעיםתלינן

 הנקב הושחר אם המבשיר במקום נמצאו אפי" בתולעים דתלינן מקום דבכלודע
 דודאי )כה( פשוט. והוא הלבוש מל" נר" וכן ל"ג( סי" )שם טרפה האדיםאו
 הקדמונים שחברו ערבי בבדיקות )כו( נ"( דף )ש"ס שחיטה קודם נעשההראשון
 נמצא א"כ ע"כ. לעגל עגל ג"כ יכלול לרקה ומדקה שור, של לגסה, מגסהפי"

 ע~ן כרוקח דלא בש"ס אי" הכי שמאל לערוגת ימין מערוגת ומדמץ . שוההריאות גווני כל שאין מסתבר דהכי ז"ל מורי וכ" מדמין, אין אפבא או לעגלרמשור
 לבר מחוליא מקיפין דאין לקנה ודמי אפכא או לאומא מאונא לא אבל )כז(פר"ח.
 נ"ז סי" שית" רש"י לד" אבל בה"ג לד" דהיינו ונ"ל הב"י וכ" )כח( )פר"ח(.חוליא
 מל" והוא )כט( טעם. בטוב ע"ש פר"ת הסכים וכן עכ"ל מקיפין נמיהשתא

 להרמב"ם(. בפי" )מהר"ז ימרא זני וכלסומפוניא
 האחרו" וכל טרפה. לחבירו אפי" שניקב ריאה מסמפוני א" הרמב"םרשון

 לזה זה שניהם שניקבו שהכוונה תי" והדרישה אפי". תיבת בפי"נתחבטו



 לן טרפדת הסכדת רעהיורךן הגולהבאר

 וסע"ממיתר"
 ניקב אב? עייו מנין ואינו קשה שחבירו טרפה ביניהם בנעוך

 : ,כח( וכשרה ע?יו מנין הבשר הריאה י:ישך יס וכדת,קיכו'
 קיים שיה העליון ןקרום ,כט( כקיתון שנשפכה מריאה י ~' לסי3"

 ולא במקומם עומדים הממפונות אם )ל( נקב בלא  טולבמ  רר3ימימתימר"
 מס":מנ.ס

 כיצד טרפה. אחד ממפון אפי' נימוק ואם )לא( כשרה נימוחו
 שוועבאבר)?ב( שהוא בכלי אוהה ושופכין אותה נוקבים ;ישים ננמרהזססל

 ומרפה הממפונות שנימוקו בידו; לבנים חיטים בה נראהאם ,ס"1 )"ה:
 :והוא )לנ( וכשרה שנימוק הוא ב?בד הריאה בשריא"י "י',ה :מ':ק"'
 מרוחים או עכורים הם אם אבי )?ד' זך המים מיחוישיהא ררי"ה"ע"ג
 סרוחיס "ו 3עכוריס "פ רס מכס וס ה ה* )לה(13יפך' גדלקמןככרה

 תודהזבח
 טרפה ניקב לא וחבירו חבירו נגד א" ניקב אם וב"ש טרפה חיצון צד לו יש א"וכל
 סתימה לו שאין במקום ל"מ דה"ק כ" והט"ז ומהרד"ע 1כו" קשה הסמפוןשעור
 אפי" אלא דטרפה דפשיטא הריאה עור רק עליהם שאין חוץ צד של בסמפונותכגון
 בב"י. הובא ג"כ בזה ב" והריב"ש ע"ש מגין הבשר לצד ניקב אבל לחבירוניקב
 לחבירו אפי" הכא מגין, דחבירו לחבירו, שניקב מעים בוין שמצינו לפי תי"ופר"ת
 נחמן רב דאמר אמאי הקשו ע"ב מ"ח דף דבג" חכו יהגה ואמת ע"ש, מגיןאינו

 נחמן רב והאמר והקשו אתאמר. לחבירו ההוא טרפה, דאינקיב דריאהסמפונא
 נקט דרבינו נמצא וא"כ וכו" עליה מגין חבריה להדי דאינקיב דכנתא הדראהאיי
 הקושיא לשונו במעם והבליע דבנתא מהדרא תיקשי דלא היכי בי לחבירואפי"

 דד" הסכימו הפוסקים כל דבר סוף ועיקר. הפר"ת וכתירוץ גמרא שלוהתירוץ
 בפרט האחרו" השיגוהו וכבר בהיפך. דסובר הב"ח זולתי סותם, דבשררמב"ם
 והיא וכו" בריאה שנמצאת מחט וז"ל י"ד דין פרק באותו הרמב"ם מדבריהפר"ת

 תשובה. עליה שאיןראיה
 עליו שיגין לבשר מניח הקוץ אין דהא טרפה לבשר נקב בין מחט או קוץישואם

 )בה"ט עליו מגין שאין דטרפה מוגלא לנקב סמוך יש אם וכן מפסיקשהוא
 ג" ס"ק מ"ט סי' ע"ל עליו שיגין לבשר מניח אין דהקוץ שכ" מה והנה בנה"ג(ב"

 עצמו בנה"ג משם הביא מ"ה ס"ק סוף זה סי" שה"ם הרב גם לזה סותרדנראה
להכשיר.

 כדלק' הריאה בסרנות זולתי ניקבו אם הסמפונות אחר לבדוק לחוש שאיןודע
 )זו"ת(. ט"ל סי"ריש

 וש"ד הרא"ה ד" היפך לחבירו סמפון בניקב להטריף הפוסקים בל דהסכמתודע
 שאע הריאה עור לצד הסמפון דניקב ובהיכא 3ל( שה"ם. ועייןדמבשירין

 דאינו בהש"ס קאמר לחבירו דדוקא דסותם נ"ל כלל בשר שום העור וביןבינו
 דהיינו )לא( הרמב"ם. ל" בתירוץ שכ" דלעיל הט"ז כדברי שלא וזה )פר"ת(סותם
 )רש"י לראשה ומסופה לסופה מראשה ונשפר הקרומות בתוך הריאה בשרשנימוח
 הוא אז קיים דאשתבח ובתר לקרום בדיקה דבעי נר" מהלשון )לב(ור"ן(.



 הטלה נארפו לו מרפות הלכות רעהיורה
 נמר6יתן7מר6'ס : )לז( מר31ס ספסד 155רך ע5ייסו 5סמיך יוכ5 ססמפוכות גימוחס65 מ,סעכ,ר,סגריעי 5כרוק כקי סס61 ומי וטור( וסר"ן וסרז"ס וסרק3"6 )סר6"ס)לו(
 תסעי:מפ; סנ6' טי )לח(,-עויש ניקבה:כשרה ולא הריאה ימנוף מחמרח

 )יגקכ סע,מד,גן קק1טס ככף סחסרון 06 5סכסיר וסגעסג )לפ(סנ"סשאוסר
 ות'כגקונ ססי6 גנומ6 5סגיח יוכ5 6ס :( כזס כפופס ככף סחסרון 53606
 יגמר6סמס,נ'6 כסכר6ס זס וכ5 כמרס 61"5 )נמ( וטרפס חסרון ע*י 6נוד565כט
 י,~גז יר'6ס6 656 רי6ס כס6ר מכח1ן ס61 06 536 סכטיחס 65חר מכחוןסחסר1ן
 ןן ג"סר" כסרס. רכיעית כרי עד סחסרון מחדק 6פי' מכפכ'ס מכסרססכחסר

 : יסכיס( 'וכדיקות )מסרי"ו ומא( טרסס מכ6ןיחר
מ""

 נסס ת,,
 ,טו ,6"יי3א הרוח שאין שהוא כך אמום מקום בה שנטצא פהריאהבפ

 פ 'כ' 3עס"ע3סס מכין טביאיז )מג( בנפיחה עו?ה ואינו )מב( בונכנם

 תתחי5ה ]*טיר,ס ,סג"6 סמררגי וכ"גסזקן
 כרייח"

 פתיתר6 )וס.ס נס"ק עסר)ו3'ס ק)ת[ הסרס גכר6ת

 רזררהזבה
 רכיון )לג( )פר"ת( וטרפה הקרום לניקב חישינן בלא"ה אבל להדמבשרינן
 א" סמפון אפי" נמוח ואם הרמב"ם דקאמר וממאי ברהא הדרא קיימיםשסמפוניה

 להתרפאות וסופן זכים דהמים חלים דהדר כשר ניקב אבל נימוח דוקא מובחטרפה
 דבר ע"י בניקב ההנו לחבירו סמפון בניקב הרמב"ם דמטריף ומאי הבשר.ועולה
 בגמרא הנז" קוניא בלי והוא )לד( )פר"ת(. הסמפון דמאבדת ליחה ע"י אואחר
 בהיר שהלבן לפי לבנה שיהא שצריך כ" והטור ירוקי חוורי מאוכמי כוללוהוא

 קוניא בלי שפי" ~אהרי למהר"י וראיתי )פר"ח( טפי חיוורי שורייקי בווניכרים
 בשר כאן ואע הסמפונות ניקבו שמא חישינן ולא )לה( בערבי. הציני בלישהוא

 שנתקלקלו איתה אם נקיתון, שנשפנה עד כ"ב הריאה שבתקלקלה דכיוןשיסתום,
 לא ודאי שורייקי שום ניכר ומדלא בקערה וניכר נימוח היה ודאי שבההסמפוטת

 כמו או )לו( הרמב"ם(. לד" פר"ת וכ"כ וש"פ והר"ן )רשב"א סמפון שוםניקב
 הרי"ף לד" )ב"י דמי כנקוב לינקב העומד וכל לינקב הם ועתידיםהמפסיד מחולי שבאים במראיתן דמראים ממוגלא גריעי עכורים דמים קיימים,שהסמפונות ואעפ"י )לז( )רמ"י(. צלולים נמו.מים להתרפאות דרבה שהמוגלא )הרי"ף(מוגלא

 ליחה מוגלא סתם אדרבה ראיה אינה רי"ף שהביא מוגלא דסתם )לה(והרמב"ם(
 הרשב"א מהפו" רבים נאספו הדעת ובזה ז"ל( הרא"ש )כ"כ עכורה. או היאסרוחה
 זו"ת בס" הכריע וכן קי"א סי" והכ"ב והגמ"י וסמ"ג וסה"ת והר"ן והרז"הוטור

 להקל שנהגו ובמקום )לט( ס"א. נ"ז סי" לקמן הרב כפסק בבועי הכימדקי"ל
 ליכא קיים דהעור דכיון )מ( )ב"י(. ורמב"ם רי"ף כד" דעיקר אף כמנהגםיגהגו
 שמעינן ניקבה ולא ומדקאמר חסרון שמיה ולאו מבפנים הוא והחסרוןלמיחש

 וש"ך(. ב"י )עי" כשרה זיקא מפקא לא אי למבדקה,דצריך
 שבא וכיון ונופחין הסרבא ומנקים גבה על סרבא עם באומה בא זה דחסרוןודע

 ד" זוהי )מא( )זו"ת(. במים בדיקה לה עושיו הבודק עיני למראית הרוחשמה
 נפיחה לאחר הגומא ניכר אפי" לגמרי מכשירים דהמכשירים הש"ך וב"הרמב"ם

 וסובר חולק והפר"ת ע"ש נפיחה לאחר גומא כשיש אלא מטרפי לאוהמטריפים
 זולת בנפיחה הריאה עור עולה ואפי" שהו כל בחסרון אפי" להטריף רמב"םבד'



 לך םרפדרצ הלכדת רעהידרןץ הנולהבאר

זוני"
 קאם )מד( האטום למקום ממש צנ(13וך 5כד( )סקרוס וקדרעין דף סס

 שמ נכנם לא הליחה שמחמת מותרת )מה( ליחה בו נמצא ק:2ישנ:ס
 תבן או רוק מעט עייה נוהנין ליחה בו נמצא לא ואםהרוח
 )מון טרפה וא"ל שם בא הרוח שהרי כשרה נתנדנד אם נוצהאו

 ס6יני 656 רי6ס 5ס6ר דונ1ס כסמר6ס1 656 6סוס מקרי 651סנ"ס
 וכסר ט.כרי 656 6יכ1 5מ1נ65 ר1מס מר6ס1 06 6כ5 ככפיחס ט51סען
 כמיס סרי6ס יר6סס5יחן כ6ט1ס 61ף )מז( 1סמ"נ( )סנכו"י כריקס נ65כ

 תודהזבח
 דס"ל אלמא הזבירוהו ולא זה דיו שהשמיטו הפו" שאר שכ"ר הדבריםונראים וא"ז והגא"ש והמרדכי קלומנימוס ורבי" בעה"ע ב" וטור ריב"א ב" התו"והם הרמב"ם על בזה חלוקים הפו" דכל כיון הלכה דלענין סיים והב"י עש"ב.הריאה מממשות נחסר ולא הריאה לחלו'חית יבשות מחמת שנקמטה החסרון היהאם

 עלע לסמוך מהרש"ל שכדאי הט"ז וכ" דאוני בדרי יתרת הוה בכך מהאוטת בשתי דמןחזי כפופה ככף הסרון יש אם לומר בא אתה מה וסיים והאריך רוחורעיון הבל שהבל וכ" ע"ז חולק ומהרש"ל )מב( רש"ל. וב"פ עכ"ל נקטינן והבילהקל
 )מג( וע"י. ופר"ח ש"ך הסכים ובן בדבריו מוכח ההלכה ושיטת הפסד במקוםבפרט
 כשרה מרביעית יותר דאפי" והעלו דבריו היפך מהתלמוד הוכיחו וט"זהפר"ח
 לשיטת הפר"ת וכ"ד נקיטינן והני הפר"ח וסיים ל"ב דף במ"ה הרשב"אוכ"כ

 למבתו סיבה שאין )רש"י( הריאה כמראה מראיתו אך )מד( ז"ל. והר"ןהרשב"א
 לעע, נרגש בלתי להיותו זה טרפות ספק משום בדיקה להצריבה אין אבל ע"ב.בה שטלד ספק שום ע"י נפחוה אם הרא"ש כ" )מה( ובהג"ה. מ"ז ס"ק וע"ל)פר"ח(
 רק ינקוב שלא בנחת ליה דקרעינן ז"ל וכתבו הרמב"ם וכ"כ האטום המקוםקורעין ב" והטור הרשב"א. דברי )מו( )פר"ת(. בהמות כרוב בשרות בחזקת להדמחזקינן
 מגלה שלם שנשאר אטום מקצת דאותו בשרה מבצבצא אי מהאטום קצתשקורעין ורמב"ם הטור מדברי שמובח כ" ופר"ח לעשות. ראוי ובן הבשר לאהקרומים

 דאע זו"ת בס" הכריע ובו ע"ש. האטום שע"ג הקרום רק לחתוך ואיןלהחמיר יש למעשה אך הבי. מוכח הש"ס ול" בשוה הוא הבל שמסתמא שחתכנוע"ז
 ופר"ח( )ש"ך רוקח ב" )ב"י נרקב בשר או עכור דם או )מז( )שם(. סביביועל לגלות ויספיק האטום באמצע וקורעין ע"ש. והטור ורמב"ם רש"י נ"כ גיסאלאידך דמבצבצא פשיטא האטום למקום ממש סמוך קורעין דאם האטום במקום רקלקרוע
 )ש"ך( יוצאת שהליחה אפשר הבהמה ובחיי בנפיחה עלתה לא הליחהשמחמת
 ע"ש ובו' ניקבה בכלל בריאה ואטום ע"א מ"ג דף רש"י וז"ל )פר"ח(בנקובה דה"ז משום כ" והרמב"ם רש"י( )ב"כ לקותא דהוי הלבוש( ב" נ" ס"ק)וע"ל

 יש ואם הלב חום לקרר הלב על מרחפת הבהמה בחיי הטעמשהריאה כ"והרשב"א
 לא דאטום ב" ומהר"ם ע"ש( מעכב אינו כעדשה שהו כל דאטום בת"ההרשב"א מדברי דייק שה"ם )ובס" הרשב"ץ. וכ"כ ולהניף הרוח להכניס יבול אינואטום
 יושיענו מה ורמב"ם רש"י לטעם אבל לבד הרשב"א לטעם זה חילוק דהניחאטעמו נר" ברוך( משה לכה"ר היטב )באר ע"ש זה להיתר מקום אין כ" תב"ש אבלע"כ הקולשיה גם עמו מגביה הסומכא צד בקולשיה אבל דריאה בסומכיה אם ביהוי



 הנולה בארפז לו מרפות הלכות רעהיורה

 )סנ6"ם( 6וסס ו5געגע סקנס סוך פ,סריס )ו'ס 5'תן 6. )מחןפוסר';
 מס 6ח"כ ו5ספיך )ממ( )רוקח( ס6טוס כנוקיס סרכס 5נוסנום6ו

 ככר 6ס ו6פי' )נ( כסרס כנפיחס 6ח"כ סו5ס ו6ס סקגססכתוך

 תודהזבח
 דלקמן הראב"ד מדברי מהר"ם לסברת פנים הראיתי קמ"ח סי" ח"ב ובתשובותיזה

 מ"ז.ס"ק
 אטום ודאי אז האטום במקומ מעט נמשך אדום חוט שאם מהרי"ו בהגהותבתב

 החוט לנקוב צריך אז לבן החוט אם אבל וטרפה אחרת בדיקה וא"צהוא
 ואי גוונא בכל לבדוק בדבר פסידא וליכא או" ואני כ" והפר"ח ע"כ.ולבדוק
 לא, דאי קצת. ליחה בו ויש קשה היינו דטינרי רש"ל כ" )מח( עכ"ל. בשרהמבצבצא
 לחלוחית שום בו אין דאפי" עליה פליג ו" סי" בתשובותיו ורמ"א אטום.היינו
 רמ"א ונתן רש"י מדברי משמע וכן טינרי הוי מוגלא למראה דומה ומראהוהואיל
 ליה חישינן לא כסלע הוקשה כי אף המוגלא מן שנתהוה ניון שהטינרי לרברטעם
 )פר"ח(. הם נכונים ודברים אחרו" וכ"ד טרפה למכתו סיבה שאין גרידא אטוםאבל
 זה לצד זה מצד כשהוא אלא אטום נקרא דאין י"א סי" ת"ד בס" הראב"דכ"

 נפרכת שתהא והוא טרפה מקצתה שיבשה ריאה מדאמרי" מסתברא נמיוהכי
 ודאי אלא מקום באותו בנפיחה עולה אינה והלא לא, נפרכת אינה אבלבצפורן
 במשהו, אפי" פוסל הנפרך והיבשות לצד, מצד כשהוא אלא פוסל אינושהאוטם

 כלל בנפיחה עולה שאינו אוטם כדע לצד מצד אלא פוסל אינו נפרך אינוואם
 עליו כ" והפר"ת )פר"ח( עליו לסמוך ראוי מובהק רב והוא ע"כ מקוםבאותו
 שחיטה אחר שם נתקבצה אלא בחייה כן היתה לא שהליחה )נא( )שם(.תתרכך. אולי )נ( )לבוש( שחיטה אחר נתקררה דשמא שתתחמם עד )מט( הפר"ת.קושיית ישבתי קמ"ח סי" ובתשובותי הראב"ד ראיות על והשיב להבשיר הוכחהדאינה

)שם(
 להרמב"ם בפי" והרד"ע )רשד"ם תקנה לה און האטום במקום סרכא ישאם

 נקב יש א"כ מבצבץ אי ממ"נ ע"י בס" וכ"פ כ" סס"ק ט"ל סי" פר.'חוכ"כ
 דנהגו כ" לח"מ ובס" ע"ש. אמתי דין וזה הוא אטום א"כ מבצבץ אין ואםבריאה.
 מבצבצא לא ואי טרפה. מבצבצא אי אותה ובודקין האטום מהמקום הסרכאלהפריד
 שם יש והרי בצבצה לא הליחה דמחמת טרפה ליחה שם נמצא אם האטוםקורעין
 מבצבצא אי אחרת פעם במים אותה בודקין אז ליחה שם אין ואם נקובה והיאסרכא
 המנהג על תיגר שקרא מורי להרב וראיתי אטום מקום בדין טרפה וא"לבשרה
 לח"מ שב" המנהג כר" להכשיר כ" זו"ת ובס" יע"ש. שכ"כ ימ"מ בס" ועי"עכ"ל.
 הרשד"ם על תמה בנה"ג ושהרב יהושע עזריה ומהר"ר רמ"ו ושכ"פ כרשד"םדלא
 תלויה סרכא היא באטום הסרכא דאם ונלע"ד שאלוניקי. העיר מנהג היפךשכ"

 אלא ל"ז סי" מבועא יוצאה תלויה סרכא כדין כשרה מקום לשום רבוקהשאינה
שצריך

 שהיתה במקום שמבצבץ אלא בנפיחה האטום עלה ואם בדינו. האטוםלבדוק
 כדלק" בדיקה בלא בשרה תלויה דסרכא כיון הוא משמוש דמחמת תלינןהסרכא
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רתיסר"
 ס"טוס נוקוס סיפלס ספ:פרת ע"י לגרוק יוכל "ס סר'"ס גחתכס דיסרס

 : )נ( ))וסרי"1( )סכסיר יס 3כפיחס ר"מרי "ינ"סס
 "ס וס"ס סג"ס )נא( מרפה במשמושה כעץ שקשה רריאה י ט ןרנגשסירת:ךיה

.
 : )נב' )מסר"ו( טרפס כען קלס גע ןף סס
 : )נד( ,מרפה חתיכות "קי13ה ייפיי )נ3( :יחיד איי"קי "ס"נבן2::ג וכעדעיץ ,טלימה 'טנמצא:ת דהיעך ,טטזמממסה שריאה יא סרמלסתפק

 אוכרין דקל של חריות עיקר כמו נ?וחה שנמצאת תריאה רגנ נ" )"]*ייעת"

יסיסכ"
 )נה(: מם2ק אותה הל"

 תודהזבח
 למקום סרוכה אלא תלויה אינה ואם י"ב. ס"ק ל"ח בסי" לזה וראיה ס"ח ט"לסי"
 כיון בדיקה דרך לה ואין בהחלט טרפה הרחב למקום שסרוכה או כסדרן, שלאאחר
 האטום ואם ודעמיה. רשד"ם וכד" לא אי נקובה אי דנדע היני כי רוח שקדליכא
 דכבר בדיקה, בלא כשרה שכנגרה לדופן משם יוצאת וסרכא האונות בגבבריאה
 וכיון נקובה, מטעם שהוא ורמב"ם רש"י משם האטום טרפות בטעם לעילכתבנו
 הרב כן שפסק וראיתי זכיתי ושוב סי"ח ט"ל סי" כדלק" מגין הדופן לדופן,דסרוכה
 והוא דכשרה החתובים בין באטום סרבא נמצאת אם דה"ה שם ב" עודזו"ת.

 ע"ל שנוי במחלוקת התנאי שזה ולדעתי עכ"ל. האטום מקום בל הסרכאשמכטה
 )שם בו נגעו נקב דמשום ביון שבקמא האטום את מציל אינו מגבא הסרבאשרוב אעפ"י ומקמא האונות מגב האטום את מכסה הסרכא ואם ס"ט. ס"ק ריש ט"לסי"
 כשיש אבל מוגלא או ליחה האטום במקום כשאין אלא נאמר לא זה וכל י"ו(ס"ק
 ומוציאין מקום מאותו למטה חותכין אז כטינר בחוץ שנראית מוגלא או ליחהשם
 נעלם ואולי כדת. הנפיחה ולעשות בנקל הרוח שם לבוא יכול ואז המוגלא שםדרך

 עש"ב. תקנה הך הלח"ממעיני
 מצד כשרה בדופן מכה יש אם לדופן משם יוצאה וסרכא באומותהאטוםואם

 ליה קרע ואי לאטום. בדיקה צריך האמנם לסרכא בדיקה וא"צהסרכא
 ומצאתי וזכיתי מגין. הדופן אין ושם הויא דכנקובה טרפה לא"ה הא בשרהומבצבץ

 יחתוך לכתחלה ואף )נב( אמת. רין והדע וסיים כן כנה"ג ב" י"ט ס"ק לזו"תכן
 ברוקח מפורש )וכן )שם( בה ולמשמש שפופרת ע"י לנפחה האטום שבה אונהאותה
 א"ד טרפה לאופתא דדמיא ריאה האי רפרם אמר מ"ז דף בפא"ט )נג( שפ"ג(סי"

 כגישתא. נמי והיינו קשה דפחיזא, בעץ. מישושה קשה בגישתא, פרש"ידאוני, חתובי לה דלית דשיעא וא"ד דפחיזא, וא"ד דנפיחא, א"ד בבשתא, וא"דבהזותא,
 שהיא א' טרפיות מיני ג' רש"י,הם ע"נ,ודברי בחזותא נמי והיינו לבנהדנפיחא,
 דמפרש הויין ד" ולהרי"ף הרא"ש. וכ"ד דאוני התוכי לה דלית ג" בגוון. ב"קשה.
 דמפרשי לישני רכולהו הכ"מ וכ" עצמה מצד נפוחה דהריאה כפשטהנפיחא
 הויא ודאי דטרפה רבא מדברי לה רשמעינן שיעא דדוקא ספיקא הויבאופתא
 בכל ומקילינן מספק אסירי כולהו פוס" שאר ולד" ומסיים הפר"ת בזהוהאריך

 ע"ש. בהו דאיתלידספיקי
 כ" זו"ת ובס" עכ"ל טרפה כולה היא אם כעץ שקשה ריאה מ"ד סי" רשד"םלשון

 אם וא"כ שם עולה הרוח אין כעץ שקשה דכיון בה נגעו אטוםדמשום



 הנולה נארפח לו מרפות הרכות רעהיורה

 ג"י יף סס סרי"ס כמר ע5 53סורן מסרטט ו"ס סנ"ס בצפורןנפיכת ירנ" א"י"י" שתהא והוא )נו( טרפה מקצתה אפ" שיבשה אריאהי3
 : )נז( )נו"ג( וטרסס יכם )וקרי כהוכס ססרטוטוגר"ס

 רצרדיךןן121ק
 דלא טרפה במקצתה אפי" כעץ קשה דאם מוכח עב"ל כשרה הרוח שמה ובאנפחוה

 בבל אפי" עוד נתפחה שלא היינו כולה באמרו הרשד"ם כוונת ואוליכהרשד"ם.
 בס"ק לק" וכמ"ש להניף דיכולה כשרה מעט עוד ונתפחה נפחוה אם אבלשהו,
 קל לך שאין הקלות, שיעור לפרש הי"ל הט"ז כ" )נד( ודו"ק. הערבי פי" בשםנ"ה
 בעץ קלה מח"ב ב" פי" והש"ך ע"ש זה לטרפות מציאות אין ולדעתי מריאה.יותר
 לפרש ויש המים פני על צפות הריאות שכל זה מכחיש והחוש המים, פני עלשצף
 יותר בטבעה קלה לפרש ונר" כלומ זה ואין פר"ח ע"ז וכ" ובע"י. ע"ש נרקבכעץ

 ועחן ע"ש כמים פחז מל" בש"ס הנז" פחיזא פי" דזהו ב" ל"ח ובס" ריאותמשאר
 )נו( בה"א. תהתך גריס דרש"ל מ"כ )נה( לזה. לחוש ושאין רמ"א על דהשיגפר"ת
 )זו"ת( מזו גדולה שניקבה ריאה לך דאין טרפה נושהו רק ממנה יפול שלאואפי"
 טרפה חי בשר על ומעמידו גורדו שהרופא ללקותא הגיע אם תפול לא אםואף

 לקות שום בה נר" שלא ואף )פר"ח( ל"ח סי" בב"י משמע וכן ס"ה מ"ח סי"כדלק"
 אלא אותה כשמעמידין נופלת שאינה ואף באוטמ ולא בגוון ולאבמשמוש

 )פר"ת(. טרפה הנפיחהבאמצעות
 בקי שם והיה הרוח יצא ולא חתיכות ממנה ונפלו אותה שנפחו בריאהמעשה

 הריאה בפנים שהיה וראו הריאה בשר כל שנפל עד בחוזק לנפוחוצוה
 וכדלק" ע"ז לסמוך ויש מהרי"ו( )הגהות והבשירו הסמפונות על חדשקרום
 בגוף התוספת ושמא בגופה משונה תוספת שזו )נז( )פר"ח(. ט"ל ס"סבהג"ה
 יתר כל במנין כמ"ש הל"מ ופי" פ"ח( )הרמב"ם במנין שאמרנו כמוכחסרון

 עכ"ל. רמיכחסר
 ומהר"י ע"כ צבה שבטנו כאדם ועומדת נפוחה י"א סי" ת"ד בס" הראב"דל"

 להיות שטבעה לפי ר"ל נפוחה שנמצאת ריאה וז"ל פי" בנמוקיואלצ'אהרי
 לקנה הסמפונות דרך הרוח ותצא כנפיה ירפו שתמות ובעת הבהמה בחיינפוחה
 לצאת הרוח יכלה ולא בסמפונות אוטם שיש בידוע שחיטה אחר נפוחה נמצאתואם
 אפי" שאם מצאתי הרופא זכריה מהר"ר ובנמוקי עכ"ל. בגופה משונה תוספתוזו
 מל" מועת' עכ"ל וטרפה ספק זו הרי הריאות שאר מטבע יותר נפוחה שהואבכל

 עכ"ל. טרפה זיקא בה עייל אותה שכשנופחין אפי" שכ" הפר"ת ד" נראה ובןערבי
 נפוחה הריאה נמצאת שכ" טרפיות הע" במנין הרמב"ם לגיר" מדייק ערביובפי"

 הלכה לפסק הביאו ז"ל ומורי כשרה. מעט ונתפחה שנפחוה כל דמשמעועומדת
 כנה"ג ב" שכ" בזו"ת ראיתי ואח"כ בדבר הבקיאים כל לקבץ צריך ולמעשהע"ש
 אותה נופחין אם הלכך להניף יכולה שאינה משום הטרפות דטעם גאון מהר"שב"

 ד" ושב"נ ללב להניף יכולה שהרי כשרה קודם שהיתה ממה נפיחה קצתוממלא

 פיגון מהר"י ב" כנה"ג ב" המים שער וז"ל ע"ש נקיטינו. דהכי שם ומסיק פיגוןהר"י
 שהיא ריאה כשמוצאים המופת אבל דקל של חריות כעיקר מהו ידעינן לאואנן

 שאינה הוראה זהו הריאה יסדק זאת בנפיהה ואם לנפחה הטבח יחזור אזנפוחה
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 )"ןגמסנה

 שהפחידדה אדם בני מחמת אם )נמ( גכולה )נחן בצמקה יו4
 )ם( בזה וכיוצא זיקיכ ראתה או רעם מקול שפחדה כגון שמיםמןיגס:::: בידי ואם מרפה בזה וכיוצא ןפניה אחרר: ששחמו כ:נון רף ססונרי"6
 )כא(.וכיוצא אריה שאנת פקול כנון: בריות שאר מפחד או "קגח:י6ע,
 : )מב, כשרהנזה 6ס ינסס6סע,
 )ועת 5ס( 63 ת6ין ספק סרכר )"ס אותה בודקין דכיצד כמו גסרסנגסיין

 היה אם )שנ( לעת טעת במים הריאה את מושיבין סר"ן( ררכסרמעונר6
 שאין הרבכלי )םד( פושרין במימ איתה מישיבי7 הקיי זק הרמג"סהכסי
 סהיתי דמסיכני 6ס6 מל"סכס"6

 ו:ורהזבה
 שה"ם בס" עוד ויעויין ע"כ ללב מניפה ואינה הריאה לנפוח בחייה הבהמהיכולה

 סק"ז. ל"חסי"
 טרפה כ" כעץ ובקשה מספק, אותה אוסרין כאן שכ" למר"ן הקשה הללביתבס"

 פר"ח עליו וב" ע"ש. כעץ קשה דקל של חריות דהרי טרפה ודאידהיינו
 דבש"ס ואע"ג בנפיחה אלא במישוש אינו דקל של חריות דדמיון קשיא דלאבקו"א
 סתם בס"י לעיל מ"מ הוי, ספיקא רמב"ם ולד" טרפה לאופתא דדמיא ריאהאי"
 חשש נפוחה בדין אבל טרפה ודאי דהוי הש"ס ל" כפשט וש"פ הטור כדברימר"ן

 שאין לחלוק דין לבעל ויש פ"ח( )רמב"ם חסרה משום הטעם )נח( ע"ש.מניה טפי מחמרינן לא אנן מספק אלא ליה מטריף לא גופיה דאיהו וכיון רמב"םלסברת
 שהוא כל נקב כשיעור שיעורו וא"כ )ב"מ( כנקובה שהיא מפני רקהטעם

 ט"ל ס"ק כדלעיל שהו בכל שיעורו ג"כ הרמב"ם לטעם אפי" ומיהו)רשב"ץ(
 הפר"ת.כמ"ש

 כשאדם הנפוח הטחול כבשר בשרה שנראה המופת פיגון מהר"י ב"כנה"גב"
 בזו"ת ומביאו וטרפה בצפורן נפרבת הוי נסדק הוא מעט בחוזק צפרנומעביר

 יבשה מבלל יצאה בנפיחה הקרום שעולה כל אלא בזה בקיאינן לא ואנן עליווכ"
 בריאות ריאות שאר כמנהג יסור ולא קיים יהיה שרישומו דהיינו )נט(ע"ש.

 ובס" )אחרו"( לקדמותה תהזור הצפורן תסיר כאשר ואח"ב בצפורן בהכשחוקקין
 דאינו אע"ג לאט לאט מעצמו לקדמותו חוזר שאם ש"ח ב" כ" ברוך למהר"םבה"ט
 ידים במשמוש חוזר אם אבל יבש הו"ל לא קצת בהמשך אם כי הצפורן בהסרתחוזר
 ב' דרמ"א דכ" סק"ג מ"א סי" בפר"ח ועיין יבש הו"ל לאלתר אפי" יתירה נפיחהאו
 טפי טובא יבש הוי בצפורן. ונפרר ולעולם בקיאין אנו דאיו משום לחומרא זהכאן

 כדאי' בצפורן בנפרך אם כי מיטרפא לא דגמרא דינא מעיקר אבל בצפורןמשרטוט
 סק"ז. מ"א סי' ועמש"לבפא"ט

 מצד אלא פוסל אינו נפרך אינו ואם וז"ל סמם י"א סי" ת"ד בס" שהראב"דודע
 )ס( מ"ז. סס"ק וע"ל מקום באותו כלל בנפיחה עולה שאינו אוטם כדיןלצד
 יבשין דדין ת"י צומקים שדים מל" פ"ח( הרמב"ם )ל" יבשה להיות שקרבהדהיינו
 )רש"ל רובה או )סא( הקודם. כבסעיף בצפורן שנפרכה עד יבשה לא אך)רש"י(



 הגולה בארפט לו מרפות הלכות דעהיורה
 ,כו'יקסכמתסנמ' במהרה!)פה( ישננו שלא כדי ונוזיים מנבו מתמציןהמים
 עיכך5 6סס,6 שהמים בכלי צוננין בסים אוהה מה2יבין החום זמן היהואם

 יי~צ מ ,סו( לברייתה חזרה אם קרים שישארו כדי מנכומתמצין
 סס זסר*"ם יכ,' חזרה לא ואם ומותרה. הבריות בידי או שמים ביריה"ז

 מס,ס "-ס זו כריקס ע5 5סמיך 5גו ר"'ן וגר6ס סנ"ס ומרפה היא אדםנניךי

 סכ" כר6ס ו6ס )סז( כריקס ס5ריך רכר ככ5 כקי6יס 6גי 6יןכי
 סיי"ס יס"ס'ג'

 ע5 5סמיך יס וכוס זו כד.קס כ65 5סגסיר 6ין סנויס כ.די5ס
 : )סה(כד'קתג,

 אם בהוכה '2מחם היד במשסוש בה שהרניש יריאהכ(ז
 )סמ( בנפיחה עולה אם אותה נופחין היאשיסה

 חורה דרך נכנם אם בין עבה או דקה היא אם זבין )עןכשרה

 הורהזבה
 שתים או בולה א" אונה יבשה ואפי" בשרה חציה אבל ופר"ת( וט"ז פר"חש"ך
 ואחרו" )פר"ח בדיקה בעיא ולא וט"ז רש"ל נגד )פר"ת נפרכת שאינה כלכשרה
 דבה"ג דההיא נ" ופר"ת ע"ש ה"ג ב" הגא"ש על תמה הב"י גם כב"ה(דלא

 האונה בכל זיקא ממשמשא דלא היינו אונה נחסר דהוי דטרפה אחת אונהשצמקה
 דממשמשא א" בחלק דסגי לא א" חלק אבל האונה כל ודוקא בדיקה לה מהניולא
 שמים בידי מקרי חולי וע"י )סב( עש"ג. אונה מקום משלים כט"ד דקי"לזיקא

 לחולי דחשיב כהרא"ש דלא טעמיה דמסתבר נקיטינן המשנה(והכי בפי")הרמב"ם
 בדיקה דצריכה סובר הרשב"א בודאי, שמים בידי וכשהוא )סד( פר"ח. עייןאדם כבידי לרונו אריה קול בשאגת מחמירין יש )סג( )פר"ח(. שה"ם ועי" אדםנבידי
 דמוכחא טרפה לכ"ע לברייתה חזרה ולא ובדקה עבר אם ומיהו )פר"ח(נקיטינן והבי רש"ל וכ"ד מהש"ס הט"ז הוכיח ובן בדיקה צריבה דאינה עליו חולקוהר"ן
 אדם מפחד וכשצמקה )שם( ש"ך. וכ"כ אדם בידי ג"ב הפחידוה לבן דמקודםמלתא
 שחטוה יומים או יום ואחר לפניה אחרת שחטו ואח"כ שמים בידי שפחדהאו

 מועלת בדיקה אין לב"ע כך לה יארע מועט שבזמן דא"א צמוקה הריאהונמצאת
 בין בבדיקה אלא מטרפינן ולא מבשרינן דלא העלה והפר"ת והרשב"א( )שםלה
 טרפה הדרא דלא וכל כשרה בריא הדרא כל בריות בידי בין שמים בירי בין אדםע"י
 יותר אותה השהה ואם המשנה( בפ"י )רמב"ם שעות ב"ד דהיינו )סה( כפר"ח.ודלא

 )פר"ת( כשרה לבריאותה למהדרה לה ימהני כל אהרת בדיקה לה עבד אומעל"ע
 היו ואם פר"ח( ובחדושיו בת"ה )רשב"א מעל"ע בל פושרק יהיו שהמים וצריך)סו(
 אותה צומקין ואדרבה מרכבין אינן יותר קרים ג"ב או השיעור מזה יותרהמין

 ורע"ו( )רש"י בו מתקררין המים שאין נחשת מניחןבכלי אם וה"ה )סז()לבוש(.
 חרס שכלי הוא אדום או לבו הכלי שיהא שהתנו ומה המשנה בפי' הרמב"םוז"ל
 מתקררין מזיע שהוא שהבלי וידוע מזיע אינו והאדום מזיע הלבן היה זמן אותושל
 לאודהדרא )סח( פר"ח. עי' כאן מר"ן דברי שהם בחבורו נמשך ?ה ועפ"י המיםבו

 מקצתה בריא הדר אי אני ומסתפק בשרה חציה אפי' בריא דהדר כל אלאכולה

 צמיק. שמים דבידי מלתא גלוי אלא הויא דלא כיון להכשיר מהני אי בדיקהע"י



 לו מרפות הלכות רעהיןרדן הגולה5אר
 'חתוכה היא ואם )עא(: סטנ( 5ך דרך )פי' קופה 'דרך או חטוררחניס
 םרפה בחדץ );נו המחט כננד דם קורט עליה חיש ,עי( כןרפה סגמ65 מהטמייו
 סכמ65 רי26 כ5 5סטריף יס סזס 1נזמן כנ"ס )עד( שימה היאאפי' סייכ,סס,"ה5קמן

 ו6ו"ס פ"ז סנמ"י סמ"ק כסס )כ"י ס5'מס דין כס דכין 61ין מחטכס
 5סק5 יס 6ז נוריכס ספסד כמק1ס 65 06 5'( סטר 1מסר6"יס5רוך

 : כסגס,0( 5"כ ס" )ס"ד גפיחס ט"י51כד1ק

 תורהזבה
 דכיון להחמיר נר' ולענ"ד )פר"ת( למעשה ולא להלנה להכשיר מלתא ליומכרעא

 המיעוט אותו להצמק כלה לא דעדיין לומר אפשר בחציה לברייתה הדראדלא
 משא"כ שנשאר מעט אותו ג"כ צמיק הוה שמא יתיר משתהייא הות איולעולם
 ובל בסופו. נ"ט ס"ס וע"ל ודו"ס רובה צמיק דלא אתבריר דהשתא חציהבהדר
 טעם דאין כ' והפר"ח הש"ך )זו"ת(. צמקה מכלל יצאה בנפיחהשעולה
 וחזרה זו בדיקה ועשה שמים בידי או אדם בידי אי ידעינן דלא וכיון זולהג"ה
 נהירא. ולא בדיקה מהני דלא דכתבו ואחרו' כרש"ל ודלא לה ניחוש למאילברייתה

 תירץ נקה"ב ב' ובפר"ח ט"ז עיין הרשב"א בד' וכאן הר"ן בד' פסק דלעיל צ"ע)ע(
 לדידן מהני לא בספק דאפי' להורות היינו וכו' ספק הדבר אם לעיל שהגיהדמה
 לה שבא בודאי אבל להמחבר אפי' בדיקה מהני לא אדם בידי לה שבא ובודאיבדיקה
 הר"ן בד' בדיקה בלא לגמרי להכשיר רצה ולא אח"כ אמ"ש סמך בזה שמיםבידי

 הפר"ת(. ב' לעיל ס"ו ס"ק )ועמ"ש עכ"ל. תולק שהרשב"אכיון
 הריאה עכ"פ הנה דכשרה לברייתה וחזרה מעל"ע במים דהניחוה היכא דכלודע

 הרי בצונן מעל"ע בבוש דקי"ל מותרת שהבהמה הגם לכ"ע בבישולאסורה
 ק"ה. סי' ש"ע עיין במבושלהוא

 למהר"ם )בה"ט עוד בו לשרות שמותר אלא נאסר שג"כ ס"ט סי' עיין הכליולענין
 סמפונא ניקב לשמא חישינן ולא רחבים ריאה וסמפוני לקנה קרובהשהריאה לפי נעב( )פר"ח( זיסא מפסא דלא פי' )עא( ע"י(. וכ"כברוך

 וב"י( ורשב"ץ )ר"ן מחזקינן לא איסורא דאחזוקי בשר שם שאין במקוםלחבריה
 ניקב שהרי טרפה בנפיחה שעולה אעפ"י מחט בה ונמצא הריאה נמוקה כיולפ"ז

 הפר",ח מש"ש כ"ח ס"ק וע"ל וימ"מ( הפר"ח )כ"נ שיסתום בשר ואיןהסמפון
 דריאה. קרום לצד הסמפון דניקב)דס"ל(בהיכא

 הו"ל על, סטפון דרך אי ספק לו דקדם' ביון דקרום לספיקא חישינן לא דגםודע
 והבשר שהסמפוטת מפני כשרה היא לעולם )עג( פר"ת. עי' ספיקיכתרי

 לבוש(. )הרא"ש הבשר תוך הסמפון דרך ונבנסת המחט דוחקת ובקל ורניםדקים
 ולא זיקא מפקא ולא הדק מקום הערוגה בחידוד וקשה ארוך עצם שנמצאמעשה

 או לגו קופא בין גוונא בכל )עד( )מ"י(. כאן מר"ן כד' והכשרנוה ק"דהיה
 למחט ול"ד ב"י( )הרא"ש לאחוריה והזרה לחוץ הריאה נקבה שמא דחישינןלבר

 כיון אפשר התו' ולד' שאני דהתם ס"ד מ"א סי' דלק' דבבדא בחתוכאשנמצא
 מאונה לחוץ ויצאת דנקבה לה למיחש איכא תמיד שמרחפת ועוד רכהדהריאה
 ושט דרך דלמא דחישינן משום הוא דריאה בחתונא דמטריף רש"י ולד'לאונה
 לגו בקופא בו מקילין דאט בבדא דשאני לחלק אינא הנכנסים רוב כדרךנכנסה



צ תודהזבח
 דטרפותה ריאה משא"כ הדקין מיהוש מצד רק הבבד מחמת הטרפות שאיןלהיות
 לגו דקופא והגם נכנסים ושט דרך נכנסים דרוב התו' לד' חישינן עצמהמצד

 אשתכח לא ואפי' )פר"ת( למקום ממקום לריאה חוץ דרך דנפק התו' לד'חישינן
 הריאה נדנוד רע"י ועוד ק"ד ביה מינכר רלא דריאה עור דשאני לבה"ב ול"דק"ד
 לצד והמחט ימין מצד ק"ד אם למעוטי )עה( )שם(. הק"ד ואבד בולה רכהוהיא
 או למעלה אלא ממש כנגדו מכוון אינו אפי' טרפה צד באותו אבל בהיפך אושמאל
 דאם כ' מ"י בס' אבל )פר"ח( הריאה נענוע ע"י למטה וירדה דנקבה דאפשרלמטה
 אבל טרפה המחט לנגר שאינו אפי' אונה באותה הוא והק"ד א' באונההמחט
 לא האי כי כל נאומה הוא והק"ד באונה המחט אם וכן הישינן לא לאונהמאונה
 )הרא"ש בא מהיכן ק"ד דאל"כ לאחוריה וחזרה נקבה דשמא )עו( ע"ב.חישינן
 פשוט. והוא )זו"ת( טרפה זיקא מפקא דלא פי" בנפיחה עולה אפי" הלכךוטור(.
 והעיד למו"ז וכ"מ ומ"י( רשד"מ )כ"כ דטרפה המחט נגד סרבא עלה אםוה"ה

 סי' ח"א ובתשו' לכ"ע מוסכם זה ודבר ע"ש והטריפה בקי לבודק ראהשבן
 והוא )זו"ת( טרפה זיקא מפקא דלא פי' בנפיחה עולה אפי' הלכך הארכתי.קי"ו
 מבחוץ המחט נגד הכשרות מהמראות א' או בועא נמצא אם דה"ה מ"י וכ'פשוט.

 וכ"כ ע"ש זה מראה או זו בועא העלה שם שהיה הנקב דבעבור מלתאדמוכחא
 כנה"ג. ב'בזו"ת

 שחיט' אחר דודאי כשרה לחוץ ניקב אפי' מבחוץ ק"ד אק דאם הב"ח שנ'ודע
 מה כל תמיד משפשפין שהמשקין ריאה דשאני באורך ופר"ח ש"ך עי'לבה"ב דל"י עליו חלקו האחרו' וכל בה"כ. גבי ס"ח מ"ח מסי' וראיה ועברדחק
 כמה וכל ריאה בקרומי מינכר ולא אדמימותו מתמעט שמבחוץ וק"דשבתוכה
 )שם(. בבה"כ משא"כ מינבר ולא ק"ד שם יש דלמא טרפ' מבחוץ נקבדהזינן

 וצ"ע להקל שנהגו מ"כ זיקא מפקא ולא ונפחוה חלודה המחט במקום נמצאאם
 אפשר ס"ט על שם הפר"ת ומדברי נ"ע( מורי ) מ"ח סי' ועב"י ע"זלסמור
 ז"ל. זו"ת ב' מ"ג ס"ק ח מ" סי" ועמ"ש ודו"ק. ע"שלהכשיר

 שנמצא אף ריעותא בה אשכח ולא כהוגן ובדקה ריאה כל דנופחין דלדידןורע
 שלימה ונמצאת דנפחוה כיון בשרה נפיחה מקודם ולא שנחתבה אחרהמהט

 נטרפה. במה לך שיודע עד עומדת היתר בהזקת ונשחטה מחזקינן לא איסוראאחזוקי
 ידעינן מנא ליה, דקשיא משום אלא כן כ' לא דאיהו לא הכי לאו הא נפיחה,לה דמהני הוא בתוכה דמחט נפיחה קודם בה שהרגיש דדוקא מר"ן מדברי תידוקולא

 היד במשמוש דהרגיש היכא לה דמשכחת ותירץ בנפיחה לבדקה בתובהשמחט
 בעודה מחט בה שיש יודע היאך וא"ת וז"ל ב"י בס' ז"ל מר"ן שב"כ בתובהשמחט
 מצות וס' בתוכה. שהמחט היד במשמוש בה שהרגיש כגון הכ"ב נתב בברשלימה

 בש"ע דב' רמאי הרי עכ"ל הריאה בתוך נמצאת ואח"כ בנפיחה שבדקוה כגון ב'קטן
 גבייהו מנהג דליכא משום בו, דכל לתירוצא ונקט בב"י, ליה דקשיא מאי פי עלהוא

 מנהגם היה אילו ואה"נ ובעיון. במשמוש לבדקה אלא כמנהגינו ריאה כללנפוח
 הסמ"ק. ותי' בו הכל תי' לכתוב או רסמ"ק תירוצו כותב היה ריאה, כללנפוח
 מכל שלימה דנמצאת היבא ריאה כל דנופחין דלדידן הסמ"ק לתי' מינהושמעת
 דוקא בזה מחט בה ונמצא נפיתה קודם הריאה נחתכה ואמ שכ' להרמב"םבפי' צ'אהרי מהר"י מל' מדוקדק וכן כשרה. אח"כ רק המחט נמצאת דלא אע"גמום

 בנפיחת בקיאין אנו דאין הסמ"ק מ"ש וז"ל שכ' ד"מ מדברי לזה ראיה ועודטרפה.



 תודהזבח
 הוא כן ע"כ. חתוכה דין אלא שלימה דין ריאה בשום עכשיו רינינן לא הלכךהריאה
 היתה ואפי' בריאה שנמצא מחט כל מטריפים אנו דעכשיו האו"ה וב"ב פ"ובהגמ"י
 אע"ג ריאה כל לנפוח הקדש קהלות ברוב מנהג שהוא במו ונפחוה לפבינושלימה
 הזה בזמן בקיאים אנו דאין טרפה מחט אח"כ נמצא אם מ"מ ריעותא, בהדלית

 דלא מבואר הרי עכ"ל. ריעותא דאיכא במקום אבדיקתנו סמכינן ולאבנפיחה
 נפיחה בתר רק אשתנחא דלא מטעם אבדיקתנו סמכינן דלא מטעם אלאהחמיר
 א"כ אבדיקתנו סמכינן ג"כ דהשתא הסמ"ק על בב"י דחלק מר"ן ילד'ומינה
 דשפיר בזה מודה רמ"א וגם המתט מציאת דקודם נפיחה על סמכינן נמיהשתא
 דאין מטעם בה דמחמיר אלא המחט, מציאת דקודם הנפיחה על דינא לעניןסמבינן

 סמכינן לא אח"כ, או נפיחה קודם המחט שנמצאת בין ולדידיה בקיאים.אנו
 רבי' משם ע"ד תש"ל דף המרדכי ממ"ש ראיה עוד להביא יש שוב דידן.אנפיחה
 שאנחנו כמו הריאה לבדוק מצריבין היו לא דהם בילדותי פי' כבר הנה וז"לברוך

 דאשתכח מחטא גבי לקמן מוכח וכן ריעותא. בה שנמצא ריאה אלאעושים,
 כל בודקין שהיו איתה ואי נקיבא. הוה קמן ריאה הוה אי דלמא דריאה,בחתוכא
 נפחו דכי משרש בהדיא לך הרי עכ"ל. הריאה נפחו הרי קאמר מאי בנפיחהריאה
 וגדולה אח"כ. המחט שנמצאת אף בהכי סגי שלימה, ונמצאת הכי מקמילריאה
 ואין לפנינו שלימה הריאה שאם נר' התרומות בעל שמדברי הב"י כ'מזאת
 דהרי"ף עליו כ' שהב"י ואעפ"י נפיחה. בלא כשרה מבחוץ, נקב שום בה רואיןאנו

 אמת מגידי ומפי וווק. י"ד דין פ"ז הראב"ד מהשגת בהדיא מוכח והכידכשרה הכי מקמי נפיחה בה דנעשית הכא מודה בנפיחה אלא הכשירוה לא ורא"שורמב"ם
 וצלו לחתיבות אותה וחתבו שלימה ונמצאת ריאה שנפחו מעשה שהיהשמעתי
 והגיע הגיעו. לשאול וחמו בתובה מחט והנה לאכול האוכל התחיל כי ויהיממנה.
 בקיאים נמה במעמד ז"ל בשארי ובמהר"י צאלח במהר"ר מו"ז מעלת אלהדבר

 ועתה שנים כ"ה כמו בילדותי כתבתי זה בל זה. מטעם להתיר בבנופיאוהסכימו
 והנלע"ד נפיחה מקודם בה שהרגיש דדוקא מדברינו בהיפך שכ' פר"ת להרבראיתי
 אם בריאה שנמצאת מחט וז"ל שכ' לדרך צדה בס' מצאתי לזה וראיה ורוק.כתבתי,
 עכ"ל. באה הקנה דרך בי לתלות יש כי כשרה ממנה יוצא הרוח ואע מבחוץהנקב
 דף בן כ' ש"ד בס' גם מ"ג. ס"ק מ"ח סי' ע"ל זו"ת פסק שכן ומצאתי זכיתיושוב

 ע"כ.מ"ה
 לדופן עליה וסרכא הצר בדופן מחט נמצא אם אחד, בודק של בנ"י מ"כ כנה"גכ'

 דכשרה סותמתה ורופן שניקבה ריאה אמרינן דלא הוא וטעות עכ"ל.כשרה
 בו ועלה אחר במקום ניקבה שמא וחישינן מקומות בהרבה לנקוב ועבידהריאה תוך ובא הולך דהמחט מחט מחמת הבא לא אבל הריאה, מחמת הבא בנקבאלא
דוק. קאי רמ"א בשיטת דכנה"ג זו"ת ל' מדקדוק פשוט וכ"נ מחט בה שנמצא ריאהבל להטריף יש הזה ובזמן לה קאמר רמ"א לשיטת דהכנה"ג ואולי חששא להךדליתה ודאי אלא קרום, ועלה הרבה במקומות נקבה דלמא ואמאי/ניחוש בשרהזיקא מפקא לא דאי סרכא בלא בריאה שנמצא ממחט שנא מאי ועוד להבשיר.רנראה ש"א הרב משם סק"ג מ"ס סי' לקמן ועמ"ש זו"ת. בס' הובא עכ"ל ובו'קרום
 יוצאה וסרכא וכו'לחוץ הריאה מן יוצאה תחובה בריאה מחט נמצאת וז"ל ס"ה אות כנה"ג ב' שה"םכ'

 לדו~
 דמאחר תימה רברי דעתי קוצר ולפי כשרה.
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 61פי' סנ"ס )עה( כשרה דריאה בממפונארבה ע~נכ(צא טכמחפ ין 3גמר6רמ.הטסס
 ומסר,"ו וס"ד )י"ן לסכסיר יס כגפיחס לכדוק מכל סג6 3חתוכסאת:6יסמ"נ,יכ

 :3סכנליכ(( 6מיוו3:המ,.רכ
 מ יף חעיןתסי

 : מע'פים ו' וכו הריאה וסרכות אבעבועותדינילז ,הרמכ.סבהרי.ף

 אב היבה 3דולים הם אפי' בהואבעבועוק עגמצא "ייאה א:ק':;:,:ך:
 כדבש הנמשכה ייחה או זכים מים או רוח טיאיםהיו
 בךאם , סותית ה"ז כאנן אפ*' וקשה יבשה ליחה או בווכיוצא
 ה"ז )א( עכורים או מרוחיפ מים או סרוחה ליחה בהםנמצאת

 הודהזבה
 שיצא שמה מיירי ושמא דטרפה פשיטא הריאה עורות וניקבו לחוץשיוצאת
 מ"ו אות ב"י הגהת פ"ט סי' בכנה"ג ועי' ודו"ק סותם דופן דקי"ל בדופן היההמחט
 ס"ק ט"ל סי' וע"ל למחט מסבבת הסרכא שתהיה צריך דעכ"פ ונ"ל עכ"ל.יעו"ש
 ודו"ק. הנקב כל מכסה הסרכא שתהיה בעינן אי הפו' במחלוקת שנוי שזהס"ט
 דאפי' קמ"ל הא ילע%,י"ל עצמה בריאה נמצאת מרין במכ"ש פשיטא וא"ת)עז(

 )פר"ח(. לבדקה א"צ קמן שלימה לריאהאיתה

 ובסי )בנה"ג( מ"ח סי' סוף דלקי בה"כ נדין דינה לריאה תחוב מהט שמצאקטן
 מסקנתו כתבתי מ"ג ס"ק מ"ח סי' ולק' מברס ריאה דשאני להכשיר חלקזו'ית

 עייש. הריאה בעניןלמעשה
 וזכים לבנים קוניא לבלי אלו מים תשפוך אם דעכורים ושיעורא )א( לזסימן

 צ'אהרי( )מהר"י עבורים זהו הכתיבה תיראה ולא מטבע תוכןותניח
 ליחה ובה עבורים או סרוחים מים בה שיש בועה שכל שקיבל כי פענח צפנתובס'

 ע"כ העין במראית שחור כגוון או תבלת כעין סביב עיגול בועה לאותה ישסרוחה
 אם שומעין להם קיימי א' בשיטה והרמב"ם דהרי"ף דכיון הב"י וכ' סק"הוע"ל
 ההג"ה. ברברי להקל נהגו ובמקומנו ע"כ. להקל שנהגו במקוםלא
 וכ' שתחתיה סמפון לברוק צריך אותה ובורק הליחה וכשמוציא הרמב"ם שב'ודע

 שנימוק כיון דהתם מחוור, ואינו בקיתון, שנשפכה מריאה הרב למדההר"ן
 לא בצמחים אבל הסמפונות. לקלקול אף חוששין כ"כ ונתקלקל מבפניםבשרה

 בשרה דנמס נימוק דשאני ובחדושיו בת"ה הרשב"א וכ"כ ע"כ. כ"כ ריאהאתרעאי
 בל הסמפונות לנקיבת חוששין אין לבשר עור בין הגדילות אבעבועות אבלבפנים.
 על סומכע בדבר יחיד והרמב"ם והואיל והרא"ש הרי"ף ד' שזה הב"י וב'עיקר.

 וסמ"ק וסמ"ג והרז"ה הראב"ד וב"ד נב( פענח. צפנת בס' ועי' ע"כהמתירין
 נקיטינן הבי כוותיהו מוכח רסוגיא ופשטא הפו' דרוב וכיון וסיים הפר"תמביאם
 ודלא האחרו' כל העלו וכן ועבורים סרוחים אפי' כשרים בועי מין וכללהלכה
 ולדע' עכ"ל. ס"ג ל"ח סי' ועיין הריאה לעיקר דמפסיד לקותא הוי אולידכה"ג חיורי ולא אדומים דהוו דם מלאים בועי מין לשלול דאתא דמשמע וכו'דחוורן בועי הני שכ' בה"ג לד' אדומה בבועה לספוקי ואיכא הפר"ת כ' עוד עכ"ל.כמר"ן
 אורחא אלא קאמר, אדומים לאפוקי לאו חוורן בה"ג דנקט רמאי אפשרהצעיר
 דד' ואפשר שבתוכן. מים או מוגלא מפני כך להיות הבועות ודרך נקט,דמלתא
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3רי":
 ק'"

 וסע):
 :נוטיח "תק:ק3 )ד( א:ורה ןזו זו מסוקוה אבעבו:וק שהי בה יש יאכנ

 הודהזבה
 נקט ולזה ועבורים. סרוחים מים או סרוחה בליחה לפסול הרמב"ם כד'בה"ג
 לקמן לשונם כתבתי האחרו', בדכתבו זכים מים המלאים בועות דרך כן כידחוורן
 מל' לדייק יש וכן הוא. כשר מראה דאדום ל"ח בסי' קי"ל הא ועוד ודוק. ה'סס"ק

 כה"ג וכל דקאמר כנגדה בדופן ומכה הריאה האדימה גבי ל"ח סי' דלק'הב"י
 גורדו שהרופא מעופש בשר דהו"ל משום אלא המראה מחמת ולא דטרפהפשיטא
 המנהג וכן שכ' רמ"א ל' לדקדק יש וכן יע"ש. תילחי תילחי דנפלה ריאהוכההיא
 מלאים דאפי' לאתויי אלא אתא, למאי ענין בכל דהאי ענין, בכל בועותלהכשיר

 לקמן )ג( בעה"י. ל"ח סי' לק' ית' ועוד בכך. דמחלק פוסק שום אשבחן לא גםדם
 העומדת בועא וה"ה רמ"א ומ"ש בזו"ת וב' ההג"ה. דברי גם הבל ית' ס"ח ט"לסי'
 במקום שעומדת וכל לה חשבינן הריאה כגוף הבועה שהרי כן נוהגים אנו ואיןוכו'
 ס"ק ל"ה סי' וע"ל עכ"ל דמי הריאה בגוף העומדת חדא כריעותא ריעותאשאר
 את והעלה בריאה שהיה נקב מחמת אלא סמיכותם שאין הטעם פי' רש"י )ר(י"ח.

 הרשב"א וכ' קרום. אינו בריאה מבה מחמת שעלה קרום והו"ל סביביוהבועות
 ואין הפר"ח וכ' קרובים הם שיעור באיזה לשמועינן דא"כ מחוור שאינווהר"ן
 יהא שלא ממש סמוכות שיהיו בעינן הש"ס פי' שלא כיון דמסתמא קושיאזה

 קרוב שהדבר מפני פי' פ"ו והרא"ה,ירמב"ם הרא"ש וכ"ד בשר היכר שוםביניהם
 על שהקשו מה מכח והר"ן והרשב"א בדיקה. דרך להם ואין נקב ביניהןשיש

 העומד ונל חברתה מדוחק והבקע חברתה את אחת תדחוק שמא פירשופרש"י,
 ואף חברתה את לדחוק האחת שתוכל בכדי הוא השיעור ולפ"ז דמי. בנקובלינקב
 זו את זו שדוחקות בל הבועות שתי בין ועוד,מפסיקים חוטים כשני ביניהן ישאם

 הבועות שתי בין מפסיק נחוט אלא יש שלא אף זו על זו שוכבות אינם אם וכןטרפה
 אף בריאה חילוק שאין ז"ל הרא"ש כ' כך )ה( י"א. ס"ק וע"ל הפר"ח עכ"לכשרה
 רשב"א לד' וכ"נ בב"י. לשונו עי' למוגלא זכים מים בין דסמיבי בועי תרילענין
 למים מוגלא בין לחלק אין א"כ חברתה דוחקת שהאחת מפני הוא שהטעםור"ן
 הרא"ש שזכר וראב"ן רשב"ם ,ע"פ במ"ז להכשיר ומנהגינו ופר"ח. הב"י וכ"פזנים
 לקותא הוי לא דדלמא במ"ז לאסור מוכרח אינו והרמב"ם רש"י דלטעם פר"חוכ'
 וכ"כ מלאיסור. להיתר נר' דיותר כ' המרדכי וגם ע"כ מוגלא מלאים א"כאלא
 ומתוקים צלולים מ"ז בהם ויש לזו זו סמובות בועות שתי וז"ל שלו בבדיקותמו"ז
 ויש וסיים בהג"ה לק' רמ"א הביא וכן עכ"ל כשרה ריאה בשר ביניהן שאיןאעפ"י
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 כשהים2'ו( ונראיה א' ואם:היא ,ה( זכים סים  מלאותתאפי סור  וט15%

 היא ,אחה )ז( א' לטקום שופכות אם טצדיה בא' 4שרנהנוקבין ההר""נפ""

 או סתלא בהם רשיש וה"ם ומרפה! הם שתים 'א"ליכע4-ה סן"ג ועי'יר,הס
 ה"ס ס סג )ח( קשים צמחים' הם אם יאבל מים ית,ס'נס,כרס"ס

 נו1רס"
 סכרי"כ

 רזד141קז21דן

 כ' והפר"ח סק"א. לעיי נת' המ"ז בדיקת ואופן וכו' המנהג אחר בזהלילך
 ונקלף עצמה בפני כיס לה שיש כל זנים, מים איזהו לידע סי' האחרו' ב' י"גבס"ק
 היא לבנה בועה של עור וגם הבועה כשמנקבימ מהן יוצא רוח ואין הריאהמן
 וכ"מ )רש"י לשנים ודומה באמצעיתה סדק כמין שנר' דהיינו )ו( עב"ל. בפניםגם
 בהגמ"ר וכ"כ להדדי שפכי אפי' בדיקה להו לית דסמיכי בועי דבתרתי ומשמעפ"ז(
 בכיס אם לראות בדיקה צריך להדדי ושפכי בשתים ונראית באחת דאף יראהולפ"ז

 וש"ך רש"ל וכ"כ הריאה לנקיבת דחישינן טרפה כיסין בשני הן שאם מונחין הןא'
 שפכי אי שתים ונראות ממש שתים הן אפי' אלא אחת דל"ד כ' מ"י בס' אבל)פר"ח(
 ובן סמוט הר"י ב' בנה"ג וכ"כ עכ"ל ודומיהם ובה"ג סמ"ק מל' נ"נ כשרהאהדדי
 סי' סמ"ק וכ"כ גרשום רבי' הרב ב' שפ"ג סי' הרוקח וכ"כ בשאלוניקי פשוטמנהג

 מרות שתי בדין מ"ב בסי' מר"ן שכ' הדברים נל נמי דה"ה נ"ל וז"ל מ"י כ'עוד
 מים מהן אחת מילאו או תברתה גם ועלתה זו נפחו שאם כאן נמידשייכי
 היו אצבע רוחב כמו רבוקן ובמקום גמורות שתים כמו שהן או חברתה גםונתמלאת
 אחת, ונעשות מתערבות הן ובסוף שתים הם מתחלתן אם או שפכי לא אפי'כאחת

 ז"ל. כנה"ג ב' בה"ט בס' וכ"מ עכ"ל וכשרה כא' נידון זהכל
 אשכול של כגרעינין לזו זו סמוכות קטנות הרבה בועות נמצאים דלפעמיםודע

 וא"ל כשרה וא' א' בל בין מפסיק בשר יש אם בהן למשמש בדיקתן, וזוענבים
 מהן א' נשאר ואם וכשרה. היא אחת נקב, אותו דרך כולן נשפבו אם מהן א'נוקבין
 דהיינו )ז( הן)וטרפה()זו"ת(. שתים לחברתה, בינה מפסיק בשר חוט ואיןמלאה
 שאין בגמרא הנז' טינרי שהוא )ח( )לבוש( יה מנקב המים או המוגלא כלשיוצא
 ברש"ל דלא בתשו'( רמ"א ב' )ש"ך כאבן לגמרי קשה היא רק לחלוחית שוםבהן
 דכשר רוח מלאים לצמחים דה"ה ב"ח ונ' ע"ש. קצת לחלוחית בהן דיששכ'

 ואף )ט( דלעיל. והר"ן הרשב"א מטעם חולק ופר"ח הש"ך עמו והסכיםבסמיכי
 לבועה וה"ה לחוץ. הבולט הדבר אלא בועה הויא דלא כשר' בתוכו מוגלא ישאם

 וכן כשרה ניכרת שאינה ומבסה עולה שהקרום דכל לעבר מעבר בועה אובשפולי
 ונידונת סמיכי משום אוסרת הריאה מבשר גבוהה היא ואם מהרי"ו בהגהותמבואר
 רמ"א דמ"ש כ' ובזו"ת ופר"ח( )ש"ך אונה צורת ולא ט"ד בו אין ואפי'כבועה
 הדס של כעלה גבוהה היא דאם בה נגעו יתרת מטעם הריאה, מבשר גבוההואינה
 הריאה מבשר גבוה הוא אפי' טינר כל להתיר נוהגים אנו אבל יתרת מדיןטרפה
 ומ"ש הריאה. מבשר שאינו כיון בראשה חד ואפי' מגבה ואפי' הדס מעלהיותר
 דע"י כאבז קשים טינרים אותם לאפוקי פי' אותה מבסה הריאה שקרוםדהיינו

 כקוצים ביד נרגשים והם הריאה קרום נוקב כאבן שנתקשה שבתוכהשהמורסא
 ואעפ"י שניקבה ריאה משום טרפה שאז מבחוץ נראית והמורסא הריאה ע"גממש

 לקרום מחוץ נראית וכשהמורסא דסרכא. מק"ו הוא כלום לאו סותמהשהמורסא



 הגולהבאר לז מרפןת הלכדת רעהידריק
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 55י5יס זכיס ס3סס סו,יס "ס דסמיכי כוטי חרי 6פי' מכסיריןים ,מ,: 'ך;י )מ"כ( )יב( רי6ס מר6ס כיניסס סמסריס כנוס ס'סיס וסו6יסר6"סן
 סמגסנ 6חר כו: 5י5ך 1ים ונורדכי( 1ריכ"ן )רסכ"ס 1י3(ומחוקיס

 תודהזבה
 הטינר מאחורי הריאה לחתוך נוהגין ביצה, כגלדי מאד דק שהקרום מפניהריאה
 אימון וצריך המורסא שיתמעך כדי מים עם מעט מעט המורסא שם דרךולהוציא
 מותהין אז כולה המורטא שנתרוקן ואחר המורסא. שעל הקרום גם ינתק שלאגדול
 הקרום אם הלשון( בפי גראה תיקנתי ואני נראית )בנ"י נראה ואז הריאהקרום
 ראוחם הם ואמתתם כנים ודברים עש"ב בשלוניק מעשה עושים וכך לאו אונקוב
 הריאה מבשר גבוה ואינה שכ' כו רמ"א ד' דגם לומר זה ע"פ ולע"דאליו.

 המורסא נתמלאת שב"כ ביון הקרום לנקיבת חישינן גבוה היא דאםשהכוונה
 יתרת מטעם לא נ"ל זה וניסב לקרום המורסא שדחקה הישינן הקרום תחתונתפחה

 דלאו )י( ע"ש זו"ה. דברי כל העתקתי קמ"ח סי' ח"ב ובתשובותי ודוק. זו"ת הרבשב'
 מן בלל ביניהן שאין מיירי לפר"י אבל לפרש"י ויתכן בהגא"ש וכ' )יא(עב"י. מנקבי לא קשות שהן כיון הרשב"א לד' )אף רש"י לשיטת וזו )לבוש( הן נקבמחמת
 אפי' בשר מעט יש אם רשב"א דלפי' רי"ו וכ"כ הבועה מפבי לקוי הבל אלאהריאה
 כחוט דסגי העיטור ונ"ד זו ע"ג זו שוכבות יהיו שלא והוא כשרה מפסיק,כחוט

 הלכה דלענין הב"י ונ' ע"ז. דחולק פר"ח משם ד' בסס"ק מ"ש וע"ל ל5"יהשערה
 דהו כל בהפסק המכשירים בדברי שנהגו במקום לא אם א' שיער בהפסק סגילא

 כל בהפסק להתיר ומנהגינו בב"י. שהובא רי"ו מל' לדקדק וכ"נ עכ"ל.נהיגינן והבי א' בחוט די לאו, ואם חוטי. תרי זו, ע"ג זו שוכבות היו אם מ"י וז"לענ"ל.
 וכ"מ בבדיקותיו. מו"ז ל' שמוכח ובמו לשוכבות סמיכי בין מהלקין אין גםדהו,
 ומצאתי וז"ל ז"ל *אהרי מהר"י של שחיטות בגליון ז"ל דרין סעיד מהר"רבכ"י
 ריאה בשר שיש כל לזו זו סמוכות נקראות אלו ואין השוכבות שמתיריןבפו'

 בחוט להכשיר ס"ל הפו' דרוב שכ' זו"ת להרב מצאתי שוב עב"ל. ביניהןמפסיק
 מפסיק במשהו להכשיר בשלוניקי נהגו ושכך כנה"ג ושכ"כ ביניהן מפסיקאחד
 יהיה במה פירש ולא מדסתם בן משמע הגמ" דמשמעות ונלע"ד ע"ש.ביניהן
 דו"ק. סק"ד ע"לההפרש

 הו"ל הכשרות ממראות שהוא אעפ"י מוגלא מראה הוי דאי פי')יב(
 )ש"ך עבורים כמו דהוו מלוחים או מרים לאפוקי )יג( ופר"ח(. )ש"ך וטרפהכסמיכי
 הדהק. בשעת אף מחמיר והפר"ח )יד( מהרי"ו( הגהות כ' )שם מלוחים יהיומיד בסכין ינקוב שאם בקוץ אלא בסכין ינקוב ולא ביד. ולא בכלי המים ויקבלופר"ח(
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 וסטת סספסד עכין ,סי "ו כספ.לי( סכ"כ כמסרי"5 וקרק)י"ע
 )טו( כסנויכי כמו ריגס זכיס וכנויס רי6ס נספו5י וכועי ).ד(סרחק
 כומי כסכי דסוי טרפס. ).ז( וקנוט )נוז( חרין ט5 כוע6)ר'ע(.
 6כ5 כסרס. 6וכיס ססי כין יו כגגד זו כופוס סתי ,נו"כ(רסנ,יכי.

 יעןדהזנ12ק
 בשר שיהא עד מהני לא זכים שהמים אעפ"י )פר"ח( מקיף בשר חוט כשאין פי')טו(
 קמט או פי' )יז( ופר"ח( )ש"ך חריץ במקום ימין של עליונה באונה )יו( )זו"ת(מקיף
 לחיכוך לחוש דיש משום כ' מח"ב ובס' במ"ז. להקל יש ולפ"ז בד"מ הלשוןוכן

 )ש"ך(: להחמיר וטוב ובגרגרת קטנות בצלעותהבועות

 דלא לו הוקשה יען בזה דעתי לחוות ז"ל ממורי נשאלתי שנים ב"ה כמו זה כיורע
 נל ע"ה רמ"א הנה תשובתי. היתה וזאת הקדמונ'. בפו' זה טרפותהוזכר

 מטעם בסמיכי לאסור דס"ל והר"ן הרשב"א שיטת בפי הולכים המה בזהרבריו
 ה"ה וא"כ דמי כנקוב לינקב העומד וכל לינקב ועתידה חברתה תדחוקשהאחת
 ומתחככת ממש אצלה הגרגרת בנגד שעומדת כיון חריץ במקום שעומדת זולבועא
 דס"ל ורמב"ם רש"י פי' כפי אמנם וטרפה. ותינקב בגרגרת שתדחק להושבה,יש

 וכו' סביביו הבועות את העלה והוא ביניהם נקב שהיה הדבר שקרוב דסמיכיבבועי
 נקב משום אי לה ניחוש דלמאי למידי בהכי למיחש ליבא דידהו,בכאן לטעמאא"ב
 ביניהם נקב שיש הדבר דקרוב דסמיכי בועי בתרי אלא למיחש ליכא תחתיושיש
 לא הא בגרגרת, חיכוך חשש משום ואי לה, ניחוש למאי ויפה טוב שהחריץ כאןאבל
 לנו היה באונות הריאה ע"ג בועות כשנמצאו דאפי' ועוד דסמיכי, בבועי אפי'חשו
 אשבחן ולא הרבה. גדולות היו אם וכ"ש הדופן דוחק מפני בצלעות שיתחככולחוש
 הן שאפי' בפוסקים ביארו מזה דלאפוקי וינקבו בצלעות ידחקו לשמא ובפו'בש"ס
 להתיר בידינו עלה זה כפי וא"כ כלל לזה לחוש דאין ודאי אלא וכו' הרבהגדולות

 בועי ושאני לזה יודו והר"ן הרשב"א דגם ואפשר חריץ. ע"ג בועאבפשיטות
 שהאחת למיחש איכא תמים יהיו יחדו לעד סמוכים יחד הם דדבוקים דכיוןדסמיכי
 וכשרה ביניהם כהפרש הוי א"כ פרודות שהם בבאן אבל ותנקבנה, חברתהתדחוק

 הכל. לדעת להתיר מחוורת הלכה יצאהוא"כ
 בועי בתרתי דס"ל ורש"י הרמב"ם לד' דזה יראה וכו' קמט או רמ"אומ"ש

 בבאן גם וא"כ ביניהם. שיש הנקב בעבור אלא סמיכותם דאיןדסמיכי
 הרשב"א דעת לפי ואמנם בנקב. עליה מעיד הבועה א"כ ע"ג ובועה קמטשיש
 שאחת הטעם רק נסמבו, נקב מפני דלא דסמיכי בועי בתרתי שסובריםוהר"ן
 ע"ג יחידית בבועה א"ב בפירוש. ורש"י רמב"ם על שחלקו וכמו וכו' חברתהדוחקת
 לי אפשר בזה וגם והר"ן. הרשב"א לד' וכשרה לה לחוש אין טעמא האי דליכאקמט
 דס"ל דסמיכי בבועי התם דשאני והטעם דכשרה בנ"ד ורמב"ם רש"י דיודולומר
 מנא קמט ע"ג בבועה בכאן אבל ביניהם שיש נקב בעבור רק סמיכותםדאין

 שהיא בזו לא דסמיכי בועי שתי רק אמרו לא הא בנקב מעיד דהבועהשמעינן
 להתיר יש לפ"ז וא"כ בלל לה לחוש אין עצמו מצד הא הקמט בשביל ואםיחידית.

 בזה רמ"א מורנו של דינו היטב להבין אוכל לא ממני נשגבה דעת ופליאה בזה.גם
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 ס13ע6 ותגק3ת קסס רסטיגר' טרסס גוונ6 כס6י ט'נר ננד3ופס
 : )יט( כסר וס 556 זס טנו1כיס וט'גרי כועס )יח( )נו"כ(סכננרס

 רזדזשןץזג2דץ

 יצחק עולת ס' לפני הש"י הקרה זמן ואחר ובו'. להתיר פשוט הדבר מ"ש לפיכי
 לחיבוך לקוש דיש ומ"ש וז"ל עליו וכ' הש"ך ופי' רמ"א דברי שהביא ראיתיושם

 בשחיטות ומצאתי וכו'. מקמא ולא מגבא צלעות דהא נהירא לא קטנות,בצלעות
 והיתה בועה עליונה באונה שהיתה לידי בא מעשה מלובלין תנהום מהר"רשל

 במקום דבועה מטעם מלובלין מהר"ם הגאון והבשיר חריץ למקום סמוךעומדת
 שם עוד וכ' מרובה, הפסד שהיה לזה ומצורף להקל. ויש בש"ס הוזכר לאחריץ
 בה לית ממש החריץ על ו:ומדת כשהיא אף הבועה את מכסה קרום אם אבלומ"מ
 אין מגבא קטנות צלעות וגם הבועה מבסה שהבשר מפני בגרגרת להכך כללמיחוש
 חוששין שאין גדולה אפי' מוגלא של אפי' אונא ע"ג בועא נמצא אם דהאממעכין
 מה ומיהו עב"ל. דוקא ריאה מראה המכסה בשר אותו שיהא וצריך בצלעותלחיכוך
 בועה דבריו לפי דא"כ לפענ"ד, ליתה ריאה בשר מראה הבועה שיכסהשהצריך
 מצאנו לא כזה וחרוש ריאה בשר אותה שיכסה דוקא צריר וכו' האונות בגבהנמצאת
 ומיהו לא. או לבועה מכסה ריאה בשר שיהיה בין להוש אין וא"כ פוסקבשום
 דנעשה דאפשר ריאה משאר משונה מראיתו אם היטב בקמט לעיין דצריךלענ"ד

 הבקיאים כל לקבץ וצריך וכו' שעלה וקרום עליו בועה עלתה ועי"ז נקב ע"יכן
 ס' לאור שזכינו ועתה שם. ומ"ש בהג"ה ט"ל בסס"י וע"ל וחקירה בבחינהבדבר

 זו לסברא לחוש נר' אין וז"ל שכתבנו מה לכל ורמז רמ"א על שחלק ראיתיהפר"ת
 בשרה בהדיא בש"ס הוזכר דלא וכל דסמיכי בועי תרי אלא בש"ס קאמרילא

 בכה"ג למיטרף ליבא רסמיכי בועי דתרי הטרפות טעמי לנל שפירוכדדייקינן
 של ממונם לאבר לחוש אין וטרפה, מנקבא בועא נגד בטינרי מ"ש וכןודו"ק.
 וקמט, חריץ ע"ג בועא וז"ל שכ' זו"ת בס' ראיתי ושוב דין. מין כל בסברותישראל
 והו"ל הריאה בשר שם אין שהרי טמפון הבועא תחת שיש משום הטעם כ'בכנה"ג
 שאין לקמן מ"ש ולפי עב"ל. להטריף שנהגו הסמפון במקום מעל"ע הניברתבבועה
 חוששין אנו שאין כשרה נמי הכא ה"ה מעל"ע, הניברת בבועה להטריף נוהגיםאט

 ב' לזה קודם כתבנו כבר )יח( ב"ז. סס"ק וע"ל עכ"ל עליו בועא כשיש סמפוןמשום

 וכ"פ צלעות נגד לבועות לחוש לנו היה דא"כ מסתבר והבי להכשיר פר"תהרב
 אינה במקומה ועומדת קשה דהטינרי כיון )יט( ע"ש. פו' כמה ב' ננה"ג משםבזו"ת
 כתרי ודיבם להתיר נדאי ,ה יאין כ' והפר"ח נקה"ב( בס' )ש"ך הבועה אתדוחקת
 ע"ש. נוהגים וכן להתיר פו' במה ב' מביא כנה"ג דבס' בה"ט וכ' ע"ש דסמיכיבועי
 ביד ומתמסמסת לבדוק ידו מכניס נשהבודק היא ביצד טרפה. ישנהבועה

 עור דבין דקי"ל דכיון הטעם ונר' )ימ"מ( טרפה מעופשת שהיאהבודק
 וגמ עליה המכסים הקרומים שניקבו מוכרח נתמסמסה כי א"כ גדלים הםלבשר
 זה. לדין ראיה ריש בהג"ה ס"ב מ"ג סי' וע"ל בבדיקותיו זה לדין העתיקמו"ז
 והריאה בידים אותם שקולפין בריאה בועות מין עוד דיש ובה"ט ימ"מ כ'עוד

 נפיחה ואפי' להטריף נר' שלפוחית קורין ולזה הבועה במקום שלימהנשארת
 אינו שעלה וקרום והבריאה הבועה כמקום נקובה היתה דדלמא מטעם מהניאלא



צד לז טיפדרן ה?כררצ רעהיררדץ הגולהבאר

 בשר אין אם לאסור נוהנין הריאה בשפויי שנמצא אבעבוע זאו נק.ג נסס'טי

 )כ, צד בכל מקיף שהואכי ,:2:: "י,ג
 כספו5י כסר ט':ך: נ.ע""53 ור.ק"

 תודהזבח
 לן למה לפנינו שלימה שהיא דביון זה בדין לגמגם יש הצעיר ולי עכ"ל.קרום
 נפחינן וכי בהג"ה ט"ל דסס"י בלוי דבשר מהא וראיה היתה. נקובה דלמאלמתלי
 מו"ז לפני מעשה אירע שכך ושמעתי למידי. למיחש ליבא שלימה ונמצאתלה

 דבנל ל"ב ס"ק נ"ה וסי' י"ז ס"ק ל"ג סי' בפר"ח ועי' נפיחה אחרוהכשיר
 היכא הריאה אנפיחת סמכינן היכי דאל"כ קרום להעלאת חישינן לאהטרפיות
 זו"ת ס' הש"י לידי אינה ושוב קרום להעלאת לחוש דאין ודאי ריעותאאלאדאיכא
 ע"ש הימ"מ. על וחלק דכתיבנא מטעמא להכשיר שהכריע י"ט בס"ק לווראיתי
 נקודות נימורים למעלה מליאה שהיתה בועה לידי נזדמן א' פעם ע"יכתב

 בלא והטרפתי קטנים נקבימ מליאה שהיתה הבועה ומצאתי בידיוקנחתי
 ע"ב.בדיקה

 הוא העליון שהעור טרפה יחידית בבועה אף הבועה של העליון העור נקלףאם
 מכה מחמת שעלה קרום וקו"ל הבועה עור הוא התחתון ועור הריאהעור

 )ט"ז(. זכים במים אפי' מיירי וזה מהרי"ו( הגהות ב' )פר"חוכו'
 לה ואין לחוץ ובולטת הצלעות כנגד גבה על באונה שנמצאת כאגוז גדולהבועא

 להטריף נ"ה סי' ש"א בס' פסק בה, דבוקה שהיא השורש אלא בריאהדיבוק
 אפשר רה"נ דמגבא ליתרת דדמיא מטעם רק הש"א מטעם ולא בקו"א פר"חוכ"פ

 כמו לפנים ליכנס לחזור הריאה בגוף חלל מקום לה שאין כיון דמתפרקאדעבידא
 משום בה"ג שטעם וכתבו ע"א מ"1 בדף התו' זכרוהו בה"ג ד' זוהי )כ( ע"ש.בבועא
 בסוף יתר לה חשיב ואי זה אצל זה ענין ימה עליו ותמהו דמי בנטול יתרדבל

 הינא מכשרינן דהא בועות כשתי שנראה מפני לאסור ואין באמצע ה"נהריאה
 שכל לחהר וטוב ולינקב ליפסק סופו בסוף, דבשעומד הטעם ושמא אהדדי.דשפכי
 שאין ואעפ"י וסייס זכרו ובחדושיו בת"ה הרשב"א גם עכ"ל. קבלה דברידבריהם
 בה"ג דטעם כ' והפר"ת וכו' לדבריו לחוש ראוי הדעת אל מתקבלים בה"גדברי

 בשפולי מתקבץ כולו הנדנוד וכח תמיד מרחפת דהריאה להיות בשפולידמטריף
 במקום למעלה בנמצאת להטריף רמ"א למ"ש לחוש אין וכפ"ז האומות. אוהאונות
 דאדרבה טעמא התו' דיהבו ממאי ע"ז השיג הפר"ת )בא( ע"ש. חדהשהריאה
 שמנהגינו דע )כב( ע"ש. מוגלא היתה מאם יותר לינקב עלולים קשיםלהיותם
 מקומות קצת על בהגא"ש העידו וכן באומות בין באוטת בין בשפולי בועאלהכשיר

 דכיון וי"א וסיים ה"ג רברי הביא ע"א תרפ"ד דף ובש"ג בשפולי בועהשאוכלים
 מהמכשירים היה הלוי ור"י הטרפיות על להוסיף אין בתלמוד הוזכר לא זהדטרפות
 בשפולי בועה מתיר היה מוורמי'ש שר"י ב' ע"ד ריש תש"ל דף המרדכי גםעכ"ל
 שבמגנצ"א בספרו העיד ג"כ ומהרי"ל מתירין בגרמיזא שגם ב' ועוד ה"גנגד

 ארץ בכל בה"ג של המנהג זה וז"ל העטור בעל ב' ב' הר"ן וגם מתיריםואוססרי"ך
 כאן במקומינו וכ"ש להתיר זה מנהג כ' מו"ז גם הטרפיות על להוסיף ואיןאשכנז
 דיש נר' ולענ"ד וז"ל מ"י וכ"כ להחמיר ראין משחיטתהישראל אובלים הגויםשאין
 כתב לא גופיה מר"ן כי ובפרט להקל כתבו פו' דכמה מאחר ישראל בבהמתלהקל



 לז מרפות הלכות דעהיורה
 האונה או האומא חתחהית ;כא(ושפוייהיינו 1:וסרי"ו( )ד"ערי6ס
 מק1י יככ5 וי"6 )כב(וסג"ס לאונה אונה שבין החקוכים לאאבך

 5מע5ס 6פי' )סטריף יס 51כן רי6ס ספ51י :וקיי חריך ס0ס'ם
 ספדיין ס16גות חתוך גגד ס61 6ס 5סדרס רכ1קס ססרי6סכ:וקוס
 סס ס1י ר65 כקר ס6וכוס :גר 6כ5 ספ51י וגקר6 חוס סססר'6ס
 061 סמכסג 6חר כזס 5י5ך 1*ם )ככריק1ת( רחכס סלי6ס דססספ1)י

 פ"י 6ס סכועס 55ד ומנוס:וסין 16תס גופחין מקיף כסר חוט6ין
 מר5ס מכסר כסיקף סיס6 וס61 )כ"י( כסןס מקיף כסר ח'טכך

 כ1דקי' 6ח"כ וכ16 כסר מר6ס כסיקף סיס )" 61ס )כנ(רי6ס
 סגפח1 יפס וכחס כקי16תס 1ט"י כס ומסכוסו ונפח1ס1מימחיס
 )ריכ"ן כסר 3סר. סיקף סס ססיס טסו ככק'6ות 1מסמסיסיעכ

 : וכד( ססיס( מפססוסר6"ס

 תודהזבה
 עכ"ל. הדין כפי ולא המנהג בפי רק כתב ולא מדינא ולא משמע לאסרה, נהגואלא
 ושכ"ד ריאה מראה שאין)לאותו(היקף אף להקל פסק ופר"ח הפר"ת. וכ"פ)כג(
 למשמש שלא י"א סי' חי"ד המהרי"ט משם הביא הפר"ח )כד( ועיקר. וט"זרש"ל
 נפיחה קודם מקיף בשר נר' אם ומיהו ההקפה ניטלה שמים דבידי מאחרבנפיחה
 אופן באיזה למשמש דש"ד פסק ופר"ת מקיף בשר היה נפיחה דלאחר לקולאתלינן
 למשמש עבדינן לא קולי דתרי ריאה מראה המקיף הבשר מראה שיהא דצריךאלא

 עש"ב. ריאה מראה באיןולהכשיר

 חכםתורת

 השוחט לפני הריאה נופח שאינוקצב
 זה הרי אחר המומחה לפניאו
 שבדקה ואעפ"י הרבים אתמכשיל
 אין ריעותא בה מצא ולא עיניולמראה
 דינים שכמה ידע דמנא עליולסמוך

 לקנסו ראוי ציית לא ואי ישמחולקים
 רע"ד. ח"ג הבהמה.ולאסור

 לגרגרת בראשם האונות נסרכואם
 אם כי להכשיר איןשביניהם
 ג'. ח"ג ונפיחה.בפירוק

 נסדקה הסרכא חתיכת בשעתאם
 שלא כיון הסרבא, במקוםהריאה
 בזה והמיקל טרפה לבדקההספיקו
 להקל. וחלילה לישראל טרפותמאכיל

 ס"ט. רמ"רח"ג

 כסדרן אונות בשתי שהיהמעשה
 לדופן מגבן שתיהןשנסרכו

 תחובה מחטא ונמצאת מהדופןונתפרקו

 החיתוכים שני בין האונותבשתי
 ט"ל. סי' הפר"ת מטעםוהטריפוה

 כ"א.ח"ב
 לבדוק שפיר אי הריאה בדיקתלענין

 והעלה פושרים במים אובנוצה
 להזהר וצריך יותר מהני פושריןדמים

 רי"ב. ח"ב זה.על
 שום בלי לדופן דבוקה הריאה כלאם

 הרבה כי וע"ש כשרה.פילוש
 לענין מחודשים דינים בכמההאריך
 ח"ב והאסור. המותר והיכןהדיבוק

דרי"ב.

 המלהבאר

 סכ5 )יוסרסטוכ
 ךכר'ךכריסס*
 חמרדכיקכ)ס
 הפגי כן ר"םכסס
 סכיכ מסרייןוכ.ס
 ס'5ירסנךר'וכסס
חגמיכסס

 ,כססטעיטעס
 מתתיהותסר"ר
 וע.פ ס:גסגסכן



צה לז מרפררע הלכדת רעהיררוץ הגולהבאר
 אהדדי שפכי דלא אע"נ אחר בעבר ונכרת בריאה בועה ט ךש סגןטמידג,
 6נ5 סמפוג1ס כמקיס קיימי ר65 1סו6 סג"ס )כה(כשרה י "עססטסס

 1ד' כרקס סספו5י מן 56כעיח כ' רסייגו סמפ1גוס גמקוס קיימי6י
 זכיס מיס 61פי' 5סכיח 61ין ,כז( )נוסרי"5( 5סטריף נסנו )כו(כגסס
 5כירי ססכי 65 6י 6כ5 5סדרי דספכי זר1ק6 )כח( )מסרי"ק(ככועס
 סדק כ)וקוס ס1רר6 תחת ססי6 כ1ע6 1סר1חיס. כעכוריס 6פי'כסר

 תורהזבח
 בה תלוי וככפתור עבה סרבא היתה ולמטה אומה בשפולי תלויה שהיתהסרכא

 שאין היתה והתשובה מעשה. היה זה מוגלא. מליאה שהיא לעין נר'והיה
 חלולה וסרכא באה נקב ומחמת היא סרכא שמא לחוש שיש אלא בשפולי בועהזה
 בדיקה הריאה שצריכה נ"ל ולכן הסרכא לתוך נקב דרך יוצאה הריאה ולחותהיא

 וא"ל נקובה והריאה היא חלולה סרכא ודאי אז בנפיחה הסרבא עולה אםלראות
 הסרבא כל אמרי' עבה שהיא בסרכא אבל דקה בסרכא זה וכל היא בעלמארלדול

 תקון ב' )הרי"ב בנפיווה עולה אינה ולהכי נסתמים הריאה ונקבי מוגלאנתמלאת
 שכ. כט"ז ודלא בנקה"כ ש"ך וב"ד דבריו ונראיןהזבח(

 דין לו שיש ט"ל בסס"י
 דומה ממש זה כנדון מעשה בילדותי ראיתי הצעיר ואני פר"ח. עכ"ל בשפוליבועה
 מורנו פי את ושאלו מים או מוגלא מליאה היתה הסרכא שבקצה והכפתורבדומה

 בקיאים נמה במעמד הט"ז כד' בשפולי בועה דין בה ודנו נע"ג הכהן יחיאכמהר"ר
 בועי כתרי ומתחזי כלומר )כה( כשרה. ריאה בשפולי בועה דקי"ל לדידןוהבשירו
 ובהא ריאה משפולי אצבעות ד' ברחוק כלומר )בו( )פר"ח(. כשרה אעפ"כדסמיכי
 לן איכפת לא אלו לשיעורים וחוץ )פר"ח( מבשפכי שפכי דלא היכא טפי חדושהוי
 הנמצא לסמפון דחושש מח"ב נגו ס"ח( סעיף פא"ט )ל"ח סמפונות שם ישאם
 ב' פר"ח והקשה סמפונות במקום בדקיימי )כז( שה"ם. ועיין אלו לשיעוריםחוץ
 בדיקה ע"י דכשר רמ"א נ' כקיתון שנשפבה ריאה גבי ס"ו ל"ו בסי' דלעילש"ך
 שנרקבו ואפשר בפנים רקבון להעלות הבועות ודרך בועה ראיכא הבא דשאניותי'

 חוטים שום בכלי לראות וא"א הבועה שבתוך הליחה מראה שנשתנה עדהסמפונות
 ניחוש נמי דעלמא( בועה בשאר )פי' דהתם וא"ל ענין. בקל טרפה הלכךלבנים
 לד' דאפי' והעלה האריך והפר"ת עכ"ל. מחזקינן לא איסורא דאחזול4לבועה,
 דבועה מודים הכא הבועה שתחת הסמפון לבדוק דא"צ הרמב"ם עלהחולק'
 בבועה להכשיר סתם רכ' ממר"ן והתימה בדיקה. דבעיא צדדין משנידקיימא
 גם ומה סמפון במקום קיימא אפי' הצריך לא בדיקה ואפי' אחר מעברהניכרת

 בדיקה. דהצריך רמב"ם כד' בב"י כ' עצמושהוא
 אחר מעד ונופח אחד מצר הסמפון פי דסותם הדרך ע"ז הסמפון בדיקתואופן
 קי"לכרמב"ם סמפוד במסום אחד דמצד דאוושא.ובבועא ריאה כבדיסתובודק
 עלהרמב"ם הרופא מהר"ז ובנמוקי עש"ב. טרפה בדק דלא וכל בדיקהדבעי
 דרך מים ישפור הבועה מתוך הליחה או המים שיסיר כר,אחר הסמפוו דבדיקתב'

 הסמפון ניקב ודאי הליחה שהיתה במקום המים מבצבץ אי וינפח הריאהקנה
 באופן או הפר"ת בד' או לבדוק דמצי אופן דבכל ונ"ל ע"כ כשרה וא"לוטרפה

 הסמפון בדיקת בלי להכשיר מעל"ע הניכרת בבועא אף ומנהגינו ש"ד. דהר"זזה



 הגולהבאר לז כפרפדרצ הלכדרצ רעהידרזץ

 יתימי"סמ,"5 מ56"ט ס)כרס טיכיי )כמ( 5טכר נוטכר דככרת טרפס ס)1פון ססויס
1ת,ס. . , זכ',, הי"ן ,כס.רס"1 '1 ת:' ססד"מימי סופכות מקרי 5יזסו מ"3 סי' ע"5 )י( יסכיס( )כריקוס ככוטוחדיכס

 ,רס3."
 וטו'

 ]כגיןסיסקיס ידא ממשמשא 1דלא היכא נקב בו שנמצא אבעבוע יך
 ס'ה5ס5" מיתה לאחר או מחיים נקב אכ ידוע ואינו )?א(דטבחא

 נמיי'ס
 ת5סס ק5ה"-) : )יב(מרפה

 נעוק'3.י מ5מע5' חרן מקום בכל או ה?ב בקנה שנכצאך, כרכא אן ב:ועך; כן

 :( מ"1 סם"י )וט"5 )לנ' כשרהמהריאה

ע,ץ.'3ס'עס" א:::רום,; סעיפים ה' יבו הריאה מראות ר'נילח
 כדיו שחור ,א( שהוא כ? ,אפי'( בה שנטצא ריאה אא

 תודהזבח
 ופר"ת ע"ש בזה שמקילין כאחרים דלא פר"ח וכ"פ )כח( בש"ע. שסתם מר"ןוכד'
 זכים מים ואצ"ל מוגלא במליאה אפי' בבדיקה שרי דינא ולענין הרב יה דלאכ'

 לא וז"ל רמ"א דברי על שכ' זו"ת בס' וראיתי וגו"א. ש"ך הניאו רש"ל וב"דע"ש
 במקום קחמי לא בין הסמפונות במקום קיימי בין אלא במקומינו בןנהגו

 צריך בועא דבכל רמב"ם סברת ע"פ בנוי זה דין שהרי כשרה. גוונא בנלסמפונות
 הסמפונות בבדיקת בקיאין אמ שאין ולפי נימוח. שמא שתחתיה הסמפוןלבדוק
 לסברח לחוש דאין פסק והרב"י טרפה. סמפונות במקום קיימא דאי הרמ"אפסק

 בתשובותי ועי כ"ז. סס"ק וע"ל עכ"ל. בשד גוונא בכל הלבך הוא דיחידרמב"ם
 פי' )כט( ז"ל. שושן פרח ב' רודו ב' עטאר למהר"ש מצאתי שכן רי"ו סי'ח"ב

 שניכרת כל טרפה מקיף בשר בחוט אף ולכך סמפון יש הדק במקום אףדבורדא
 שה"ס הןיה ובו בדל"ת שם דיש ברמ"א להגיה צריך ולפ"ז ופר"ח( )ט"זמעל"ע
 בשר חוט בשאין רק להטריף אין בורדא דגם שהכריע ורש"ל ש"ך ב' כ'וגו"א
 גם משערינן אצבעות וד' שתים ששיעור קבלתי מהרש"ך מפי נ' עוד ע"ש.מקיף
 את גם וז"ל רמ"א דברי על כ' זו"ת ובס' דוק. ופר"ח הט"ז על ופליג יע"שבוררא

 עכ"ל. בזה כוותיה קי"ל ולא הסמפון לבדוק שצריך הנז"ל מטעם הואזה
)ל( לסמפון. חישינן ולא בשרה בנ"ד גם דלעיל הזו"ת ד"ולפי
 רק דסמפונות חששא מצינו דלא בטינרי להקל פסקו וע"י וש"ך מח"ב וס'ורש"ל
 סמפון בדיקת דבעי ב' והפר"ת ע"ש שומעין ולהם הפר"ה וכ' נוהגין. ושכןבנשפכה
 או החזה כמצר דחוק במסום היה שלא נגון )לא( ע"ש. כשרה ובדיעבדשתהתיו
 דממשמשא במקום אבל ( )רש"י ולבוש ל"ה בסי' )ב"י בבח מלמעלה תלשהשלא
 ק'ץ( סי' ת"ד בס' וכ"ב )פר"ח( דבועה( ריעותא שיש אעפ"י ביה תלינן דטבחאידא
 נידא תלינן ולא טרפה בנקב דם דטיפת כהאי אהריתי ריעותא איכא איאבל

 ריאה בחתוני אפי' נקובה דבועה סובר ל"ב סי' ח"ג דמהרש"ך ודע )פר"ת(דטבחא
 דעדיף עליו חלקו האחרו' וכל ע"ש בכח שם ידו העביר דהטבח לתלות דאיןטרפה
 מנקבי ובקל ביותר דקים בועא דקרומי משום מהריאה יותר בבועא למתליטפי
 ביש ודלא בחתוכים בין בגב מבחוץ בין הריאה מלפני בין בו שתולין החזהומצר
 משום דמיון לה ואין )לב( ס(. סי' ישרים )משפטים הריאה בגב דדוקא דסבריטועים



צו תורה'בה
 עשוטת דבועות משום ס"ה. ל"ו בסי' לעיל בריאה כמו בבועי מקיפיןדאין

 )פו'(. שעה כללהשתנות
 שקרועה או פתח 3מין שפתוחה בידים נקובה הבועה נראית דאם מוכח מ"יבס'

 )לג( )כצ"ל( ה'. דין על מש"ש ל"ו סי' וע"ל ע"ש להכשיר דיש דסכיןקרע
 בכל בו פוסל שהנקב למקום הריאה נסרכה שאם פו' מבמה להוכיח האריךהפר"ח
 דק שלה דקרום ריאה דשאני מטעם מר"ן כד' פ' והרשד"ם ע"ש טרפהגוונא

 לא מפולש כשהוא אלא פוסל הנקב שאין וכיון עב שעורן איברים בשארמשא"כ
 להכריחו בידנו אין מר"ן בפסק העושה ב' מ"ו בסס"י והפר"ת לסרבאחישינן

 עש"ב. כמר"ן הבריע ע"ו סי' חו"י ובס' ע"ש יחוש נפש ובעללהטריף
 האבר מראה נשתנה שאם מראות שם יש ט"ו דין פ"ז הרמב"ם ל' )א( לחסימן

 מראיו שנשתנו הבשר שאותו כנקוב הוא הרי הרע המראהלאותו
 או' הוא וכן מצוי אינו עינו שנהפך הבשר אותו וכאלו נחשב הוא כמת זהלמראה
 אינו שנשתנה הבשר ששאר מכלל חי בשר בו הראות וביום בשאת חי בשרומחית
 שהו בבל ליה פסלינן כנקב חשיבא זו דלקותא כיון )א( וכו'. ריאה לפיכך עכ"לחי
 נפסלת דאין סבורים והראב"ד ור"ת י"ג( ס"ק פר"ח ועיין שם )רמב"ם נקבכדין

 ריאה בש"ס לה מפרשי טרפותא האיי דכי וראיה ברובה דוקא אלא כ"שבמראה
 ועוד מינה, גמרינן מגמר מלתא, הא קיימא דלא ואע"ג כשרה. במקצתהשהאדימה

 בס' עי' בעינן רובה או כולה מילי דבשאר ש"מ וכו' מקצתה שיבשה ריאהאמרו
 תכםהורת

 ולא ונתפרקה באומה סרכא ישאמ
 שנחתכה ולאחר זיקאמפקא

 וכן הסרכא כנגד מחט נמצאהריאה
 כנגדו וסרכא מחט בו שנמצאבה"כ
 להטריף, והעלה מאד הרבה ונתןנשא

 ותראה זו על שם שתעיין אחיובחייך
 גדול ופלפול אחרים דינים חידושיכמה

 ר"ו. ח"ג לימודים. וכמהע"ז
 מגבא סרוכה האונא שהיתהריאה

 הסרכא היתה וגם הדופןאל
 אל ודבוקה לפנים באונאמתפשטת

 בגב הסרכא רוב והיתו: הלבשומן
 עבה שם הסרכא רוב שהיתההאונא
 בדיקה. צריכה ואינה כשרהוחזקה
 אא"כ בריאה מחט נמצאת אםאמנם
 קע"ה. ח"ג טרפה. הסרכא תחתצ"ע
 אל מגבא סרוכה האונא שהיתהריאה

הדופן.
 כאומות גדולות האונות נמצאואם

 ר"ט. ח'כשרה.

 בחיתוך חציה בריאה שנמצאתמהט
 אונה בחיתוך וחציה עליונהאונה
 מקום וסבבה סרכא ועלתהשתחתיה
 הפר"ת. משום להטריף והעלההמחט

 מכמה הפר"ת על חלק ז"תובספרו

 ממ"ש היפך ע"ש להתר והעלהטעמי
 ק"ג. ח"אכאן.

 והיתה במחט נקובה שהיתהארנא
 ואוכלת לחוץ עוברתהמחט

 ימים מרוב הדופן ובעצם הדופןבבשר
 המחט סביב בריאה מקפת היתהוסרכא
 ק"ד. ח"א להתר. והעלה לדופןוממנה

 הרחב ולדופן לטרפש שנסרכהארמא
 בטרפש ורובא מכה בושיש

 כשרה בצבצה ולא הטרפש מצדונבדקה
 בדיקה. א"צ בדופן המכהושכנגד

 צ"ט.ח"א

 שבתוכה המורסא וענין הטינרידיני
 אם דינה ומה אותה בודקיםוכיצד



 הנולהבאר
 _רכ כמ.תי,ד",,,
 גת'מר' ;סכסגה

 נריה ס)וח~רג

 לח מרפות הלכות דעהיורה
 )ד( ירךק ג שהוא או ,נ( הבשך לכ(ראה ג )דךכ(ה, שהוא אי)ב(

 ביצה חרמון שהואכמראה בין גמ5( קירין )53"6 כ5ט",()6מרי5ו
 כשותא כמרא' שהוא בין )ו( כרכום כמראה שהוא בין,ה(
 כבק;ת יבנה שהיא הבקעת כמראה היא אם וכן י מרפה)ז(

 תודהזבח
 יבש דיו של קורט )ב( שם. וכ"מ ב"י עיין דבריהם דחו הפו' וכל י"א סי'ת"ד

 שחור מראה ואין )שם( ולינקב לירקב וסופו הוא לקות שזה ולמעלה)רשב"ץ(
 א"כ הקרומים ב' בעינן דבניקבה דכיון הקרומים בשני לפחות שיכנט עדלקותא

 ומורי כט"ז( דלא י"ג ס"ק )פר"ח מניקבה טפי חמור דלהוי מסתבר דלא בלקתה הה'
 משמע עכ"ל הקרומים לשני שיכנס עד פוסל אינו פסול מראה כל העתיקנ"ע
 דומה במשמוש דאי סבורים והרשב"א הרז"ה )ג( בדין. נראה וכן שחורדל"ד
 נ' מדלא הרמב"ם מל' רופא הר"ז מדייק )וכן טרפה טובה, שמראיתה אעפ"ילבשר

 הרז"ה דברי שאין כ' והרשב"ץ )פר"ח( הב"ח הסכים ולזה ע"ש( בשר מראהכעין
 לכבד דומה מראיתה אם אבל לבשר דומה מראיתה אם רק להטריף ושאיןנכונים
 אם אבל כ"ב( דף שם )עיין לקות אינו וזה לקות שזה לרבנן דקי"ל בדלק'כשרה

 והסבים מראה רק הזכירו דלא ור"ן רש"י ד' וזוהי )שם( כשרה לבשר דומהבמישוש
 וכ' ע"ש. להקל מר"ן פסק על לסמוך יש הדחק ובשעת פר"ח וכ' עמהם כאןמר"ן
 הכל גע"ל לירוק שנוטה ויש לאודם שנוטה בשר יש וז"ל ברוך למהר"ם בה"טבס'
 הכשרות ממראות הוא דאדום אע"ג שנותיה לפי או וכחישותה הבהמה שומןלפי

 ר' וכ"נ עכ"ל בשר מראה כל לחוש צריך טרפה בבשרא סתם בש"ס דאמרי'הואיל
 אדם פני כהרקת להקל ואפשר האחרו'( )כ"כ וטרפה ירוק מין הוא הכל חולהאדם פני כהרקת או טווס ככנף או שעוה או כזהב וירוק )ד( להרמב"ם. בפי' רופאהר"ז
 )פר"ח( כשרה החולה אדם כפני בתכלית שהירוק המשנה בפי' הרמב"ם כ' שהריחולה
 בס' דהרמב"ם ועוד התכלת לגוון שנוטה מכרתי חוץ טרפה ירוק מין דכל כ'ופר"ת
 מועתק וז"ל כ' להרמב"ם בפי' רופא והר"ז ע"ש המשנה בפי' מ"ש הזכיר לאהיד
 חולה אדם פני כדמות בתכלית הירוק בחיבור להזכיר רבי' הוצרך ולא ערבימל'
 ירוק הוא צמיחתו שבתחלת ידוע כי חציר בסוג נבלל שהוא יען כשרה,שהיא
 מבושל בין חי בין )ה( עכ"ל. בערבי אכ'צ'ר אחר למראה יהפך וכשיגדלבתכלית
 דה"ה ד"מ ב' ש"ך וכ' עצפר הנק' חריע דהוא הרמב"ם כ' )ו( ופר"ח(.)ש"ך

 בפי' )רמב"ם החטים בין הצומח עשב והוא )ז( )פר"ח(. ממנו הנצבעיםלדברים

 חכסתורת

 היא אם או הריאה מבשר גבוהההיא
 קמ"ט. ח"ב הריאה. לבשרשוה

 מבפנים מחט בה שנמצאארנה
 כנגד סרכא או ק"דומבחהן

 או בועה נמצא אם וה"ה טרפההמחט
 המחט נגד הכשרות מהמראותאחת

 הנקב דבעבור מלתא מוכחאמבחוץ
 זו. מראה או זו בועה עלתה שםשהיה
 זו סרכא ואם באומה. בין באונא ביןוזה

 דבוקה המחט כנגד באונאשהיתה
 מלתא שכנגדה הצר הדופן אלוסמוכה
 אין אם אמנם היא. דכשרהדפשיטא



 הנולה בארצז לח מרפות הרכות דעהיורה

 ססיקב :י63 דקל של חר*דת כעין שהיא זיזקיינו שאדכמ1- כמי דיש ה)ח(.אסדרה
 ע5יסג' י65'סח6 : נסונ 1סכי )י( )ססרי"1( טרפס כילס כ315ן סי6 06 ד6ף 1י"6 סנ"ס)מ(

 וממרם אותה שנופחים עד פומלות אינן הכשיאות איו כל יבנ
 ית:"ס ::"ת6

 ס.' 5עע ,5ייגת'1 טותרת. )יב' המותר למראה נשתנית אם )יא( בידובה
 ::::~:ן:: : אפורה בעינהעמדה

 תודהזבח

 אצל ידוע והוא אלצ'אהרי( ומהר"י רופא )ר"ז אלדאדי בערבי ונק'המשנה(
 הכל ויוצא מימט שותה המות סם שהשקוהו מי לשתותו סגולה בו וישהסוחרים

 חוטים כמין שהוא פי' הגאון ובשם קטנים קשואים של שיער פי' ובערוך)שם(
 כחוטים נמשך זהב כדמות צמח פי' ועוד בקוצים ומסתבכים שפריםירקרוקים
 ככולהו נקיטינן דינא ולענין שומשמין שהוא כתבו ומ"י ורי"ו מהקוצים,למעלה

 לפי' ל"ו בסי' שזברנו לאופתא דמיא מפירושי חד הוא )ח( )פר"ח(. להחמיר פירושי.

 שזה מספק אותה אוסרין דקל של חריות כעין נמצאת בפ"ז כ' והימב"ם ג רש12
 וכעין וצ"ל בגמרא דמבשרינן כרתי דהו"ל וב"י הנ"מ סור10כ, ה לט

 הפר"ת וכ' ע"כ לאמלריו קצת נוטה הוא אלא הברתי כמו וירדי כ"כ אינוחריות
 קצת נוטה שהוא וירד"י מין ולכל רש"י כד' לובן מין כל ולאסור לחוש ישולפ"ז

 של שדרתו והיינו בפ"ז הרמב"ם כ"כ )ט( בסמוך. לקמן ועיין עכ"ללאמארילי"ו
 וכ"מ. הב"י משם וכדלעיל צ'אהרי( )מהר"י וכוהה מעט ירוק שהוא לפילולב

 ודע להרמב"ם בפי' רופא הר"ז וז"ל רש"י. פי' היפך מותר כבקעת לבנה זוולסברא
 להזכירו רבי' חש לא בטבעה הריאה מראה שהוא ולפי הוא מותר לבןשמראה
 ולזה לבן, הטבעי ומראיתה בה, ההולך הדם לצבע אדומה לריאה נר' אנחנוואמנם
 מפירושיו כנראה ובחקירה בטבע ובקי גדול רב זה ומפרש מועתק. עכ"ל נזכרלא

 בבלל כללו שלא הרמב"ם בדברי מוכרח ופירושו בהפמ"ר עליו לסמוךוכדאי
 העיטור בעל משם הביאו מ"ד בסי' ולהפר"ח להב"י מצאתי שוב האסורות.מראות
 סניף ליה עבדינן מיהת הא עליו חלק ז"ל שהפר"ת ואף הוא כשר בריאהדלובן
 וצלולה זהרורית _רק אינה חיה בעודה דאי שנתבשלה אחר )י( הרמב"ם.לסברת
 ביצה לובן ופי' חיה בעודה רמהרי מסתברא ולדידי פר"ח וב' מהרי'ל( ג'לש"ך

 זו היא יחידאה סברא וז"ל רמ"א דברי על פר"ת וכ' ע"ש דביצה קרוםלבנונית
 דאיכא וחזותא _נסיחא דפירוש דכתיבנא למאי אלא לה חישינן ולא הפו' ככלדלא
 עכ"ל לובן מין כל מטרפינן לזה בגוונייהו בקיאינן ולא דאסירי לובן מינישני

 לובן. מין נל להבשיר הרמב"ם ד' זה דקודם ס"ק מש"לועיין
 הסרבא ומכסה בחיתוכים או הצר במקום הוא אם הפסולות מראות ע"ג סרכאאם

 הכריע וכן מ"ד סעיף לוי ן' קול )ס' טרפה האומות ע"ג ואם כשרה הנקבכל
 משם ס"ט סס"ק ט"ל סי' מש"ל ולפי ע"ש בפועל מנקב גרע דלא מטעם זו"תבס'

 ודו"ק. ע"ש המראה כל לכסוה דא"צ נר'הפר"ת
 ליחה שום דשמא )יא( אחרו'(. )הסכמת בבהמה כמו המראות פוסל בעוףגם

 הריאה ותשאר תעבור עליה בידו וכשימרס מראיתה שמשנה הריאה עלהיה
 הרוח אין דלפעמים משום הטעם כ' קכ"ג דף סוף ול"ח ב"מ( לב"י הטבעיבגוונה



 לח מרפרון הלכדת דעהידרה רגולהנאר
 אלאיכשהשנוי פומיות הילו מראות שאין שאומר מי יש ' 3 תזגסג*זגק

 06 וכן סג"ס )ינ( שבק1כך מונלא מחמת ילא כמיק-(ף12ב'עיי זסר.ןנ"5"געס
ח גרי6ס סמוגח ג5רר דס 16 )יד( סחור סיטר 3וכח מר6ס ססג1י 63 סר""סנסס

 סס
 : מי5ין( ר"י 3' )מ"ככסר

 53' סק,רין )טו( הכחול כמיאית 4א כדיו שחורה אינה אם חר

 ר2רדרןזבח

 הסכים ונן ועולה הרוח שם נכנס עי"ז ביד ובשממרס הריאה חלקי בבלנכנס
 המותר, למראה אלא ממש ריאה יחזור)להיות(למראה שלא אף משמע )יב(פר"ח.
 מחוור ואינו הפר"ח וכ' ריאה למראה שיחזור עד להחמיר פסקו ורש"ל וט"זמותר.
 אסורה בעינה עמדה מדקאמר לה ודמק וט"ז כרש"ל דלא הפר"ת וכ"פ ז"לוכ"כ
 אח"כ אם כמקילחמואפי' טעמא ומסתבר תב"ש בס' וכ' ע"ש מיותר לשוןדהוא
 ריאה מראה היתה נפוחה שהיא זמן וכל האסור למראה חוזרת מנפיחתהבשנחה
 בחייה נפוחה שהיתה כמו משערינן נפוחה כשהיא בה דמשערינן מידי דכלבשרה
 עכ"ד)בה"ט מה"ט טרפה אסור למראה וחזרה ונפחוה המותר מראה בה היהואם

 ברוך(.למהר"ם
 כשרה מבצבצא אמנם מותר למראה וחזרה בה שמירסו אחר שנפחוה אירעאם

 שכתבנו הטעם לפי הוא ופשוט ב"י( הגה"ה )מ"כ ניקבה משמוש מחמתדאימא
 מ"מ דהא לזה דיסכים אפשר ל"ח טעם לפי וגם והב"מ הב"י משם י"א ס"קבריש
 ובשלוניק בחוזק שם בא הרוח ברובן בי וגם כ"כ בחוזק שאינו אף רוח שםיש

 הנקב שנעשה לומר תולין הספק למקום חוץ בצבוץ שיעשה מקום באיזהנוהגים
 היבא זה ומטעם )זו"ת( המנהג וכן כנה"ג( וכ"כ )הרמ"ו וכשרה הידבמשנוש
 ואח"ב בצבץ ולא ובדקוהו הסרכא וחתכו בדיקה הצריך למקום הריאהשנסרכה

 שכבר הראשון המקום אך בצבץ ולא רוק שם ונתן הסרכא שארית לחתוךחזר
 כשנפחוה דוקא יום,מיהו בכל מעשים ובן הוא משמוש דמחמת כשרה בצבץנבדמ
 צרבה כל נפתוה דלא משום מעיקרא בצבץ דלא מאי אמרי' דאל"כ צרכה נלמתחלה
 הוא כשהמראה וה"ה )יג( ע"ש. ס"ב ל"ו בסי' בן שכ' זו"ת להרב ראיתיואח"כ
 האחרו' וכ"ו בטעמם נבונים והר"ן הרא"ה ד' וזו עצמה בבועה או הבועאמסיבת
 שבלעה כגון )יד( )פר"ת( הבית במשמרת בהכי מודה הרשב"א וגם פר"חעיין

 )ד"מ(. הטמפון דרך בריאה ובננס שיערהבהמה
 אותו אם ויראה הקרום יפתח מירוס ע"י מראיתה נתהפך לא ואם מ"יכתב

 ואם כשרה. מראה, מכל נקי והעור דוקא בבשר הוא העור על הנר'המראה
 בבשר מוגלא המראה במקום יש אם יראה הפתיחה, אחר בעור המראה יראהבאולי
 טינריאוהנמצא הוא שמא לראות מקום אותו בסכין יפתח וגם כשרה רוקכנהו

 ינבלעום ונצמחים גבוהים דברים במו ימצא ולפעמים הריאה בבשר בלועלפעמים
 יורד ואינו הריאה בשר בתוך וקשה לבן עיגולו ונראה הריאה בשר בתוךבעיגול
 בש"ע מר"ן מדברי דהא לאסור שכ' כימ"מ ודלא בשר והוא בריאה הרבהלמטה



 הגילה 3איצח לח מרפות הלכות דעהייורה
 )קן ,מררכי ט:ס או )טז( פפרתי ' ירוקה ט או 5רקיט( ייימס כ5יי"סכג,

 גט"דר'כס'ס' שהיא או )כ"י( סטחו5ן סמך"ס ,"ו הכבד כמראה כשהיא

 ;ח,מ מרר' "סס כולה היא אפי' : כשרה האודם בתכלית )אפילו( ס אדומהי

 :ס סגמ' ע:ק:ג ס"דו)וס סרי"ס :נר ,יוק( כדופן מכס ים חס וי"ח סנס"ס )יז(כך
 י דף גסונ( ~ס:י סר"מ( כסס ,סר""ס וס "חר ~כרוק ו~ריך )ים(טרסס

 )ו",סמ.מר"
 ":ן ,כ _ס :ג2 : כ( , נשרה הכשרוה המראוה טארו ניונים הרבה בה יס אםסוכ:ן
 סס ;נ", י:"' : יכא( נשרה שרימה והיא נתק כסין קרפות בה יש ;ה

 תורהזבה

 בס' וב' עכ"ל. נהוג והכי בשר בעור שהשנוי אף מוגלא שיש דכיון להדיאמוכח

 מוצא בשהיה מעשה עושה לרבו שראה מבודק שמעתי וז"ל ע"ב ל"ח דף ח"במ"י
 מבשר אחר מקום על העור אותו ונותן המראה עור קולף היה בריאה פסולהמראה
 ראיתי ואני וז"ל זו"ת הר' ב' לזה וקרוב עכ"ל. מכשיר היה משתנה היה ואםהריאה
 בצפרנו שחור אותו וגרד הקרום דגריד בתר שחורה א' מראה שהכשיר מומחהבודק
 אלא אדום ולא שחור היה ולא דאיגליד מקום באותו ועיין שחור דם למטהומצא
 הריאה במראה קיים היה שהקרום כיון מסתברא והכי והכשירה ריאהבמראה
 דהיינו )טז( ק"ן(. סי' )ת"ד ממש שחור ולא שחור שהוא בערבי בחל )טו(עכ"ל.
 או )יח( )אהרו'(. בנפיחה כלל מתלבנת אינה ואפי' )יז( נרתי. חציר כדמתרגםחציר

 הצלעות בעצם דהיינו בדופן דדוקא נר' מ"י ומדברי מ"ד( סעיף לוי ן' )קולבטרפש
 שהו בכל )יט( ע"ש. הריאה שהאדימה אף חישינן לא הצלעות שבין בבשראבל

 ובש"ך )ב"ח( לנקב חוששין נפיהה לאחר תתלבן ואפי' לינקב וסופה הואדלקותא
 )וכ"כ רמ"א לי' אף כשרה בודאי בשר, למראה תחזור נפיחה לאחר דאם כ'וט"ז
 )שם( להטריף בדופן מבה מיקרי לא שחורות ובהרות מ"ד(. סע' לוי ן' קולבס'

 הריאה והאדימה בדופן מכה נמצאת דאפי' ונר' וז"ל במסקנתו כ' הב"י בס'ומר"ן
 ורמב"ם ובה"ג ור"ן ורי"ף רש"י לד' בתלמוד זה הוזבר שלא ביון בשרהבנגדה

 ובדק בדופן מכה ראה א' שפעם בקי מפי שמעתי ומ"מ והרמב"ן והרז"הוהרשב"א
 ולא דטרפה פשיטא בה"ג וכל ונחתכה בה ומשמש אדומה ומצאה כנגדהבריאה
 ריאה ההיא ובי גורדו שהרופא מעופש בשר דהו"ל משום אלא המראהמחמת
 כיון אמרי' ולא )כ( להכשיר. רש"ל ב' הביא הש"ך וגם עכ"ל תילחי תילחידנפלה
 וראיתי פר"ת וב' ופר"ת( )עב"י לינקב ועתידה נתקלקלה גוונים לכמהשנהפכה
 דהוו כיון האסורות מראות דהוו הגם וכפ"ז אגלדי וחזותא אוכמי שכ'להרא"ה

 הגלדי דקולף דבתר בתנאי לזה יודו וכ"ע כשרה עצמה הריאה בעור ולאבגילדי
 לקוי הריאה עורות משני א' עור דנמצא ובהיבא מותר, במראית הריאה עורישאר
 כ' עוד ע"כ. דאגלידא או זה, בלא זה ניקב דהוה מידי דבשר, נר' לא,וחבירו

 דהא להכשיר ולענ"ד ע"כ, להקל אין בכוחלא א' ועור כדיותא אחד דעורובהיבא

 אין השני לקרום גם הלקותא נכנס שלא וכיון כלל לקותא חשיב לא בשרמראה
 שני אין אפי' אדום מבפנים הריאה בשר אם ואצ"ל ב' עוד ב'. ס"ק וכמש"ללחוש

 וכל האדימה דמבפנים הגם לא. וחד, חד אבל טרפה אדום אלא שחוריםהעורות
 דהא להכשיר נלע"ד בזה וגם ע"כ ברורה ראיה צריך ממ"ש פדט באיזההמיקל



 לכ2 3מך13רר1 הלכדרנ רעןןיררףן הגילהבאר
 סעיפים: כ"ה ובו הריאה בריקוה דינילם2ארס"31חעי1רים

 מן חוין המהם מן מרפות שום אחר לכדוק )צריך( אין א 4י ,י5 רכ)ןיהמ,ר מס" י"כיף
 מרכא)א( בה יש אם וחיה ננבהמה לבדדק שצר,ף ך4ריאה וג"ס רונ"נחר

 נתייסהרס3"6
 וכסגו סנ"ס )ב( נחש ישכנו בדיקה ביא לאכול נדר הפירץך3נל

 וכק5ס וכדיקות( ,ס"ר )נ( ריעית6 כס 5ית 6פי' רי6ס כ5 5כסוחג"כ
 עוכרח סרכ6 3ס סיתס 6כ רק )ד( 5גפחס ס65 מק'5ין13קומיס

 : עיקר וכן )ה( תס)1וסע"י

 רצרהז11ה

 דהאדימה דכיון מ"ש וגם עליו הלקו הפו' כל וגם אפרים רבי' לד' חש לא הב"ימר"ן
 מראה פיסול שאין י"ג ס"ק פר"ח וכ"כ טבעה שבן בכך מה לענ"ד מבפניםהריאה
 שצריכה לא נקב שום בה רואים אנו שאין פי' )כא( ע"ש. בבשר לא בקרוםאלא
 והיא שב' מר"ן ל' ודייק לבדקה דצריך כ' ופר"ת )פר"ח( הרשד"ם וכ"כבדיקה
 צריך ע"ג סרכא יש ואם שלוניקי. מנהג ושכן כרשד"ם פסק ובזו"ת ע"ששלימה

 ע"כ. כדת נפיחה לעשות תחתיו שלימה הריאה שתשאר גלדי אותו גםלקלוף
 הוו הריאה מגוף לאו קליפות דהני בלום הוי לא סרכא לקליפה קליפה בין ישאם
 פר"ח(. רשד"ם)
 חיה בבהמה חבמים שמנו טרפות כל בת"ה כ' והרשב"א הטור, ז"ל )א( טלסימן

 אחר בהם שהולכין הם דכשרים דחזקתן אחריהם לבדוק א"צועוף
 בהמה ריאת לבדוק הצריכו שחז"ל אלא וכשרים בריאים הם חיים בעלי ורובהרוב
 בה להמצא היא שעלולה לפי לאו או סרכא בה ימצא אם לפנינו בשהםוחיה
 בריאה סרבא יש אם וחיה בבהמה לבדוק ישראל מקומות בכל נוהגים לכךסרכות
 שורש לה יש זו ובדיקה ורשב"ץ( ור"ן )טור מדרבנן זו ובדיקה והרמב"ם()שם

 וט"ז( ט"ו דף פ"ג שמועה יבין בס' באורך הרשב"ץ זברם ובמדרשיםבתלמוד
 ע"א ט"ז דף )רשב"ץ בדיקתה)הויא(מדאוריתא בריאה ריעותא שוםובשנמצא
 ולבדוק להחמיר דבעי מאן ומיהו יצחקי( מהר"א ב' וזו"ת הרמב"ם( משםבסופו
 זה ואין לו במותר עצמו מקדש דמיקרי ס"ס עצמו על האוסר וכ4 בלום בכך איןהכל
 הראשונים דברי היפך להורות לא אבל ~צמו זה וכל חכמים דביי עלמוסיף
 ארץ זה דבמקומינו ודע )ב( מ"ב(. סס"ק ל"ג וסי' ס"ב ס"ק ל"ו סי' וע"ל)פר"ת(
 תיקן וע"ב כאן. מציאותם לרוב במחטים להנקב הבוסות הבית הועללוהתימן
 הכהן שלם כה"ר בן אהרן מהר"ר הגולה ראש בהסכמת צאלח מה"ר מו"זוהנהיג
 ודמי מחט או נקב יש אם לראות היטב הבה"ב לבדוק דורו וחכמי נ"עעראקי
 לזה סמך ר"ס סי' דב"ש בס' ועיין וכו' שעלולה מפני לבדקה חז"ל שהצריכולריאה
 בדיקת בלא לאכול גדר לפרוץ אין וא"ב ודוק ס"ט ל"ג סי' רמ"א מובריוגם

 אל רוק או בפושרין לבדוק יצטרך אם וז"ל מו"ז וכ' נקב. בה יש שמא )ג(הבה"כ.
 שבדק מי ראיתי שכבר ממומ על חס שהוא לפי הבהמה בעל בנפיחתיסמוך
 עד המים בקבק ולא כראוי נופה היה ולא הבהמה בעל נפיחת על וסמךבפושרין
 השור בעל כשאין להם ואשרי וז"ל בע"י כ' ונן עכ"ל המים ובקבק אחר אדםשנפח
 )ד( ע"ש. אחר ינפח בריאה שקרה מאורע בלא אפי' דמוכח ע"ש הריאה אתמנפח



 הפלה בארצט לם מרפות הלכות דעהיורה

 ס"6 ב~'סימג"ס כלב בא הריאה שתבדק וקורם הבהסה בטן שקר; מי בב

 ים" "'ג "ס" אומרים ואין )ו( מותרת ח"ז לו והיך ונמיה עכו"םאו
 ט' רף ססה,נ" כ36דס "ס מחמירין ויס סנ"ס ,ז( היתה מרוכה או נקובהשכא

 : כס"מ( כ' )טוי כסס מ~ויות סרכוק ס6ין וחיוק וט5"יס כגדייס 6ונדול "":::"ע ספסד 3מקוס רק 5סת'ר ו"'ן ס5וי( יר"י יר6כ"ן )כס"נ )ה(סרי6ס
 נת"ס,סיסכ""

 נס ג"ימכ"ס והרי שתבדק קודם והוציאוהריאה ישרא? או עכו"ם בא ג3

 : ,מ( אותה נופחין קייטתד:יא
 תודהזבח

 הרמב"ם וכמ"ש ריעותא שאר )ה(וה"ה )לבוש(. לחשש שגורם דבר טלד לאשהרי
 לו שחוששין דבר לנו נולד אא"כ ובמערב בספרד ריאה נפחנו לא ומעולםפי"א
 דהיכא הלבוש וכ' חשש שום בה איד אפי' לנפוח שנהגו מקום זה ומקומיטעכ"ל.
 ,"ל. מו"ז וכ"כ גדר פורץ שנהגו במקום נפיחה בלא להם,והאוכל להקל אע בןדנהגו
 הנקב דמחמת הנקבים אחר לבדוק צריך ליחה מליאה הריאה שנמצאת אירעאם

 אחרו'(. ושב"כ )פר"ח הסרכא תחלת וזהו הליחהבאה
 סרכא שם יש אולי ידו כניסת כדי אלא מדאי יותר הטרפש יפתח שלאיזהר

 בסכין הטרפש חותך היה לא ז"ל פל"ט ן' יוסף ה"ר כי ושמעתיוחותכה
 )שם(. זו חששא מפני בצפורן אלאלעולם

 אחר או דוקא הבודק אם בי הריאה ולהוציא הטרפש לפתוח ראוי שאיןודע
 א' דעד ואע"ג הטבח יוציאה ואח"כ בפנים ועודה חלקיה בכל בהשימשמש

 אדעתיה ולאו עביד דאיניש עליה רמיא דלא דמלתא הכא שאני באיסוריןנאמן
 אם לראות בודקה שהיה עד ריאה להוציא שלא הקצבים על מקפיד היה מו"זוגם
 בה למשמש בקי בודק שם שיהיה ער להוציאה ולא בזה ליזהר וצריך סרכא איזהיש

 ינתק באולי שמא הא' טעמים. משני עצמו הקצב יוציאה ולא חלקיה בכלבמקומה
 דכי והב' טרפות. לאכול גורם ונמצא הבודק בה ירגיש לא ושוב המטרפתהסרכא
 ועי"ז הסרכא במקום הטבח ביד שנקרעה לעין נר' לפעמים בה. להרגיש בודקמצי
 ישראל ממון להפסיד בזה וגורם ומטריפה אבדיקתה למיקם הבודק עוד יכולאין
 ואע"ג לעשות)עוד(בן שלא עליו שיקבל עד ולהעבירו לקנסו ראוי ע"באשר

 סי' )וע"ל להענישו ראוי דנתיבנא טעמי מתרין מ"מ ממון הקצב לחייב איןדמרינא
 במזיד ביטל כמו דינו לנ"ע במזיד הריאה איבד או השליך ואם )ו( כ"ב(. סס"קא'

 השיג והפר"ת ט"ז. דף הרשב"ץ ונ"ב )שם( צ"ט בסי' שנהבאר דדבריהםאיסור
 דלק' הרמב"ס ל' בדמוכח תקנה או מנהג אלא שאינו בדבר לקטס ואיןעליהם
 הבשר לאסור העיר לרב יראה אם ומיהו ובו' גדר פריצת עון רק עליו ואין ז'ס"ק

 בדיקה צריבה שעליו מאורע אירע ואם בידו. הרשות מלתא ולמגדר שעההוראת
 שאין )ז( וכ"ג(. כ"ב סי' רשב"א ב' הריק"ש וכ"כ )שם טרפה לבדוק הספיקוולא

 חוששין שאין ובשם נטרפה במה שיודע עד היתר בחזקת ה"ז אלא איסורמחזיקין
 מנהג בזה ואין שאבדה לריאה ניחוש לא כך בהם ולכיוצא ולשדרה)לקרום(למוח

 דרוב משום הפר"ח ולשון מה"ש( פי"א הרמב"ם )ל' מנהג בו אין מצוי שאינושדבר
 טפי שכיחי הטרפות המקומות ברוב דהאידנא ואע"ג היתר בחזקתבהמות



 לכ2 פזרפדרצ הלכוין רעהידרדץ הנולהבאר

 רינ"דתיתר"
 סעמ , מרוכי בין )יוד( לאומה או יאונה הפרוכה אונה י ןא

 תודהזבח
 התלמוד דק מעיקר שאינם חומרות כמה מחמיריו שאנו משום היינומהבשרות,

 דאל"כ נבדקה כשלא בדיעבד אף אסרו בדיקה חכמים דהצריכו דכיון )ח( ע"ש.וכו'
 שלא בלום זה ואין בדיקה בלא הריאה ישליך א' רכל בתקנתם חבמים הועילומה

 )ט'ץ( בפושרע הריאה כל להניח וצריך )ט( )פר"ח(: וכו' כך על ישראלנחשדו
 )ל' המנהג פישוט מפני לאו או צמחים שם היו אם יודעים אנו שאיןואעפ"י
 בלא שהתיאה עבשט הריאהאמישבהסרכא לבדוק שנהגו כלומר שם(הרמב"ם
 כן סרפה נפחוה לא ואם שם( )ב"מ לפנינו שהגא מאחר בנפיחה יבדקנהבדיקה
 דלהרמב"ם מוכח ל"ח מדברי אבל ך' סי' ח"ב הרא"ם וכ"כ הריב"ל מדברימובח
 חתיכות אם מעשה דלענין כ' זו"ת והר' )כנה"ג( כשרה בדיעבד נפחוה לאאם

 אבל בשרה, פסולה, ומראה ומאטום מסרכא נקיות הם אם לבדוק יש לפנינוהריאה
 בדיקתה על לעמוד וא"א בדיקה צריך שהיה כיון הללו, מטרפיות א' בהן היהאם

 דבא מידי בשרה לפנינו לריאה ליתה ואי ס"א נ' וסי' ס"ג מ"ח סי' כדלק'טרפה
 ובו'. גוי אונלב

 בבח אותו ומושך הקנה הגוי תופס הבהמה הפשט שאחר מקומות בקצתנהגו
 % תנועה ע"י ניתקת שסרכא ברור שאין לפי והטעם לצדדין, וכןלמעלה
 ניתסת זו תמעה שמחמת אצלינו ברור אם ומיהו ריעותא. מחזקינן לאומספיקא
 ועמש"ל זו תשובה על חלק שה"ם ובס" ב"י( הרדב"ז ב' )פר"ח לחוש ראויהסרבא

 שחיטה בין בידו יניחנה לא לישראל הבשר למבור שרוצה לגוי בהמההשוחט
 ובמקום הסרכא. וינתק ביה"ש בית דרך ידו יכניס הגוי דשמאלבדיקה

 הסתם מן אבל והעברמם. ישראל בטבחים היה ומעשה לאסור, יש בכךדרגילים
 הבניס, ואת'ע הכניס. לא ספק הכניס ספמ ס"ס, באן שוש מותר דבדיעבדיראה
 בפא"ס )עד( י"ז. סעיף לקמן רמ"א ופסקו ב"י( )רשב"א סרכא, בה היה לאשמא
 אמרן ולא בדיקותא להו לית לאדדי דסריכן אוני תרתי הני רבא אמר ע"ב מ"הדף
 שתיפ כגון כסדרן שלא ופרש"י ע"כ רביתייהו היינו כסדרן אבל כסדרן שלאאלא

 הטנו מתחתיה, או לאמצעית ממעל בסרכא נדבקוהחיצונות
 מתפרקות אין ע"ז זו ששובבות שמתוך בריא והדרא זו על מגינה וזורביתייהו
 והקרום לכאן הולבת וזו לכאן הולכת זו כסדרז שלא כשהן אבל וחזק הולרוהקרום
 באורר תמצאם והחילוקים הפירושים רבו הענין, בזה והנה ע"כ. ונסתרמתפרס
 המנהג ומצד לדינא מר'ץ דפסקיה מאי והוא והרשב"ץ ובב"י וברא"ש ובר"ןבתו'
 ולפי לבד. שאצלו לחתוך מחתוך דוקא אם כי כשרה שיהיה משכחת דלא בש"עכאן

 תופסים דראשונים ראשונים מימות ובא משתלשל המנהג הצעיר אנישראיתי
 אוסרים ואין וכדומה לגב מגב ומתירים דמר"ן פסקיה היפך הרמב"ם ד'בפשיטות

  ולסעד להסמיך הרמב"ם דברי צ'אהרי מהר"י ביאר וכן לשלישית מראשונהרק
 רבי' כי ולבאר להאריך וראיתי דבריו למלאת אחריו באתי העבד אני גםהמנהג.

 לסברתו. מסכימים מהפו' הרבה להטת גם כי בסברתו הוא יחידי לאהרמב"ם



ק תודהזבח

 או לגב מחתוך או לגב מגב להכשיר ישונו פשט מוכח שכתבנו ז"ל רש"י מל'והנה
 החיצונות שתים כגון כסדרן שלא כתב שכך לשפולי משפולי או לחוד מחוד-

 שזכרנו באופן זה אצל זה נשנסרנו משמע וכו' לאמצעית ממעל בסרכאנדבקו

 דבוקה שנמצאת אוזן שכ' פ"ה הרמב"ם מל' בפי' מוכח והכי כשרהשיהיה
 ראשונה שנסמכה כגון הסדר על שלא נסמכו ואם מותרת לה הסמובהבחברתה
 שלא מקרי דלא נר' רבי' דברי ומפשט וז"ל הכ"מ מר"ן וכ' עכ"ל. טרפהלשלישית
 היא ענין בכל לה לסמוכה כשנסרכה אבל לשליש' ראשונה כשנסרנה אלאנסדרן
 רבי' דברי מפרש שהוא נר' בו הכל מדברי אבל והגמ"י. רי"ו דבריו פי' וכןכשרה
 רש"י כד' רבינו כ"שד" לח"מ ובס' ע"כ. וכו' הטור שסובר וב"נ רבינו ד'שהיא המרדכי ב' בזה וכיוצא לחתוך. מחתוך שאינה בל טרפה שאצלה לאונה מאונהדאף

 מ"ז דף בתו' גם ורמב"ם. רש"י ד' שזו הרשב"ץ וב"כ לשלישית מראשונהודוקא
 אומא הוה לא דאי ריב"א ב' להתיר מצאתי יהודה רבי' של ובתו' וז"ל כתבוע"א
 ואם וז"ל רש"י דברי על כ' הר"ן גם ובו'. בשמאל בסדרן שלא תמצא לא אוניבכלל
 הרב אבל בימין אלא כסדרן שלא אוני תרתי משכחת לא ז"ל, הרב כתבבדוקא

 לשלישית. מראשונה דוקא נפשטן רש"י דברי דמפרש משמע ע"כ ובו' כ'ברגלוני
 אין ע"ז זו ששוכבות שמתוך שב' רש"י מל' שדקדק ז"ל פר"ת הגדול להרבוראיתי

 מגב כגון הלא"ה שוכבות שהם לחתוך מחתוך דוקא דמשמעמתפרקות
 דרש"י, דלישנא מסיפא דאדדייקת קשה עבדו ולי יע"ש, שוכבות מקרו לאלגב
 ממעל בסרכא נדבקו החיצונות שתים כגון בסדרן שלא שכ' דלישניה מרישאדוק

 היינו ע"ז זו ששוכבות שמתוך כשרה בבסדרן אח"כ רש"י דכ' האי וא"כלאמצעית
 שובבות. מקרו אופן באיזה להדדי דסמיבי וכל זו אצל זו להדדי דסמונותלומר
 דוקא משמע מפסקתן אמצעית שהרי בפירוש כ' שם דבריו בסוף רש"י שהריועוד

 רש"י. בדברי כן שדקדק להדרישה ראיתי וכן ביניהן אמצעיתביש
 מראשו' קאמר בדוקא אם ררש"י מלתא ליה מסיימא לא דהר"ן הפר"ת כ'עוד

 ואם הדרך זה על היא הר"ן דכוונת לומר נ"ל בעניי עבדו ואני וכו'לשלישית
 ולא דסריכי, אוני דדוקא כלומר לשלישית מראשונה דסריכי באוני היאבדוקא
 וטעמא כמסתפק אמר וע"ז בימינא אלא כסדרן לשלא משכחת לא ואומאאונה
 לא לחתוך מחתוך אפי' ואומא אונה נסרכה דכי מפרשי והגאונים 'ת דרדאע"ג
 דאומא לבד אוני משמע להדדי וסריכן אוני תרי הני אמר דרבא מטעם כסדרןמקרו
 לומר לתלמודא הו"ל לא אונה בכלל אומא דאילו לה קרו ריאה אלא היא אונהלאו
 הול"ל אוני בכלל אומות ואי משמאלא ותרי מימינא תלתא לריאה לה אית אוניה'
 רנקט ורבא אונה ול"ש אומא שנא דלא ודחאה זאת סברא זכר רש"י והנה וכו' אוניז'

 ע"ב מ"ה דף עש"ב מתפרקות אינן ו~חזה במצר דהם כיון תימא דלא לרבותאאוני
 שתים כגון אמר אמאי לאומה או לאונה אונה נסרכה דבין ס"ל דרש"י כיוןולזה

 בימינא. אלא אוני תרתי משכחת לא בדוקא הוא ואם הר"ן אמר לזה שנא,דלא ס'י איהו הא דוקא באונות דמיירי דמשמע לאמצעית ממעל שנסרכוהחיצונות
 אמצעית לאונה ממעל עליונה לאונה אומא שנסרכה לה משכחת בשמאלדאפי' רש"י לד' בהא לספוקי דליכא למימר מצינן ומיהו ספק לשון הר"ן שתפס הואבזה
 לה נקט ולרבותא וכו' דסרוכן אוני תרתי הני רבא להו כדנקט רש"י לה דנקטאלא
 והאה שנסמכה אמר ולא וכו' שנסרבה בגון לומר רש"י דקדק ולזה להואסרינן הבי אפי' החזה במצר שעומדת לשלישית מראשונה דסריבן אוני תרידאפי'
 נקטה. לדוגמא אלא הכי נקט בדוקא לאו רודאי ודאי אלא עבידתיה מאיבגון



 תורהזבה
 מ"ש בפי לאסור ראוי ובו' לגב מגב חבל שכ' ל"הר'ז מסוף הפר"ת נסתייעועוד

 שבוונת הברח, אין מזה גם עב"ל, רש"י שיטת לפי דבר של טעמולמעלה
 יש מיפרקי לבאן הולכת וזו לכאן הולכת שזו ז"ל רש"י שכ' הטעם אותו רלפיהר"ן
 לומר מצית ולעולם לגב מגב לאסור  רש"י כוונת אין לעולם אבל לגב מגבלאסור

 מיפרקי. לא להדדי שסמוכות דבללדעתו
 בדברי היה ואלו נהירא ולא עליו וכ' כפשטו רש"י בדברי הבין בפסקיו הרא"שגם

 עם רש"י כוונת לכוין הרא"ש טורח היה הפו' לד' דעתו להסכים מקוםרש"י
 נסתפק בתשו' שהרא"ש ב' הב"י שרבי' ואעפ"י נהירא ולא עליו לבתוב ולאהפו'
 הרא"ש דפליג מקום דכל וכדקי"ל בפסקי הרא"ש ביה הדר הא רש"יבדברי

 ע"ב סי' ח'ש עצמו ב"י וכמ"ש בפסקיו שכ' מה בתר אזלינן לפסקיומתשובותיו
 ק"ט. סי' ח"בובהלק"ט

 שכך לומר בזה שרצה רש"י, מדברי משמע לכתוב בפסקיו דקדק הרא"שוהנה
 רש'ץ כ' וז"ל הטור כ' ועפ"ז בבללים השב"ג כמ"ש דלישנא פשטאמשמע

 רש"י בדברי בפשיטות תפס ורבי' הב"י וכ' וכו' בשרה לגב מגב אפי' נסמכהשאם
 שפיר עיקר הרא"ש דפסקי מ"ש וכפי וכו' יפה רבי' ביון ולא בפסקיו הרא"שבמ"ש
 הרא"ש. מרבם לה גמרו הכי דודאי הרא"ש תלמיד הרי"ו ג"כ וכמ"ש הטור רבי'ביון
 לחברתה דבוקה שנמצאת אוזן וז"ל פ"ח הרמב"ם ל' לפרש נעל"ה זוודרך

 לשלישית מראשונה בגון הסדר על שלא נסמכו ואם מותרת לההסמובה
 לה הסמובה לחברהה דבוקה שנמצאת אוזן דהול"ל לדקדק דיש עכ"לטרפה
 ובדומה לגב מגב לא אבל לחתוך מחתוך דדוקא שמעינן והוה לשליש'מראשונה לפרושי ולא טרפה הסדר על שלא נסמבו ואם הול"ל הכי א"נ טרפה. וא"למותרת
 שלא וכדי כשרה כסדרן דסריכן אוני תרתי הני רבא כדנקט לה נקט דהרמב"םאלא
 מגב אבל לחתוך מחתוך רוקא להבין דאפשר דסריכן אוני תרתי דוקא לומרתפרש
 מראשונה בגון הסדר על שלא נסמבו ואם וב' האריך לזה לאו, וכדומהלגב

 מחתוך ל"ש סמובות בשתים אבל לשלישית מראשונה רוקא לומרלשלישית
 ראשון ללשון נילף כסדרן דשלא אחרון ומל' כשרה ובדומה לגב מגב ל"שלחתוך

 אונה דדוקא תאמר שלא וכדיבכסדרן

 חכםהורת

 דטרפה פשיטא לדופן מהנקבסרכא
 פתוח רק נסרך שאינו נקבדלעולם
 אדם דעת שום על עלה לאלרווחה

 צ"ד. ח"אלהתיר.
 מחט בה ונמצא הריאה נימוקהאם

 ואין הסמפון ניקב דודאיטרפה.
 אעפ"י הנקב לסתום עדיין הריאהבשר

 צ"ד. ח"א בנפיחה.שעולה
 שורש ועיקר ביסוד לעיין לבודק לריש

 הוא הסרכא שורש שעיקרהסרכא
 כמו הוא ההתפשטות ושאר רחזקעב

 עב דחזינא היכא וכל וחלוש דקקרום
 אלא אינו ואידך רובא ביה שדינאוחזק

 צ"ע. ש' ח"א להקל. ותלינןהתפשטות

 כשהוא אלא אטום מיקרי לאאטום
 עולה אם אבל צדדיםמב'
 אינו השני ומצד אחד מצדבנפיחה
 מקרי לא ועוד אטום מקרי לאעולה
 לא בקולשיה אבל בסומכיה אלאאטום

 וכ' הראב"ד לד' וכ"ז אטוםמקרי

 קמ"ח. ח"ב עליו. לסמוך דראויהפר"ח

 שכנגדה הדופן אל שנסרכהארמא
 מכה נמצאת ואמ"כוחתכה

 מפקא היתה הריאה וכשנפחובדופן

 תלינן דבסמוכה והעלה דק מנקבזיקא
 מהדופן אותה כשהפרידו הנקבשנעשה

 ח"ב תלינן. לא סרוכה היא אםאבל
רט"ו.



קא תודהזבח
 לדבר דעסיק דמפני לומר וכו' כגון ואמר דקדק לזה לא, לאומה אונה אבללשנה
 דקדק לזה באומה אונה לדין מינה שמעינן הוה לא רבא להו ובדנקט אונותבדיבי
 רש"י. בדעת ג"כ ובמ"ש לאומה אונה אפי' ואה"נ הוא דלדוגמא לומר בגון,ואמר
 ויציב. נכון הרמב"ם בדברי שפירשתי מה שכל וראיתי פי"א ברמב"ם עיינתישוב

 מראשונה כגון הסדר על שלא נסרכו ואם לומר הרמב"ם דכוונת נ'והפר"ת
 ורבותא לשלישית מראשונה לחתוך מחתוך אפי" נסרכו שאם יומרלשלישית
 דאלו חדא בן, להבין קשה עבדו לי ע"ש. וכו' לחתוך מחתוך דאפי'אשמעינן

 לה הסמובה לחברתה דבוקה שנמצאת אוזן מדקאמר לה שמעינן הוה כן,הוא
 לפרושי. צריך לא ותו לה הסמוכה לחברתה דנסרכה בבה"ג דוקאדמתטבהנ
 עד כסדרן מקרי סמיכותן כסדר שלא דבחתוך לומר אדעתין תסלוק יהיכישנית

 דוקא דלישנא דפשטא ודאי אלא לשלישית מדאשונה נגון לפרששהוצרך
 והתו' ז"ל הפר"ת עוד דכ' ומאי מקרי. כסדרן הכי דלאו כל הא לשלי'מראשו'

 ולפ"ז הר"ן וב' להתפרק דעתידה משום הוא הסרכות דסעם פי' והר"ןוהרשב"א
 שהראשונים אלא ובדומה לגב מחתוך אפי' בכסדרן סרבא להתיר אפשרהיה
 הני קי"ל דלא משמע להתיר אפשר היה הרב בדיקה,ומדקאמר שצריכהכתבו
 היה כתב לזה וכו' רש"י בד' וכדומה לגב מגב לאסור בה דמסיק דמשום ונר'ובו'

 ע"ב. ובו' להתיראפשר
 בטעם רש.'י על להולקים דאפי' לומר אלא זה הר"ן כ' לא רגליו נשיקתאחר

 נקב בלא סרכא דיש ס"ל פו' ושאר נקב בלא סרכא דאין דס"להסרבות
 להתפרק שעתידה מפני אלא אותה אוסרין נקב מפני לא הסרכא איסורולרעתייהו

 שאר לר' גם אותה להתיר ראוי היה להתפרק עתידה שאינה לגב מגב בזוא"כ
 רש"י בדברי לאיסור בה דמסיק משום לאו אלו, דברים ר"ן כשכתב וא"כהפוס'
 בן. שהוא ותמצא שם הר"ן בדבריודוק
 לא עכ"ז הפו' לד' ורמב"ם רש"י דברי להסכים רצה שהפר"ת אעפ"יוהנה

 דהרמב"ם יהיה ולו שכ' תמצא ולזה בדבר כמסתפק רק מלתא ליהמכרעא

 הכי להטריף, הסכימו הפו' דרוב כיון וכדומה לגב מגב להכשיר יחד יעמדוורש"י
 דאפשר הרמב"ם משם במ"ש הב"ב דברי להכחיש הכרע דאין ומש"כ וכו'הלכתא
 לו קרה אשר הדוחק דלצד הרי ע"כ ובו' הרמב"ם בדברי אחרת גירסא להםדהיתה
 משמע הרמב"ם בדב' לו היה אחרת דגיר' דאפשר כ' לאיסור הרמב"ם דברילהסב
 שאר לד' דעתו להסכים ז"ל דרצה ומשום לגב מגב להתיר הרמב"ם ל' בפשטדמודה
 דט"ס לומר לי ואפשר אחרת. בגי' הדבר תלה כן מורים דבריו פשט שאין מההפו'
 וכה"ג בפו'. זאת סברא לו מצאנו שכן הרמב"ם במקום הרמב"ן בו בכל וצ"להוא

 תמצא כזה והרבה הרמב"ן במקום הרמב"ם המדפיס לכתוב בפוסקים טובאאשכחן

 הרמב"ם. במקום הרמב"ן מקומות בכמה בטור שמגיהבב"י
 עפ"י שהוא ואמרו להתיר שנהגו פאס מדינת מנהג על ז"ל הפר"ת טעןעוד

 רבים אחרי אמרה שהתורה ברירה ברירתם שאין עליהם וכ' ורש"יהרמב"ם
 נפיחה שעושים המקומות מנהגות בטעם כתבו הראשו' הנה 3י ,אומר עכ"לובו'
 באותם אובלים הגוים שאין מטעם הוא ישראל, מנהגי ורוב הגאונים הוראתהיפך

 גדול והפסד איבוד יהיה המחמירים כר' ינהגו ואם הישראל משחיטתהמקומות
 אלצ'אהרי יחיא מהר"ר וגם שלוניקי מנהג בטעם בב'י כמפורש ישראל שלבממונם

 נשאל וכבר טעמא. מהאי המקילים כדברי לסמוך התימן בארץ שהוצרכו כ'בן



 לט כסרפות הלכרון דעהיןרדן הנולהבאר
 כשרה .כסדרן )יא( מרפ' כמדרן שלא כולה מרוכה בין )סי' ]* מ"וסס

. ס6'ן מסגירס"י

 )כ"י( טרפס( סס גקכ יכמ5" 3דקוס "ס )מ'סו בדיקה ב-לא אפי גקג 3)"סירכ"
,ג1'

 מטט 1.ע"
 דס,פ, קר1ס "יגי כרי"ס מג: מהמח סע)ס קר,ס סגקכ סס1תס 6ע'ס קריס יגעסס הגקכ דרךתעט

 פ.' 1:תו' וה,ק :1)ך ו:קר1ס ?גקכ ט5 י)וגיג: סותתן: "נרח: כסררן סר1:' גס:'6!יסקר"כ)
 :.י;, כסררן ס!" דטריפ: 1?6 ה:ק: כ) סי"כת ס:': תק1ך נקכ נ!" כר'": )כ6 רג.!:ר:סירכ6
 :רתכ.סססן דעת סכ"ג :כ.י ,כת3 )יגקכ סס1פ: כ"ן כגק1כס יהס1כ? ):חסרק סס1פ:מסיס

 ועודהזבה
 על סמכינן דוחק ושעת הפמ"ר דבמקום והשיב בזה ביוצא על רנ"ג בסי'הרשב"א
 שנזבר לאחר אליעזר, כרבי ר' ועשה מעשה דנדה פ"ק וכמ"ש רבים במקוםהיחיד
 אילימא שנזכר, לאחר מאי ואקשינן הדוחק בשעת עליו לסמוך ר"א הוא בדאיאמר
 אלא בוותיה עביד היבי הדוחק בשעת כרבנן, אלא נר"א הלכה דאין שנזכרלאחר
 עליה פליג יחיד דלאו שנזכר לאחר ומאי כמר. ולא כמר לא הלכתא איתאמרדלא
 התם ואמרי' הדוחק בשעת עליו לסמוך ר"א הוא כדאי אמר עליה פליגי רביםאלא
 ע"א ו' דף פ"ק נדה מס' עי' הואי בצורת שעת דאמרי איכא הדוחק שעת מאי ט'דף

 על שסומך ומי דטהרות לפסידא רבנן וחשו עובדא אפיש וא"ד ובתו'. שםוברש"י
 אחר הולבים בן ולימדם במקומם א' רב היה אם אבל וכו' עובר תורה בשלהמיקל
 מתירין ואלו אוסרין דאלו דאמתרא בתרבא ובבל ישראל ארץ בני חלוקת זהודבריו

 מקומו אנשי עם ולהימנות .לחזור דעתו אם בבבל אפי' בחשאי ואובלואוכלין.

 עצים כורתים ר"א של במקומו והנה בבל. בני לדברי דאוריתא חלב שהואואעפ"י
 רבם. כדברי עושים שהם לפי חבמים בידם מיחו ולא איזמל לעשות פחמיןלעשות
 בחלבא דטווסא רישא לי איתיאו רישבא יוסף לבי איקלע לוי אמרי' הבשר בלובפ'
 א"ל תשמתינהו לא אמאי אמר דרב קמיה אתא כי מידי. ולא להו אמר ולא אבלולא

 דאמר הגלילי יוסי כר' להו דרש דלמא ואמינא הוה בתירא בן יהודה ור'אתריה
 שנהט נל הזה הדרך ומן( צ"ל )אולי וכן רבים. וכן אם. חלב לו שאין עוף בשריצא

 והרי וכו' כהרמב"ם שנהגו במקום כגון הפו' מגדולי אחד ע"פ מעשיהם כללעשות
 דברי ורואה להוראה ראוי ת"ח יש ואם ומסיים וכו' ברבם הגדולים אלו כלעשו

 רבים והם המיקל עם בהוראתו מסכים שהוא מפני בקולו שיעשו אפשר בזה,המיקל
 דוחק במקום גדול, הוראת ע"פ שנהגו דבמקום מבואר לך הרי עכ"ל יחידבנגד

 חכם ורואה נהגו לא אם ואף לרב. עלייהו דשוויוה עליו, לסמוך יכוליםוהפמ"ר
 דהאי ביון בסברתו יחיד המיקל הוה לא תו המיקל, על לסמוך להוראה הראויהעיר

 רבים. הוו לסברתו סניף נעשה האחרוןהמורה
 ומתן משא מתוך קמאי דרבנן אפשר בסברתו יחיד שהרמב"ם יונח אפי'א"כ

 קרא מתקים ושפיר רבים הוו וא"כ לדורות מעשה וקבעו לסברתוהסכימו
 רבים.אחרי

 דוחק במקום שלא אלא רבים אחרי אמרי' רלא מוכח זאת  בתשו' רשב"אומדברי
 מעובדא כדמוכח בללא להאי ליתיה ודוחק הפמ"ר במקום אבלוהפסד

 רבנן. במקום אר"א רסמךדרבי
 ה' כלל פשוט גט ספר שבסוף בבללים הפר"ח של רבו חביב ן' מהר"ם כ'והנה

 א' בדין שנחלקו בסנהדרין היינו רבים אחרי תורה דאמרה דמאי ו'ונלל



 הגולה באוקב למ טרפות הלכות רעהיורה

 נ:ס סט,י ה5' זו שי טחיהוך זו אצל זו בשתים ה איא כסדרן נקרא ואין,יב(

 וזדז~ךןז12דז

 דיכול לדורות קבועה הלכה נשאר אינו דין אותו אבל הרוב פי על הדיןגומרין
 יהיה אשר השופט ואל תורה אמרה שהרי היחיד כדברי ההלנה לקבוע האחרוןהדור
 המדות מן בא' שדרשו גדול ב"ד וז"ל ממרים מה' רפ"ב הרמב"ם וכ"ב ההםבימים
 והאריך דאוריתא באיסורא היחיד על לסמוך האחרון הדור דיכול וב"ש ע"שוכו'
 אפי' להקל פוסקים מיעוט על לסמוך פו' במחלוקת תורה באיסורי להקל לנואין דיתמי יתמי אנן האחרו' דבדורות דבריו בסוף ומסיק תלמודיות ראיות להביאהרב
 מוחין אק המתירים ע"פ להקל נהגו עיירות במקצת ואם והפמ"ר, הדוחקבשעת
 בי"ד גם היתר, נוהגים רינוס דבני הכרס חלב גבי ס"ט סי' י"ד מור"ם כמ"שבידם
 אצל בקטן וה"ה רבים נגד במיעוט וב"ש רבים נגד כיחיד הדוחק בשעתסומכים יתמי אנן גם דרבנן ובאיסורא ע"ש וכו' הגשמים בימות בנהרות טבילה גבי ר"אסי'
 וסיים הרשב"א שהביא דר"א מעשה הביא כ"ז ס"ק ט"ל סי' והפר"ח עש"בגדול
 שעת ופי' הפמ"ר דאיכא משום בצורת בשנת מודו רבנן דאפי' התם ואמרינןבה

 הרשב"א כמ"ש בהפמ"ר להקל פו' מיעוט על לסמוך האחרו' סמכו ומכאןהדוחק,
 מטינא מטוניה ז"ל כלל)עב"ל(.)והפר"ת להקל אין מועט בהפסד אבל רנ"גסי'
 וכו' ומתן משא מתוך הבא רוב אלא רוב נקרא שאינו שהעלו האחרו' ב' שכ'עליה
 היכא ולפחות להחמיר בין להקל בין אמרו וסתם בתשובה. הרלנ"ח דברי והםע"כ
 ז"ל )יא( ו( בידם לטחית ולא במנהגם להם מניחין פו' מיעוט ע"פ להקלדנהגו

 שהריאה שמתוך נקב בלא סרכא שאין לפי הסרבא איסור שטעם פרש"יהב"י
 הנקב דרך מעט מעט ויוצא בתוגה עב נעשה והמשקה משקה מיני כלשואבת
 קרום אמרן הא רוח מוציא ואינו הנקב סותם שהוא אעפ"י קרום ונעשהונקפה
 בתשובות מצא שנך ואמר ליסתר שסופו קרום אינו בריאה מכה מחמתשעלה

 הריאה ניקבה דודאי דאע"פ כשרה בכסדרן הכי משום דלפרש"י התו' וכ'הגאונים.
 אבל בכסדרן, סרוך כשאינו החנו קרום אינו ברגאה מכה מחמת העולהוקרום
 והתו' וחזק. הולך והקרום הנקב ומגינהעל סותמת חברתה בבסדרן סרוכהכשהיא
 מיני כל שואבת שהיא מתוך נקב בלא בריאה מקנבנ בכל לבא הסרכא דרגילהפי'

 בנקובה וחשובה להתפרק שסופה משום היינו בסדרו שלא דטרפה והאמשקין
 והראב"ד הרשב"ץ. וכ"כ עכ"ל מה"ש פי"א הרמב"ם שכ"ד נר' לינקב שסופהבין
 בסדרן בשלא אבל רביצתה דוחק מפני נעשה רק הוא נקב מחמת לא דבכסדרןסובר
 והובא הנקב על שעלה הוא קרום בנפיחה שעולה ואעפ"י הוא נסב מחמתודאי
 מדבריו ומשמע בדיקה בעי נקב בלא סרכא אין האומר' דלדברי נקב בלאישסרכא באי תלי דפלוגתא סמ"ג וכ' בבסדרן בדיקה מצריכין יש הב"י ז"ל )יב( בב"י.ג"כ

 כ' והעיטור טרפה בפועל נקב יש אם בדיקה בעי דלא האומרים לדברידאפי'
 שסותם טהור כחלב היא מעליא דסתימה בשרה זיקא דמפקא דאע"ג לןמסתברא

 סמ"ג ב' וכמ"ש דטרפה נ"ל זיקא ומפקא שנפחוה אירע אם ומיהו הב"י וסייםוכו'
 ז"ל. רב"י לסברת הסבים והפר"חעכ"ל

 אלא נקב שם יש דודאי משמע נקב בלא סרכא דאין שכ' רש"י מל' לדקדקויש
 להכשיר רש"י שד' ודאי א"ב וחזק הולך הקרום רביתה מקום דהוימשום

 הגאונים שב"ד שם וכ' וחזק הולך שהקרום טעמא דתלי כיון נקב דנמצאבהיבא



 לם םרפרת הלכדר2 רעהידרך; הגולהבאר
 פיךש בה יש ךאפי' באלכפון היא ואפי' 1 )ינ( זך שך לדזועדך ס"פססוכסס%

 א"1, אן זך של יגבה זן שי מגבהאבל 1כהס'סהג"1גיס
 מ.י."ורי אי 4ני מחאךך

 של לחודה זו של מחודה אפי' או לחתוך טשפתי אוישפורי
 נקרא שאציה זו של לחתוך זו של מחודה אפי' או שאצלהזו

 תודהזבח
 מתבאר וכן עליהם לסמוך והעיטור והגאונים רש"י הם כדאי בהפמ"רוא"כ

 ב' להפר"ח מצאתי שוב ז"ל. רש"י דברי בפי' י"א בס"ק  שבתבנו התו' מדב'בהדיא
 לחתור מחתוך דנאחזת היכא ושאני לעניננו וז"ל בן שמסכים פ"ג סי' ח"בהריב"ל
 לקמן לשונו הבאתי ע"ש וכו' וסותם לחתוך החתוך מקרב שהסרכא משוםדכשרה
 לחתוך מחתוך ממש ניקב דאפי' שם דמבואר נ"ט סי' בהריט"ץ ועיין כ"דס"ס

 ע"ש. רביתה מקום דהוי משוםכשרה
 לדעת לאסור הדבר החליט איך אחריו שנמשך ב"י ורבינו הסמ"ג, רבי' עלוצ,יע

 לה שרינן רבוותא הני דלדעת הנלע"ד דלפי נקב בלא סרכא דאיןהסוברים
 כשהנקב ורב"י הסמ"ג סובר ואולי ס"קל"ו וע"ל ז"ל, וטעמו הראב"ד לד'זולתי
 פשיטא הנקב כל הסרכא מכסה דאם דוקא, הנקב בל מכסה הסרכא ואיןבפועל
 בכסדרן לבדוק המחמירים לד' דאפי' יראה והרואה ס"ט. ס"ק וע"לדבשרה

 וכתבתי התו' הביאום ואחרים רגמ"ה ד' והיא י"ב ס"ק ריש הב"י משםוכדכתיבנא
 והסרכא בבסדרן נקב שיש דאף בפי' דמוכח וכו' ושמעתי ד"ה פ"ח בסס"קלשונם
 אלא אסר ולא לזה יודה רב"י גם הא דבני הקטן ולדעתי דכשרה הנקב כלמכסה

 דייקי והכי כ"ע לד' כהוגן הב"י מר"ן דברי עלו ובזה בסרכא נסתם לאכשהנקב
 אלא הבי לאו הא הנקב על קרום בשנתקרם וחזק הולך שהקרום שכ' רש"ידברי

 בסרכא הנקב ונתכסה בחתוך ניקבה דאם העולה הכלל ודוק. לא לרווחהשפתוח
 ביאר וכן טרפה בפועל פתוח נשאר רק בסרכא נסתם לא ואם הגנה. מטעםכשר
 הנקב קצת נסתם ואם רב"י. מיירי ובהכי י"ד שיטה מ"ב דף רש"י דברישומ'ם
 האונות נסרכו גבי והפר"ת האחרו' למחלוקת באנו פתוח נשאר וקצתובסרכא

 ודו"ק. בו שסחמנו מה ס"ט ס"ק לק' עמןלדופן
 שלא החתוך והיה א' אונה השלם במקום דאוני מחתוכי למעלה לה שהיהריאה

 לה שהיה והסדק החתוך ובאותו השלם במקום למעלה אלא חתוכהבמטום
 להקל אין השלם במקום חתוך ויש הכלל מן שיצאה אעפ"י לגב מחדוד סרבאיצאה

 ס"א(. סי' הריט"ץ ב' )הרי"ב ואסרוה היהומעשה
 נמצאת אם כשרה שהיא כט"ד מעט למטה אלא דאוני חתוכא לה דליתריאה

 מקום דהוי דכיון טרפה לגב מגב למקום ממקום השלם השטח באותוסרכה
 בריר ואי לה אית כאילו לה דינינן לה אין דזו אע"ג דאוני חתוכי לה להיותהרגיל
 סריכן ולא כך דברייתה מלתא מובחא ואי )שם( טרפה זו לגב זו מגב שהיאלן

 מן שאני אלא ובה מינה סרכא להתיר דט"ל למאו להתיר מסתבראבכסורן
 דאין וסיעתו הרמב"ם משם מש"ל ולפי כ"ד ס"ק ע"ל ובה מינה סרכאהמטריפין

 2 אלו. בבל להתיר יש לשלישית מראשונה אלאאוסור

 בתרא. במהדורא אינו וכו" שוב דבור2
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 סג"ס כפדרן:שלא
גקכ ס"ין כריקס 5ריך ככסדרן ר"פי' 1י""

 כ5 5סטי'ף.ם ריעוח" ד"יכ" כוק1ס ג5 ככד'קס כקי"'ן "ג1 ס"ין 1נו"חר )יד"כרי"ס
 סרכ"

 כ1כנין 1כן ,יז( כופ51ם "פ" ,מסרי"1( )טזו ח5'ין כד ס"1:1תמעיקר סי" 64 )מו( 5סכסיר ~יש6 כ1( 1כ5 )סנמ"'
 "וכס כין )ים( קר1ס כמין 'ם "ס 1כן ,יח( כגסדרן ס"י כי5סכסיר
 כסררן 5"1נס "ימ" כין "51"1גס

"51' 
 )כא( "וו5עיס1 עד ,כ( תעיקר1

 5ס)ו5" כו" דדרך 5סטריף"ין
 זס 1"ין כך

 קר1ס ררך 1"ין סרכ"
 רזדד~הז22דק

 כש"ע דס"ל משום הוא לאיסור בה יפסק דמאי וראיתי בהריט"ץעיינתישונ
 מט"ד פחותה היתרת ואם ע"ש. וכו" לגב ומחדוד לחדוד מחדודלאסור

 היתרת שבה אונה אותה גב אל הסרכא ממנה ויצאה גבשושית או מקמא אומגבא
 ואם ובה במינה רהוי כשרה מקמיט הסרכא שתחת הבשר אין אם הגבשושיתאו

 הרמב"ם לד" כשרה נמי אצלה הסמוכה השנית האונה גב אל ממנה יוצאההסרכא
 מבחוץ ושוה מבפנים הנראה קצת הרחב המקום אותו היינו )יג( ודו"ק.ודעמיה
 הדק החידוד הוא וחידוד, מזו. ,ו נחתכו כאילו זו אצל זו האונות שכיבתבמקום
 פירוק קושי או קלות מטעם לזה ,ה בין קצת לחלק דין לבעל מקום שישתרוייהו, למתני אצטריך ואמאי לשפולי, חדוד בין שיש ההפרש יובן וכפ"ז מבחוץ.וגראה
 הבהמה בהיות האונות תחתית הוא שפולי שה"ם וז"ל ק"ו( סי' )דב"שהחבור
 טורא בשפולי תרגום ההר בתחתיתויתיצבו שפולי נמ" מטה. לצד הוא האונות ראשיבחייה
 מדקאמר וטעמם )יד( עב"ל. לחתוך חתוך שבין האונות שפת הוא לחדודומחדוד
 כסדרן שלא ה"מ בדיקותא להו לית להדדי דסריבן אוני תרתי רבא אמרבגמרא
 להו לית בסדרן שלא ש"מ וכשרה טרפה אמר שלא וכיון רביתייהו היינו כסדרןאבל

 אפי' )טו( )פו'(. אסירא בדיקה בלא אבל בדיקותא להו אית בסדרן האבדיקותא
 טעמא רמ"א בדמסיק רביתייהו והיינו כך להמצא דדרך )טז( )פר"ח( בדיקהבלא
 דהיינו האונות צד כל על הולך שהקרום דהיינו מחציין למעלה אבל במהרי"ווכ"ה
 ואפי' חלון שיש דהיינו )יז( וט"ז( )ב"ח כשרה וא"ל טרפה הלון יש אם ראשםעד

 כרש"ל דלא לאומא אונה בין חילוק ואין בדיקה בלי )יח( וש"ך(. )ט"זבאלכסון
 פי' )כ( כב"ח(. דלא ופר"ח וש"ך )ב"י עב או דק קרום הן )יט( ופר"ח(. )ש"ךוט"ז
 אורחא )כא( ו"ל)פר"ח( ב"כ כסרכא דינו הלון בו יש אם אבל מפולששאינו
 דאל"כ מאמצעיתו יותר אפי' אה"נ אבל להמצא קרום דרך הוא שכן נקטדמלתא
 לחדוד מחדוד אפי' מבשרינן רבקרום וא"ל )ש"ך( לסרכא קרום בק חילוקאין

 דלא משמע ההג"ה דמלשון הב"י ב' כ"ב ס"ק לקמן בסמוך וכמ"ש בסרכאמשא"כ

 חכםתורת

 ר"ו. ח"ב כשרה. הסמפון וכן סמפונות במקום בשיפוליבועא

 במקום הדק במקום בורדאבועא



 הגילהנאר לם טרפות הלכות דעהיורה

 ל6 6כ5 165מס 6עס נין 16 )כב( 5"1גס 16כס נין 6ל, 5ימ65זי
 סרכ6. 656 6יגו וכג, מקיס כס6ר גח65 61ס )כ"'( מקימוקכס6ר
 מקיסיכ5

 :ססר:"
 סרכ1ס כ"וחן כס ת15יס סרכ6 'ס 6ס 6ף כסרס

 : )כד( )כ"י( כ:ר כס51ס סרכ6 כקר16סי6

 תודהזבח
 לדידן ונ"מ )בב( )פר"ח( לחתוך מחתוך דהיינו ממש בכסדרן אלא בקרוםמבשיר

 לחדוד מחדוד או לשפולי משפולי קרום ימצא אם בריקה בלא בסדרןדמבשרינן
 מדברי שלמד ב"י הביאו בת"ה הרשב"א הרב"י(וממ"ש סרכא)ב"ב זו דאיןכשרה

 טרפה סופה ועד מראשה חזקה בסרכא סמוכות היו אפי' כסדרן שלא דכלהרמב"ן
 ב' סי' הרשב"א מתשו' לדקדק יש וכן לסרכא קרום בין חלוק דאין מוכחע"כ

 בין בקרום מכשרינן היבי וא"כ הר"ן אחר שנמשך מר"ן על ותימה הר"ן.ומדברי
 מר"ן ולד' כסדרן שלא דמטרפינן פלוש בלי בולה לסרובה בינו ומה דק ביןעב
 העיקר ומ"מ חלון בדאיבא ומיירי רוקא לאו דקאמר נולה רסרובה לדחוקצריך

 ישראל בבהמת ודוקא היתר בו שנהגו במקומות זולתי ור"ן הרשב"א לד'להחמיר
 תלויה סרכא יוצא שאם הרב"י כ' )בד( ב"י(. ) לורדא ריאה בין כגון )נג()פר"ח(
 עצמה אומא או אונה באותה השני ראשה ונסרכה לאומא אונה שביןמהדיבוק
 כלומר לאונה נסרך השני וראשה מהאומא באה זו סרכא דדלמא אמרינן ולאכשרה
 ואת"ל הדבוק מחמת ספק הריאה מחמת ספק ס"ס, דהו"ל וכה"ג לגבמחתוך
 ומיהו ע"ב. השני ראשה אליו שנסרכה ממקום האחר ראשה בא שמא ריאהמחמת
 הריק"ש אבל )ש"ך(, ס"ט נדלק' מקמיט הסרבא שתחת הריאה בשר כשאיןדוקא

 אף ולפ"ז רשד"ם וכ"כ היא טרפה זו אף לגב מחתוך או לגב מגב המטריפים דלד'כ'
 והרא"ש הרשב"א ושכ"ד הפר"ח והאריך עיקר נ"ל וכן טרפה ובה מינהבסרבא

 רצה ושמהריב"ל מקום לשום נאחזת כשאינה אלא התירו שלא והטורוהרמב"ם
 סי' ח"ב והריב"ל וט"ז. רש"ל וכ"ד והטריפו סלוניקי חכמי כל עליו וחלקולהכשיר

 ראשיה בשני נאחזת עצמו בחתוך אם דאף שם עוד וכ' להטריף שהמנהג כ'פ"ג
 שהסרכא משום רנשרה לחתוך מחתוך דנאחזת היבא ושאני זו לסברא להטריףשיש
 חולק מ"י ובס' פר"ח. עכ"ל נקיטינן והכי הכא משא"כ וסותם לחתוך החתוךמקרב

 גוולה שבחתוך הסרכא אם וכ"ש בשיעורן שוין ושבגב שבחתוך כשהסרכאלהכשיר
 דעיקר מלתא דמוכחא טרפה חתוך משל יותר גדולה שבגב ואם גב מת~ליותר

 לד' הסב~מו וש"ך ולבוש וב"ח והד"מ עכ"ל להתפרק וסופה הגב מן באהסרכא
 חילקו. ולא ז"למר"ן

 לאומא נוטה אם אף האונות שכנגד לדופן סרוכה זו סרכא של השני ראשהואם
 כלפי הדבוק מבין יוצאה זו וסרבה יפה מדובקות והאומא שהאונה ליוןיותר

 הרב ב' בב"י וכמ"ש עצמה מהאומא יוצאה שאינה כל רביתה דהוי בשרההדופן
 לסרכא כלל ול"ד ממש כנגרו שהסרכא כיון בכה"ג שפיר מגין והדו?ןרוראן
 בנקב להגין יכול הדופן שאין התם דשאני דטרפה לדופן אונה מחהיךהיוצא

 )פר"ח(. הבא משא"כשבחתוך
 נפיחה מהני ולא טרפה לדופן ונסרכת הסרכא מזאת יוצאה וסרכא לגב מגבסרבא

 ה"נ כסורן רהוי כשרה לגב דמגב ורש"י רמב"ם משם לעיל מ"ש ולפי .()מ'
 באונה. שהרוב או באונות לגב במגב זה בדין ,עתם למכשרינן



קד לכ2 מרפדרן הלכרת דעהידךוץ הנולהבאר
יחמינת

 הרמכ""
 אותה וכשנופחין בחהוך:)כה( או בננ היא אם נמתפק ואם ךץ

 כ"כ אוהה נופחין וכשא.ן בחתוך שהיא נראההרבה המ:ה:ין"'ס

ךוכ"
 : כשרה )כו( בחוץ שהיא המרכא ניאיר; :ו"1 רף סס
 טאפ.' )כז( מרפה שתמרך מקום לכל דורדא חעינוניתא ןכסטהר"כ"ס
 ךכך הדין כוהוא )כח( בו נדנקה ירולה ואפ*' שרןק ינ.ים 'כטס'ט:ם"פ

 תודהזבה

 שנוהגין ובמקום טרפה לדופן ונטרכה כסדרן מסרכא יוצאה סרכא מ"י כ'עוד
 טרפה נפיחה נהגו שלא ובמקום מהדופן שיצא שאפשר להכשיר ישנפיחה

 שנסרכה כגון )בה( 131'. ראשה ואם ד"ה הפר"ה משם מ"ש בסמוך וע"לעכ"ל
 )כו( )ט",(. מגב או לחתוך מחתוך הוא אם להסתפק שיש אלא כסדרן האונהבשפת
 דהיתה אפשר בחייה וא"ב ב"ב נפוחה הריאה אין בחייה שמא הוא הספקועתה
 דאוריתא ורובא הן רכשרות בהמות רוב בתר דאזלינן כשרה ה"ז בחוץ,הסרכא

 ולא הטורף ענין שס שנמצא מקום דכל מטעם חולק והפר"ח קע"ד( סי')רשב"א
 ספק והראיה ולחומרא. דאוריתא ספיקא דהו"ל להקל בו תולין אין ענינוידענו
 בנ"ר מכשרינן ורש"י הרמב"ס ב' י' ס"ק מש"ל ולפי כ"ט. סי' ובריש ע"שדרוסה
 כיס שאפי' רביתה מקום היינו לאו דידה לגבי דכולהו שם כ' וטעמא )3ז( ענט.בכל

 וכ"כ נהגו ושכן הגאונים ב' והרשב"א )הר"ן ממנו יוצאה הרבה פעמים בושמונחת
 לכל ונטרפת אונה דין לה אין משלמת והורדא מימין אונה חסרה ואפי'העיטור(

 להכשיר(. שכ' מי ניש דלא )פר"ח שתסרךמקום
 ומחברתן ביניהם סרבא ויש הורדא שנחלקה או לזו זו ונסרכו ורדות שני היוואם

 כן פסק ע"י בס' גם הטריפו נ' סי' לוי ן' קול וס' מ"י הרב לחתוך מחתוךכמו
 מתפרקת דחקה ומחמת ודוחקתה הורדא של הביס על שוכב שהלב משום טעםונתן

 ב' כ' זו"ת ובס' ע"ב דמי כנקוב לינקב העומד וכל נקב ויהיה שביניהםהסרכא
 כ' ע"א כ"א בדף והרשב"ץ שהטריף להרש"ג שמצא אלא להכשיר נ"ל שהיהבנה"ג
 אוני תרתי אלא הכשירו שלא דטרפה י"א לזו זו ונסרכו ורדות שני נמצאו ואםוז"ל
 הן הרי ורדות ב' להתיר שהסכימו שכיון להתיר הורה קרובינו הקטן יצחקוה"ר
 ס"ק ל"ה סי' וע"ל עכ"ל וכסדר בהיתר דברינו ויצאו בכסדרן להתיר אונותכשתי
 כמ"ש פלוש שום בלא שלה לכיס כשדבוקה להנשיר כאן ומנהגינו )כח( מש"ש.ט"ז
 סוף כ' דף רשב"ץ וכ"כ לה דמכשרי איבא ב' העיטור וב' הכ"ב ב' הב"י וכ"כמו"ז
 נעשה וכן מותרת עצמה בריאה בין שלה לביס בין פלוש בלא דבוקה ואם ז"לע"ר

 ז"ל. הראב"ד פי עלמעשה
 עכ"ל כשרה נסרכה או לכיסה נדבקה שאם קנדיאה אנשי שבמנהג הב"י כ'עוד

 מאן יאיכא העיטור בשם ב"י נתב ובן ריא"ן ב' תרפ"ד דף בש"גוב"כ
 ידי על להבשיר הקדום מנהגינו בנסרכה ומיהו מהרי"ו ב" ד"מ כ" וכןדמבשרי
 הנפיחה. מנהג פ"ה ס"ק בס"ר לקמן לבתוב עתידים שאנו וכמו ונפיחהפירוק

 זה דדם והטריף הט"ז לפני מעשה היה זה דם מלאה היתה והסרבא לביסנסרפה
 טרפה מבצבץ דלא ואע"ג שלה מסמפונות רם ויצא שניקבה הריאה מןבא

 דאפשר וצ"ע ל"ז. בסי' ע"ש דאיסור ספיקא שיש במקום מועיל הבדיקה איןכי
 הדם מקנח דאמ נלע"ד ואשר השחיטה בית דרך אחר ממקום לה בא ,הדדם



 לם מרפות הלכות רעהיורה
 ס.רד6 "ס :ויסו סג"ס )כט( מרפה דסריכא היכא דכךיתרת
 דסייכו 5סכם'ר ים ס5ס סכים טס ס5ס כסורס 5)וטסגדכקח

 )ל(: )ווריס( כסס )כ"ירכיתייסו

 או ויא( לחזה או לגרנרת האומא או האונה נמרכה לאםן
 למרפש או הלב יטרפש או לכיפו או הלבלשמנונית
 מעד"א נלא"ל או היב:מאוילרחם טרפש מוף שהואהעינוניתא
 יקנה או הערעות שתי בין היורד לסמפון או מויינ"אשקורין
 ואפי' מרפה  )רב(  -.לבבד או  הממפונוח ישמנוניה אוהלב
 וים סנ"ס : פרוש בלי הללו ממקומות לאחד דבוקההזא
 :ו)וס דכיקיס 5גרגןח ססמוכות סט5יוגות ס6ונוח 06 ,יגימקי5ין

 יערן4ך;227רן

 בצבצה לא אם בפושרים ובודק הסרכא חותך אז מהדם הסרכא ומתנקהמהסרכא
 בפושרין ובדקוה הסרכא שפירקו דבל פי"א רמב"ם אשמעינן גדול דכללכשרה
 ל"ג סי' והפר"ח דצ"ע. נ"ל ולמעשה נקב מכל שלמה היא הרי המים בעבעולא
 אנפיחה סמכינן היכי דא"כ קרום להעלאת חישינן לא הטרפיות דבכל כ' י"זס"ק
 אמנם בבדיקה מיננר בו עלה דקרום תימא דאפי' תרפ"ח דף הר"ן ושכ"כיעו"ש
 דרך לא אם בא מהיבן זה דדם דטרפה פשיטא ויוצא מבצבץ ודם הסרכא התךאם
 תנועתו לבובד וגם שהוא בל הנקב סותם דהדט נפיחה לה מהניא ולא שבריאהנקב
 איזו חתכתי פעמים וכמה מהני. לא פושרין אפי' זה ומטעם בנפיחה מבצבץאינו
 הריאה בגוף ודחקתי בצבץ ולא ונפחנו הסרכא בחתיכת דם ויצא ובצבץסרכא
 מהני לא מהסרבא דם שיוצא דכל בע"י וב"פ הפושרים או הדם ובצבץ הסרנאבלפי
 יתרת אבל חיים אורחות ב' בב"י וכמ"ש מקמא שנמצאת פי' )כס( שם. עודבריקה
 )פר"ח(. בש"ך וכ"ב בשרה וכסדרן לה יש אונה דין דאוניבדרי
 אל הסרכא ממנה ויצאה גבשושית או מקמא או מגבא מט"ד פחותה היתרתואם

 הסרבא שתחת הבשר אין אם הגבשושית או היתרת שבה אונה. אותהגב
 השנית האונה גב אל ממנה יוצאה הסרכא ואם ובה, כמינה דהוי בשרהמקמיט
 כן מר"ן חילק מדלא )ל( ו ודו"ק. ורעמיה הרמב"ם לד' כשרה נמי אצלההסמוכה
 וכ"כ ענין בכל להטריף שדעתו משמע שתסרך מקום לכל לומר דקדקואדרבה
 ותיבת ז"ל. כרמ"א להכשיר מנהגינו מיהו בקיצור פסקה דלא מטעםהפר"ת
 הכיס כל עם בשורש מלמטה נדבקת שהיא בוונתו ואולי היא מאי ידענא לאלמטה

)שה"ם(.
 בה ויש גידים ע"ג העינוניתא שלפעמים וטלאים בגדיים נמצא דלפעמיםודע

 אם אבל להו אית דהכי סרכא דין קרום לאותו אין האומא כלפי למטהקרום
 גידים באותם מחוברת היא ולפעמים סרכא דין לו יש הראש לצד קרום אותויהיה
 מחוברת שהיא האונה אצל שהוא חיבורה מקום שיהיה שצריר ונר' בכיסואינה
 דבוקה היתה שאם דבוקה ואינה גידולה מקום חיבור אותו ושיהא גידיםבאותם
 רמב"ן ב' )ב"י דיבוקה מקום או דבוקה היא אם העין במראית תלוי וזהטרפה

 בחרא במהדורא אינו וכו" היתרת ואם דבור1



קה לם מך~ת הלכדת רעהיויפןץ הנולהבאר
 )לד כיגיסס 56כע 5סככיס סי1כ5 כ55 ח5ון ניכיסס י6יןנגרנרת
 ס6וכ1ו סי1 06 1כן ומסרי"ו( וכס"ג ר6כי"ס כסס פ6"ט)נורדכי
 16נורינ כי )לו( כסורס רכ1קס סרי6ס כ5 סיתס 6ס 1כן )לה(ןסס( ס16)מי כין סי1רד 5סומן ס1פן 1עד מר6סן 5גמרי דכוקיס ס916וח6י

 רעורהז22וק

 רמב"ן( תשובת ב' )ב"י בטרפש שהיה נקב דרך )לב( ע"ה. ס"ק וע"ל ז"לרמב"ם פי על להכשיר כאן ומנהגינו )לא( )פר"ח(. שכתבתי כמו וצ"ל ט"ס ישובב"י
 או בש"ס נמשו דלא כל עלייהו לסמוך אין הקולות אלו דכל ' כ הפר"ת)לג(
 שכ"נ הב"י וכ"כ לשדרה נסמכה בדין זולתי פר"ח וכ"כ הגאוניםבדברי
 יחיא. בן הר"ד ושכ"כ הרא"שמדברי

 ב' במסקנתו והב"י )לד( 2 ל"ה. בס"ק וע"ל ההג"ה כד' להכשיר באןומנהגינו
 קטנה אצבע להבניס יכול שאינו כל הדיבוק ששיעור ראבי"ה מ"ש ומ"מוז"ל

 בההוא מחט אפי' להכניס יוכל שלא צריך ולפ"ז הפו' מל' הכי משמע לאביניהם
 כ' ראבי"ה שבמעשה ואעפ"י כשר. אצבע להכניס יכול שאינו כל קצת פלוששיש אעפ"י רמ"א קטנהוכמ"ש אצבע בכניסת לשער ומנהגינו עכ"ל, דראבי"המעשה
 אה"נ אבל היה כך שהיה דמעשה זה, סותר אינו מחט אפי' להכניס יכול היהולא
 דעת וכ"נ ש"ך עי' מחט)ביניהם(כשר להכניס יבול שהיה אפי' מזה יותראפי'

 שוה דינו זה בדין וגם )לה( דוקא. אצבע דנקט רמ"א דברי בפי' ופר"חמהרי"ו
 במעשה בב"י בהדיא כדמוכח ביניהם אצבע להבניס יכול שאינו בללדלעיל
 עליונות באונות דוקא זה תנאי שזכר ההג"ה מדברי כדמשמע וולאדראבי"ה
 ובו' האונות היו אם ובן במ"ש ורמזו בזה יודה רמ"א דגם נר' הצעיר ולדידי)פר"ח(
 וכנה"ג מ"ד סי' חא"ה מהרי"ט כמ"ש לגמרי לראשון שדומה מורה וכןדלשון

 מ"ד. אות נפרדיםבכללים
 בדיבוק שם נדבקה אם לטרפש הסמוכה האומה סוף ה"ה הגדולים אלו דלד'ודע

 ל"ו ס"ק וע"ל לוניל( חכמי ב' וכ"ב רי"ו )כ"כ מותרת סרכה בלאלטרפש
 או הלב בקנה הסרוכיס )רשב"ץ( הערוגות שתי שבין החיצון הצד והםהריאה שדפני הגאונים תשו' ב' בו והכל העיטור ב' הב"י עוד וכ' וכו' מורי למד מזהד"ה
 הן סרכות ודאי קימעא מפצלת ואם  בשרה למסה עד לו ובא הלב מעיקרדבוק

וטרפה.
 דבוק שהוא ושמנונית סמפון וביניהם ערוגות ושתי הרוקח וז"ל הב"י, כ'עוד

 אומור אויר בלא דבוק אם אבל טרפה, סמפון באותו סרכא ונמצאבשדרה

 דאעפ"י הב"י וכ' אלברצלוני הרב ושכ"כ רי"ו וב"כ עכ"ל ובשרה נבראתהכי
 באלו מתירים עכ"ז הדבק, ממתירי אינם קולי דאלין מארייהו הנזבריםשהפו'
 רמ"א, שזכר הפו' אלו אבל פלוש, יש אפי' ס"ל הדבק מתירי כי דבק מטעםולא

 לו שאני דלא דנהי ונר' ברבר. לשבח טעם ליתן צריך ומ"מ התירו פלוש בלאדוקא
 דלאו במקום דוקא היינו מיהו טרפה כך ובין כך דבין לדבק סרבאבין

 בשדבוקה אבל להתפרק סופה פלוש בלא שדבוקה אעפ"י ומ"ה כלל דריאהרביתה
 ושריא, להתפרק סופה אין פלוש בה דאין דכיון לגאונים קי"ל קצת רביתהלמקום



 לט מרפות הלכות דעהיורה
 ז1 1"'ן ככך רכיחייס1סדרך

 סרכ"
 זס כ5 5סהיר ו"ין 1)וסרי"1(

 5ס"ר "15 )ונוק1)ו1ח 55)ו1ד 1"ין סור"1ת מרס 1)ו1)וחס חכסס"י5ת ל5"
 דכוק כין ח'15ק "ין )וק1:וות כס"ר כי סרי"ס סס ס;סרכס:וק1נוות

 : 5"1 "1כו5ו
 דבוקה שאינה הלויה והיא מהריאה היוצאת ססרכאדן

 סת:קהמהתת
 ס:קכ זרך ה'51"

 ה1"
 סתיס ו5רטת ::קכ מתק.ס נ"ה ו".:ס היי"ס 5יה,ת סחססטיה "י" "י:החי.יס .:גע ":ר התק1ס "י .:סרך .הוק ענ :ענת

 ג'קנס היתה :עס כ"1תה "'ת" ד"ס ו:תסרק "הר )מקיס ה'תקסייכ:

 הודהזבח
 הולך הקרום להתפרק עשויה דאינה כיון נקב בלא סרכא אין האומרים'לדברי
 רק אלו בכל להבשיר דאין כ' במסקנתו שהב"י ואעפ"י והאריך העיטור וכ"בוחזק

 )לו( שזכרנו. הגאונים כד' אלו בבל להבשיר מנהגינו דוקא, לשדרהבנסמכה
 אפי' אלא בשדרה דבוק הריאה כל שיהיה שא"צ ומסיק בזה רמ"א על השיגהפר"ח
 בד' להתיר בהכי סגי ולמעלה האונין מהשלמת האומא גג רק בשדרה דבוקשאין

 על היושב האומא אתורי האומא גג ופי' פ"ה סי' והריב"ש והרשב"אהגאונים
 האומא כשגג ודוקא בהרשב"א דנקטינן הב"י וכ' חביב( ן' הר"י ב' )ב"יהשדרה
 ברייתה. הוא שכך הדברים דמראין חדא בשדרה, דבוק ולמעלה האוניןמהשלמת

 ח"ג ריב"ל ב' )פר"ח מכשרינן לא הכי לאו הא לדופן כאונה והוי צר דהמקוםועוד
 כל אלא סופו ועד מראשו דבוק יהא האבר שכל שא"צ הפו' מל' ומשמע צ"ד(סי'

 העיטור ל' משמע וכן כשרה חלון ונעשה נפצל לא שוב לידבק שמתחילשממקום
 ולענין בן, מוכיח לשונו פשט אין מ"מ הפו' לשון שאר בפשט לשונו לפרששאפשר אעפ"י דבוק האבר כל שיהיה שצריך משמע הרשב"א מל' אך ה"ג. ב'וראבי"ה
 לארכו. דבוק כולו האבר כל אא"ב להתיר ושלא הרשב"א לדברי לחוש ישמעשה
 הרשב"א אפי' דבוק אינו חוץ של רחבו וקצת פנים צד של רחבו קצת דבוק אםאנל

 אבל מיפריק לא תו דבוק רחבו כל שאין אעפ"י דבוק ארכו שכל שכיון דבשרהמודה
 רביתייהו היינו לאו דלכ"ע נ"ל נפרד פנים צד ושל דבוק חוץ צד של רחבו קצתאם

 ב"י.עכ"ל
 כד' להתיר דנהיגינן לטרפש 3 שנסמבה אומא דה"ה לומר נע"ג מורי למדמזה

 כשרה נדבק לא פנים וצד לטרפש דריאה חוץ צד נדבק אם ע"ה לוני"לחכמי
 יש אבל הב"י במסקנת דס"ל משמע סופן ועד מראשן רמ"א מדכתב כ'והש"ך

 חלון שאין כל שנתפצל הפרש יש אפי' סמפון לשומן או לגרגרת בדבוקמנשירים
 מח"ב ובס' בב"י זו סברא והוזכרה דוקא בנתים והפרש צדדין משני שסתוםדהיינו
 כל דבוק אין אפי' להבשיר המנהג וכן עכ"ל. מומחים בודקים קצת נוהגיםוכן

ארכו.
 וחציו עליונה אונה בחתוך חציו מחט, בה שנמצא ריאה על שנשאל הפר"תכתב

 דלד' והשיב המחט. מקום סביב וסבבה -הסרכא ועלתה שתחתיה אונהבחתוך
 בטרוכה אלא לנקב סותם דקרום סמבינן לא רש"י לד' דגם ונר' ונו'. טרפהניקבה דודאי רידעינן כל להתפרק, דעתידה משום הוא דסרבא דטעמא ודעמיההרשב"א

 נקב בלא סרכא אין הסתם מן אומרים שאנו אלא נקב דאיכא בבירור ידעינןדלא
 דמבשיר אשכחן לא עכ"ז שנא דלא רש"י דיסבור ואת"ל סמכינן לא נקב ודאיאבל

 . ודע ד"ה סקל"ה כדלעיל סרכא בלא שנדבקה ור"ל3



קו תודהזבח
 ע"פ הסרכא עלתה בלא דמכשיר תימא דאפי' ועוד הנקב ע"פ עלתה דלאבסרבא
 לבאן מושכת וזו הכאב מהרגשת להתרחק החי טבע גוונא כהאי עכ"ז עצמוהנקב
 סתימה מקריא לא דמחט דסתימה ועוד הסרכות. ומתנתקים לכאן מושבתוזו

 קשה.להיותה
 עכ"ל. וכו' דמבפנים חסרון גבי רש"'י כמ"ש הבשר אוכל להיות הברזל טבעועוד

 לד' דגם מ"ש הטהורות, באמרותיו להשתעשע אמרתי ומתן משאודרך

 הנה עכ"ל. סמכינן לא נקב ודאי אבל ובו' לנקב סותם דקרום סמבינן לארש"י
 והעתקנוהו הב"י לשונו הביא הריאה ניקבה דודאי אע"ג כ' דרש"י יראהארואה
 דמקום משום הוא לנקב, סתמא דסרכא דטעמא ברור נר' ומשם י"א ס"קלעיל
 בזה וכיוצא רביתה, דמקום סתימה והוי מיפרקי ולא זו על זו ושובבות הוירביתה
 סרבא הויא הוי, רביתה דמקום דמטעם דאוני חתוכי במקום שניקבה בריאהאשכחן
 וינם דבגמראהושוו תדע דחתובי. מסתימה דדופן סתימה שנא ומאי לנקבסתימה
 דף ע"ש רביתה מקום בגמ' לה קרי בכסדרן, להדדי דסמיכן אוני דבתרתילהדדי
 בדף רביתה מקום בגמ' לה קרי דאוני חתוכי במקום שניקבה ובריאה ע"ב. סוףמ"ו
שטעם- בניקבה אף לה מכשרינןסריכא כי דאוני חתוכי במקום שניקבה בריאה הכא א"כ ע"ש נחמן דרב מימרא ע"אמ"ח

 סי' הריט"ץ בתשובות ראיתי ושוב רביתה. מקום דהוי
 רש"י דיסבור ואת"ל הפר"ת כ' זה ומבח ע"ש. שבתבנו מראיות בן דמסיקנ"ט

 דמכשיר אשכחן דלא לומר הוצרך ולזה מבוארת והסתירה שהקושי מפנידל"ש,
 מללו. ברור שפתיו וכו' דמכשיר תימא דאפי ועוד הנקב. ע"פ עלתה שלאבסרכה
 סתימת בלי להכשיר שיסבור מי אשכחן לא דלעולם אמת דהן עבדו אניולדעתי
 וכבד שניקבה מרה איתה, ע"א מ"ח וף בפא"ט שהרי הוא שכן ותדעהנקב

 הרמב"ם בה וסיים ע"כ ובו' טרפה, מאי, להדה כבד אינקיב אילו בשרהסותמתה
 דאם מבואר הרי עכ"ל, טרפה לכבד טמוך שהוא אעפ"י הנקב נסתם לא שאםפ"ו
 הסתימה שתהא דבעינן לכבד או לריאה סמוך שהוא אעפ"י טרפה הנקב נסתםלא

 . שכנגדו בבשר הן בסרכא הן רביתה מקום אלבדיבוק
 לרווחה פתוח כשהנקב האמנם סתום להיות הנקב דצריך מזה למדיןובבמציבו

 סרוך או סבוך שיהא דבעינן מהני לא שאצלו לאבר סמוך שהואאעפ"י
 שאצלו.לאבר
 חברתה אל הנקב סביבות בסרכא ונדבקה ניקבה עליונה שאונה בנ"ד לפ"זוא"כ

 בכך ומה נסתמו שתיהן הנה העליונה אל נדבקה שתחתיה אונה בןובמו
 הרב נוונת ואם שתיהן. או האחת ניקבה בין לחלק אין וגם באמצע זקוףשהמחט

 שתהיה שהכוונה הנקב ע"פ עלתה בלא דמבשיר מאן אשבחן דלא באמרוע"ה
 הנקב פי בין מפסיק דהמחט הכא משא"ב מפסיק דבר באין ממש הנקב עלהסרכא

 צדדיו, מבל סתום הנקב סוף יסוף כיון בכך דמה לומר נלע"ד בעניותילסרכא,אני
 שניקב הקרקבן ברין מ"ט בסי' אשכחן לזה דומה הפסק. הוי לא לחוץ המחטיציאת
 וכן מחט ע"י או חולי ע"י דל"ש והפר"ח הש"ך וכ' דכשר סותמי שעליוושומן
 נגד ש"א וכ"פ מחט ע"י שהוא בפירוש המעשה נזכר ששם ומרדכי בתו'מבואר
 ראיה ועוד מפסיק דהמחט משום סותם אינו מחט ע"י הנקב דאם שסבר דחןאותו
 בנה"ג ב' ב"ז סס"ק ל"ו בסי' לעיל דמכשרינן לדופן ונסרך במחט שניקבהמאונה
 דהא צ"ע הכאב מהרגשת להתרחק החי רטבע וטענת כאן. ה"ה א"כושה"ם,
 ואין לזה חז"ל דחשו אשכחן לא לוופן ואונה סותמו ושומן במחט שניקבקרקבן
 וכמ"ש י"ז ס"ק ל"ג סי' ז"ל הפר"ח וכמ"ש לפנימ שבא מה 3פי אלא לדוןלנו



 הנולה3אר לט טרפות הלכות דעהיורה

 הר"ן .ע"יסנ.5 סג"ה )יז( בדיקה צריכה ואינה ; כשרה במקוסישום
 )ון הי51"ת תלויסוסרכ5

 ככוע"
 ר5כ"ר כסס וכ"י ,לח( טרפס

 רצןרהן11ד[

 וכו' אילך מושכת שזו האומר מי נקובות ששתיהן מפני ואם סק"מ. ג"כלקמן
 גם אחים כשבת צמודות תמים יהיו ויחדו זו ע"ג זו האונות שתי דשוכבותדכיון
 בןפרקייטענת לא תו חברתה מכנגד להלן להתרחק ביניהם ריוח שום ואיןיחד
 הסותם הוא המחט דאין כתבנו קשה,בבר להיותה סתימה אינה דמחט דסתימההרב
 ראשו ועל מקפת הסרכא סביבו ועל באמצע וזקוף עומד שהמחט רק הסרכאאלא
 דבר בענין והנה הכא. שייך לא קשה דבר וטענת לסתום כנגדו עומד האונהבשר
 לצלעות שנסרכו באונות וכן קשה שהוא אף כשר לגרגרת האונות דבנדבקוואחרים ומרדכי ה"ג ב' כ' ז' סעי' הרמ"א כי דרבוותא פלוגתא אשכחן יסתום אםקשה

 ועכ"ז סק"ע( לעיל )עי' קשים שהן אף סתימתן רמהני דסברי גדולים כמהאשכחן
 הסותם. הוא המחט דלא כיון בבאן דרבוותא פלוגתא שייבאלא

 לחוש לחז"ל הו"ל דא"כ קשה עבדו לי הבשר אוכל הברזל דטבע שטעןומה
 הא הבשר/ותו שאוכל מטעם לחוץ 3קיבה לחשש הריאה תוך שנמצאלמחט

 על דסמיכי בועי תרי גבי ז"ל הוא וכ"ב הסוף שם על לדון ואין אנלה דלאחזינן
 לא להתמסמס שטבעו לגשר היינו אכלה ואי סק"מ( )ע"ל ור"ן רשב"אטעם

 וחזק הולכת ואררבה כבשר להתמסמס דרכה ואין חזק קרום שהיאהסרכא
 נקב אלא יהיה לא בסרכא סתומים דהנקבים באופן החתוכים בגוףומסובבת
 זו על מגין זו אונה דבשר ש"ד בסרנא ונסמכו להדדי האוגות שתי שניקבובעלמא

 יסכימו אם זולתי לחלוק, כח בי אין ולמעשה להלבה. נלע"ד זה כל זו, על מגנתוזו
 לסברתם. סניף אהיהמורים

 ודבר קנדיא"ה( מנהג ב' )מרדבי טרפה זו ערוגה לגג זו ערוגה מגג נסרךאם
 שומן שאין עליונות אונות בשתי למעלה ור"ל רשד"ם( וכ"כ )ב"י הואפשוט
 לא ואנן )זו"ת( ובה מינה נדין בהגבהה לה בדקינן ולדידן שם מפסיקהערוגה
 לקנה זו ערוגה מחתוך למטה סרבא ואם ובודקין. מפרקין אלא בהגבההנהיגינן
 ששם לפי רביתייהו דהוי כשרה זו ערוגה לחתוך זו ערוגה מחתוך או הערוגותשבין
 ס"ק )ט"ז ד' דסעיף לכסדרן ודמי מתפרקות ואינן השדרה במצר הערוגותשתי
 הבאה שסרכא לפי שריא נקב בלא סרכא אין האומרים לדברי ואפי' )לז(י"ד(.
 ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לפי לה הסמוך למקום נסרכת היא נקבמחמת
 הפשטת אלא אינה תלויה סרכא אבל בו יפגע אשר מקום אל ונסרך וחזק עבחוט
 היתה סרובה דלמא חישינן ולא ורי"ו( )רא"ש הנקב ממקום בא ולא הריאהלחות
 ודע )ב"י( נקובה היתה שעה באותה דנתפרקה איתה דאם ונתפרקה אחרלמקום

 הרשב"א אבל פר"ת וכ"ד י"א סעיף לק' רמ"א דעת ונ"נ לבדקה בעידהרמב"ם
 פשוט. מנהגינו וב"ה פשוט מנהג ושכן בדיקה בלא להכשיר כתבווהר"ן

 שלא לי ברי הבודק ואמר סרכא בדופן ראינו אם תלויה סרכא שהתרנו מקוםכל
 בריאה היא שהסרכא וראינו נסתפק ואם נאמן. בריאה דבוקה סרכא שםהיה
 והרמ"ו(. רשג"ץ ב' )זו"ת בנפיחה להתירה ויש לחוש יש שבדופן סרכא אותהכנגד
 משום מגין דדופן אמרינן לא באונות ואפי' ל"ז סי' מר"ן הביאו הראב"ד כ"כ)לה
 וטעם בהראב"ד דלא עלמא דנהוג ב' ק"ו סי' ח"ג והריב"ל סריך ולא סביךדלא
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 כ"1)ת ס)דכקת כ'1ן רס"' 51רעח )התסרק טס,יס "י)ס "' )לק1ס ר"סיה סנ' דגי,ן11סר'",
 "יגס 1ד"י ה,ע)מה

 ייה1ת החססט1ת ")" סירכ"
 תודהזבח

 עצמה מצד והבועא בעלמא ריר אלא סרכא תלויה לסרכא חשבינן דלא מהצוםהדבר
 לאסור אין הרחב מקום כנגד בבועא תלויה סרכא דהויא אפי' ולפ"ז אוסרתאינה
 גם להקל נוהגים בשלוניק ושגם חיי בני ובס' והרשד"ם והריק"ש פר"חמביאו

 להתיר. פשוט מנהגבמקומינו
 פר"ח דעת באונה היא אם הבועא מן יוצאת והיא תלויה אינה הסרכאואם

 ומנהגינו הבולטת בועא על לא הריאה גוף על רק מגין אינו דדופןלהטריף
 פשוט וכ"נ ס"ב סי' גאון שמואל מהר"ר מתשו' שנר' כמו להכשיר שלוניקיכמנהג
 מ"ש לפי וכ"נ ומהרי"ט ב"י ב' ס"ו ובס"ק הריט"ץ משם ט"ל סס"ק לקמןממ"ש
 יוצאה תלויה בסרכא שב' הראב"ד סברת לפי ממש וכ"ה הריב"ל משם בסמוךבאן

 להכשיר שכתב לזו"ת מצאתי ושוב ז"ל הראב"ד מל' כן שדקדק נ"ט סי'להריט"ץ מצאתי ושוב בשרה. וסביך סריך דאי משמע סביך ולא סריך לא דהאימבועא
 מנקב גרע דלא שתיהן ע"ג וסרבא האונות בגב או החתוכים בין סמיכי בועיבתרי
 בבועה הוא דהנקב דאמרי' טרפה לא, מהן וא' מהן בא' סרבא אם אבלבפועל
 מהן א' בסרוכה אפי' להכשיר שלוניק דמנהג דכ' כהרמ"ו ודלא בנה"ג כ"כהמגולה
 הפר"ת אבל ד"ה הפר"ת משם ס"ט ס"ק ועמש"ל סק"ר ל"ז סי' וע"ש זו"תעכ"ל

 דשם. בפלוגתא תלוי שזה לדעתי בי ודוקוכו'
 בדופן מכה ויש הרחב המקום נגד כלל הפסק באין סמיבי בועי רתרי זו"ת כ'עוד

 נגעו נקב דמשום בועי תרתי אבל במכה תלינן דוקא הסרבא שהרידטרפה
 בזה דמבשיר כנה"ג כבעל דלא המכה יושיענו מהבה
 שעושין במקום שבנגדה בדופן ונאחזת מהבועא יוצאה הסרבא היתה באומהואם

 הבועא על בשר עלה אם ואז הבועא על בשר להעלות משתדליםנפיחה
 ק"1 סי' ריב"ל ב' פר"ח עב"ל כשרה בצבוץ אין ואם במים. המקום אתומשימין
 שנכנס הובחה איכא שאז הבועא ע"ג בשר שיעלה שצריך בטעמה נבונה זווסברא
 גאון שמואל מהר"ר וכ"כ לא אי זיקא מפקא לבדוק,אי נוכל כן שע"י לשםהרוח
 בדיקה אין הבועא על ריאה קרום דהיינו בשר עלה שלא דבל ס"בופשוטסי'

 השכל מדרך הוא טועה ע"ז שיחלוק ומי לשם נבנס רוח שאין כיון להמועיל
 שנה כ"ח כמו הדור גדולי בין זה בענין גדול ויכוח היה וכבר בידים הטרפהומתיר
 עוד א"צ ובבאן החולקים על להשיב בזה הארנתי מיוחד ובקונדריסנקיטינן והכי להטריף נ"ע ומורי יצ"ו מהר"י ואחיו נ"ע הכהן כמהר"ח והסכימוויותר

 עקש איזה אלא בזה יחלוק ולא הוא פשיטא משכיל נל ולדעת לדעתי כילהאריך
 תלויה סרכא וה"ה ל"ז( סי' )ט"ז עליה לקות שם אין והטנרי )לט(ופתלתול.
 חולק רצ"ד סי' הלק"ט ובתשו' זה מטעם לכ"ע דכשרה נ"ל מט"ד פחותהביתרת

 צ"ע.ודבריו
 ע"ש. חולק ופר"ח ל"ז( סי' )ש"ך בשרה במ"ז הבועא אם רמ"א לד' דאףודע
 חסרון דהו"ל כשר רמ"א לד' אף ריאה למראה משתנה הבועה עור דאםודע

 ופר"ח(. ע"י וב"פ )ש"ךמבפנים



 הגולהבאה לם מרפות הלכות דעהידרה

 סג"ה )מ( תיויה סרכא כדיןדינה
 ודוק"

 ססרכ" מ".ן
 מכסר ק~רס

 תודהזבמ
 שם ויש מחציין למטה לאונה אונה דבין הסרכא מן היוצאת דבועא הט"זבתב

 שמטריפין פו' שיש כיון מ"מ ס"ד, ט"ל כבסי מכשירין דאנו אע"גחלון
 למסה לאומה אונה שבין מסרכא יוצא בועא אם וכן וטרפה, לריעותא תרתימקרי
 מ"מ כוותיהו קי"ל דלא אע"ג דמטריף מאן דאיכא כיון חלון בלא אפי'מחציין

 הבאתי הפר"ח ממ"ש להקל ולענ"ד זה סי' פר"ח מביאו ע"ש לריעותא תרתימקרי
 שם. ודוק י"ח ס"ק ל"ה סי' לעיללשונו

 זו לשבב א"א כי טרפה לחתוך חתוך שבין כאגוז גדולה מבועה היוצאתסרכא
 וכן )ריק"ש( הרוקח וכ"כ נקב או לבד סרבא בשיש סהטוכבות כמו זועל

 שאסר דמה שם וכ" הגנה מטעם כן ה"נ דמגין האונות שבנגד לדופן כמולהתובים דמדמי להכשיר שפסק נ"ט סי" הריט"ץ בתשו" ראותי הצעיר ואני הפר"ח,הסכים
 אחר למקום נשסרוך אבל הראב"ד וכסברת אחר למקום סרוך כשאיט היינוהרוקח
 דכ" ל"ז סי" גו"א בס" ועיין אחר מקוס אל דסרוך כיון נשר חתוך או דופןכגון

 והכשירוה לחתוך מחתוך מיבלת יוצאה היתה וסרכא במנטוב"ה היהשמעשה
 אלא רביתה במקום מבועה סרכא מטריף דלא בהדיא משמע מ" סס"קובפר"ח
 כיון נקב כשיש אפי" פשיטא דלעיל הריט"ץ ולד" בהדיא נקב דאיכאהיכא

 ורש"י העיטור ב" י"ב ס"ק וע"ל ופשוט צר דופן כדין מגין אגוני בסרכאדסמוכה
 געל ב" ושכ"מ נרבונ"ה מנהג ב" כ"ב ב" הב"י ב"כ )מ( ל"ח. ס"ק וע"לז"ל

 דחישינן אלא נקב בלא סרבא יש דס"ל למאן דהיינו ונראה הב"י שם וכ"המכתם
 כיון נקב בלא סרכא אין האומרים לדברי אבל למיחש ליכא ובהא תתפרקלשמא

 נקב בלא סרכא אק דס"ל למאן שאפי" ואפשר וכו" לחות הפשטת אינהשנסרכה
 והפר"ח ע"ב וכו" אחרת באונה נדבקת היתה חזקה סרכא היתה שאילוכשרה

 הכריע ובן במקומו נהגו ושכן מ"י ונ"כ להכשיר ומנהגינו יע"ש חולקיםוהפר"ת
 מר"ן. כפסק ע"ד כ" דף הרשב"ץ וכ"כ מהרי"ו ושכ"דהש"ך

 עליה מעידה שהבועה טרפה הראב"ד דלדעת נראה בועה האחד בראשהואם
ן

 דאף כ" נ"ט סי" והריט"ץ להתיר יש הראב"ד על החולקים ולדברי בנקג,
 שהיא למקום סרוכה או מבועה יוצאה תלויה סרכא אם כי לאסור אין הראב"דלד"
 ופסק השיגו א" סי" חי"ד הארץ פרי ובס" יע"ש. וכיוצא לחדוד או לגב כגוןטרפה
 אבל להתפרק. עתידה דאינה משום אלא ובה מינה מכשרינן דלא מטעםלהטריף
 וצ"ע להתפרס עתידה בועה מתוך שיוצא דידןבנדון
 ע"ג מ"ה דף בחדושיו הרשב"א במ"ש גדלים הן לבשר עור בין דבועות קי"לדהא
 להתגדל בועה דעתידה משום לומר ואין הריאה. מגוף ממש נסרכה באלו הויוא"נ
 בה לדון אלא לזה להוש לנו דאין ותתפרק, הריאה מבשר קצרה הסרכא תהיהועי"ז
 בפר"ח מ" סי" לק" וע"ע י"ז ס"ק ל"ג סי" הפר"ח ובמ"ש לפנינו שבאה מהכפי

 שכ' ור"ן הרשב"א על שהקשה במה סק"ז ל"ז סי" בפר"ת ועיין אלומענינים
 לדון ואין דחקה לא עתה עד דהרי חברתה דוחקת שהאחת דסמיבי בועי תריבסעם
 יומה בת סרכא מענין ט"ז ס"ק ט"ל ובסי" יעש"ב, ודאה בה דלית הסוףע"ש

 במקום בבועות בסרכא סק"מ סוף הפר"ח ממ"ש וא"ל מ"ח. ס"ק לקמןוכתבתיו
 שתתפרק דחישינן להדיא נקב בשיש משתעי דהתם משום וכו" שמתגדליםרביתה

 הנקב. ויתגלההסרכא
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 תודהזבח

 הריאה ונופחין ובה כמינה נידון בועה ע"י ואונה אומא או אונות שתי נדבקואם
 להכשיו דקי"ל ולדידן סק"ו( ל"ז סי' )זו"ת טרפה וא"ל כשרה ההתוך בתוך היאאם
 ומוקדוק ח"ב( סוף )הלק"'ט בשוה שוה היתה אפי' או )מא( כשרה. לגבמגב
 יוצאת שסרכא ריאה משפולי א' נכפל אם וכן גו"א וכ' ודוק כן נר' אין רמ"אל'

 הוא שהרי טרפה הריאה ננפלה הסרבא ומחמת הריאה ע"ג ואוחזת הריאהמשפת
 הוא שגם וכ"ד כ"ג ס"ק זו"ת ועיין כהן( )מר"ש הסרכא. מכח המקמיס בשרכמו
 ע"ש מכשירים ובא"י בה וסיים אלו דברים הביא שה"ם ובס' כנה"ג. בשם כןטובר

 לא, או ברייתו מתחלת הוא אם כשמסתפקים וז"ל כנה"ג ב' זו"ת עוד ובתב כנה"גב'
 היה לא ודאי שפתחו מקום אותו כל בצבץ אם במים אותו ובודקין הכפלפותהים
 ונראה עכ"ל וטרפה ובה מינה הוי כולו בצבץ לא אם אבל וכשרה כפולהסרכא

 מ"ז. ס"ט והטור והרשב"א מ"י ב' ל"ה סי' ממ"ש כושלמדו
 מחתוך כמנ מכשרינן היטב הסדק נדבק הריאה וכשנופחין בריאה סדק ישאם

 כנה"ג משם י"א בס"ק כ" עוד מהאחרו"(. הרבה ב" סק"י )זו"תלחתוך
 הריאה נשנופחין אם ליפצל שדרך עליונה באונה לפיצול מפיצול סרכא ישדאם
 המצרינים דלד" זו"ת וכ" מומחה בודק ידו על והסכים בשרה לחתור במחתוךנר"

 הסרכא בעיקר פלוש ליכא אי זולתי הגבהה צריר בזו גם ובה מינה בסרכאהגבהה
 )מג( ולבוש( ופר"ח )ש"ך נקב יהא ובשתנתק להנתק שסופה משום )מב(ע"ש.
 ופר"ח( )ש"ך ועולה הסרכא תוך אל הרוח נכנס ולבן הריאה ניקבה דודאיטרפה
 הריאה נפיחת עם עולה סרכא שהיתה מעשה נתבנו שם סק"א ל"ו סי"וע"ל
 ובס" דמלתא. טעמא ע"ש והכשירו רוח יצא ולא בפושרין ובדקוה הסרכאוחתכו
 נר" עכ"ל בנפיחה שעולה סרבא כל להבשיר ומנהגי" כ" י" וסעיף מ"א ס"קזו"ת

 כתב גופיה איהו הא נקב בלא סרכא דאין שסוברים וסיעתו רש"י דאפי"שטעמו
 לכאן מושבת שזו ביון להתפרק שעתידה מפני היינו דטרפה כסררן שלאדבנפרכה

 דבוקה ואונה תלויה שהיא כיון הריאה נפיחת עם שעולה בזו א"כ לכאן. מושכתוזו
 דאע9"י בבסדרן לסרנא ודמי מעליא סתימה והויא להתפרק סופה אין אחרלמקום

 ודו"ס. בן ה"נ להתפרק, סופן אין זו על זו ששוכבות כיון נקב שם יששוראי
 נקב, ואת"ל לא, או נקב שם יש ספק ס"ס, משום להתיר דטעמו עודואפשר

 הסרכא תוך אל הרוח נכנס וממנו לבד העליון קרום רק ניקב לארלמא
 סק"א. ל"ו סי" למ"ש קרובוהוא

 כחלק היא הרי אלא סרכא דין לה אין בתוכה ריאה מראה כמין בסרכא היהאם
 שישנה המקום כפי יתרת דין ג"כ לה ויש משלמת דין ג"כ לה וישמהריאה

 )פר"ת(שם



 הנולהבאר לט מרפות הלכות דעהיורה

 נ~ס הו'"הצשי שתהא בין הפרש אין הריאה סרוכת שאמרו טקום צכלי

 וחזקה עבה שתהא בין השערה כחום דקה:זהפרכא
 נתםעכה ואם ביד שממעכים כאותם ולא )מה( כנודלורחבה
 : לישראל מרפות נמאכיי כאלו כן הנוהנ וכל להקיתויין

 תודהזבח
 ולמאן בש"ך וכ" ב"( סי" אלשקר )ר"מ טרפה נפיחה ע"י שמתנתקתסרכא

 ב' )ש"ך משם ניתקה דודאי )מר( )פר"ח(. בהבי ה"ה במיעוךדמיקל
 כ"ב בסע" ועייו סיימו דלזה זה וטעם זה דין להם קשה ז"ל הם דגם ואולילהכשיר כדי מבקשים אט זה הלא להטריף טעם זה מה וש"ע פר"ח( טטניאו ישניםבדיקות
 כמבואר  מכשרינן בדוק מכה דבנמצאת רמ"א דברי לדחות מבוארת בתנתםע"ב
 מ"א בסס"ק ע"ז שכ" לזו"ת מצאתי שוב להבשיר. זו"ת וכ"כ ודו'ק כ"ב סעי"שם

 וקורין רביצתה דרך שלא אפי" הדבק מתירים נרבוב"ה שבני שפי הכ"במסברת לאפוקי זה מר"ן בת"ה,וכ" הרשב"א ל" )מה( עב"ל. להכשירומנהגינו
 חלקו הפו" ובל האשכול ספר ב" ורי"ו העיטור וכ"כ הוא טוב לדבה אומרע"ז

 ל"ה. סס"ק וע"ל ע"ש באורך ב"י הובאו והאוסרים המתירים וסברתעליהם
 ולנענע בקנה לאחוז הורה גאון יעקב שמר והטור ורי"ו בפא"ט הרא"שכתב

 מתוך שפעמים לפי מותרת, מאליה הסרכא תנתק אם פעמים, או"ד" ג"יפה
 הסנימו ושבן וכו" ולורדא ולאומות לאונות נסרך הבהמה ושומן הלבשומן

 להא הביאו ורשב"ץ והמררכי הכ"ב גם ישראל, לבל בן והורו בישיבההגאונים
 דנר" שם נ" דבריו ובתוך והחילוקים בזה הפו" דברי בל זנר והב"י גאון, יעקבדמר

 הטור ומדברי וכו" מנענעין היו הלב לשומן בסרוכה דדוקא יחיא ן" הר"דמדברי
 למקומות לסרוב" דה"ה משמע הלב שומן גאון יעקב מר הוראת גבי הזכירשלא
 מר על חולק המעוך שאסר הטורשהרשב"א מדברי דנר" הב"י שם עוד וכ"אחרים
 כ" כאלו הו"ל קבלה דברי דברי" שכל מהגאונ" לן דשמיע דכיון לדחות וישיעקב.
 הגאונ" על הרשב"א פליג דלא מדבריהם דנר" פו" הרבה הרב"י הבהא ושםבגמרא,
 לשומן לקנה, לחזה, הסרוכות דאונות שנ"ל יחיא ן" הר"ד ב" הרב"י שםומסיק
 רק הכשיר דלא הרי וכו" ובבדיקה אותה לנענע הנאות המנהג ולטרפש,הלב,

 לא. לדופן בסרוכה אבל דוקא, המקומות ולאלו דקה, בסרכא ודוקאבבדיקה
 דברים הלבה ולענין עכ"ל. בקיאין אנו אין כי לנענע רגילין אנו ואין בתו"ומצאתי
 דברי העתיק והפר"ח ב"י עב"ל לנענע בקיאים אנו אין ספק בלי בי נראים.הללו
 נשאר ואם ובבדיקה, הלב. לשומן בנסרך רק לנענע היתר אין 31" גאון יעקבמר

 בכל ואנן ישראל בבהמת אם כי להסל ואה רור אלא הוי ולא כשרה הלבבשומן
 עב"ל. לנענע בקיאין אנו אין בי בב"י ונמ"ש להחמיר נהיגינןגוונא
 הצעיר ואני ע"ב. התרתי לא ביד לפרק אבל כ" יעקב מר ב" הרא"ש דבלטיןודע

 אחד הרופא זבריה להר"ר מצאתי זה את אך בנענוע, דנהיגי בבאן ראיתילא
 קרוב אחר באופן זו סברא שכ" להרמב"ם בנימוקי קדמון אתרא מרבנימעחד
 חכמים שמעו אחת פעם בתלמוד, הנז" המעשה שמע ועתה וז"ל יעקב מרלדברי
 לרב אתיוהי ליה שלחו לנדותו. חכמים ובק~טו דליבא סרכא מתיר שהוא יוסף רבעל



קט לם מרפדרן הלבדת דעדץידרה הגולהבאר

:ו:נ""
 וכגביה המיכא תחת אצבעו :מכנים )סון שכתב סי קי: יא נו ק:5

 מרכא )מז( שהוא כ? הנבהה פחמת נפמקה א2 -:וו: ינקק :ר"רנ:ס
 בבהמה איא בכך להקל יואין )מח' וכשרה היא ייכ-א בין כ:ס '::ס~ן'
 וירא בשר בבודק אלא זו קויא על מוטכין ואין יסם, .שרא? הנ:תה :י ני:,

 : מרבים ה' אה :ו:קת:ס5"
 5סחיטה סמיךמיס
 : )נ' ישחימה ממוך הבהמה *וק:קייז 'צכוי:1 ר12מ5י":כ,5:

 ה"י":ס,תנ2ס
 בןא בזריזדת בבהטה ידו יכנים 'עהבודק י2אי-ף י. :י: י3

 ת,.ט'":הי
 כ:מכנים מיכא שום נהפרקה וא2 '4א( .די2 ר-יו,
 ימצ-א סרכא היא א2 ובודקה ?הו'ן הריאה מיציא ידוהבודק

 תודהזבה
 אני מה יודעים אינם משמי והאומרים מתיר. אני דליבא סרכא לא ח"ו. א"ליוסף.
 הלב בחלב האונות וידבקו ביותר שמינה הבהמה שתהיה פעמים אלאעושה.

 אתה, אחינו עושה, אתה א"ב לו אמרו מתפרק שהוא מיד בידו הטבחוכשמנענעו
 לאט נפרידמלאט הלב בחלב דבוקות האונות נמצאו שאם מזה למדנו לשלום.לך

 משמע מדבריו עכ"ל. טרפה בנחת נפרדים אינם ואם מותר בנחת יפרדו אםבנחת.
 נוסחא להם היה אולי הנמצאים, בגמרות כהיום נמצא שלא ואעפ"י כן.דנהיגינן

 ע"ז לסמוך דיובל הצעיר ולדעתי הפר"ת. ב" מ"ח ס"ק וע"ל שלהם בגמרותזאת
 שיזהר רק הגאונים ובפרט זאת בסברא וגדולים דרבים כיון בדיקה וא"צבהפמ"ר
 כ"כ )מו( נ"ב. ס"ק וע"ל חכם וחקירת דעת ובהשכלת הזה הרב שב" באופןלעשות
 בהם שמצאתי בהמות כמה הטרפתי בדיקתי בתחלת וז"ל הלבן ר"י ב" בוהבל

 ובתו" בה"ג נמצא כי יומה בת סרכא שמטריף מי כל וטועה וטעיתי דקות.סרבות
 מבניס יומה בת היא אם נדע ובמה היא. סרבא לאו יומה בת סרכא ניקדמונינו
 כובד מפנו אמרי" האבר יגביה דאם האבר יגביה דלא משמע )מז( וכו".אצבעו
 היתה חיה הבהמה היתה שאם ואעפ"י )מח( )בנ"ח(. וטרפה הסרכא נתנתקההאבר
 כהרשב"א אזלא זו דסברא ונר" מטרפא. לא יומה, בת דהשתא כיון ענ"זמתעבה
 בת שהיא וכיון פירוק מחמת רק נקב מחמת הסרכא טרפות ראין דסברי ותו"והר"ן
 לע"ד אבל וכו". להתפרק דעתידה 3יון לומר הריאה בעור לקלוט התחילה לאיומה
 יומה בת לאינה יומה בת בין הפרש אין הפוסקים רוב וכ"ו נקב בלא סרכאדאין

 דהגבהת בדיקה דהאי ונר" גאון. יעקב מר בד" לשומן הסרכא אם זולתוטרפה,
 ונ"ל פר"ת, עיין טרפה זה ממקום חוץ ובל הריאה. מנענוע יותר קלההסרכא,
 מנחחו כמה מפסקן דהו בל נענוע ובמעט סרכות מליאה שנמצאת בריאהלהקל

 ובאומדנא ביקבי כמה ריאה מנקבא לא הסתם דמן רירין דאינמאלא מלתאדמובחא

 סי" רדב"ז נגד )פר"ח לגמרי )מט( עש"ב. והר"ן כהרשב"א להקל מטינןבהאי
 בבהמת דוקא בהפמ"ר שמקילין מקום דכל ותכ"ד בזה הפר"ח והאריךשב"ח(
 ישראל ממון מקרי השוחט שכר מפסיד ואם דפסק זו"ת ועיין ע"ש לגמריישראל
 המשנה בפי" ורמב"ם )רי"ף ונכרתת נשמטת חלושה, סרכא יש שאם )נ(עש"ב.
 אביו ב" עורה,ש"ך ליפשט הבהמה נוהה שתהא שפי" בפירש"י דלא מ"( דףביצה

 שיניח דהיינו לחיותה מהרגיל יותר להשקותה שצריך ואולי פר"ת וכ")פר"ח(
 נפסקים זה ומפני ושותה וחוזרת שותה היא ובזה ארוך זמן המים לפיהסמוך



 הנולהבאר לנ2 כ2רפדרע הלכדרצ רעהיךרה

 כ"י הרכ איעת אראין וכשרה הוא רירא ואיל ,נבן בדופן או בריאהראשה
 סי"-ם ?ת:,נת קולא על מומכין ואין )נ3( ישראל בבהמה א?א בכך?הקן

 ,רגיג1 ג'ס"כ'נ))י
 מתירין : סנ"ס : פרבים ה' אה וירא כשר בבודק איאזד

 ו"ו:וריס ,נד( כסס ו5:ועך כסרכוה5מס:וס
 ססרכ"

 "דס י:ועך "כף
כ"'כ. 1"ו:וריס 5סק5 חו)ין סיח:ועך :וקוס כ5 ו5כן תגתק 5" סיוס כ5כס

 ריר "5" סרכ"
 כע5:ו"

 :ו"חר כידס 5:וחית י"'ן "5ו :וד'גות כג' כ5 גסנו ככר גד51סקו5ח ססי" 1"ע"פ ,נה( וכ5כו( ):וסרי"ו
 "5סיס יך, :כ1דק 5סיוה 5ן'ך ו:ו":ו סיס:ווכו )וס מ5 5סססיס

 ס"ין מקי:ויח 1ים )נו( ככח יגתק ס5, כגסה 5:ועך 5'זסרסיודע
 כסרכות 51)וס:וס 5:ומךגיסנין

 ס1רר"
 וכ5 "חך 5:וקיס גמרכס "ס

 י'כ יחי'( ;' סר"ד :)5' יכ"ג סמע )כך ונז( טרפס סתסרך:וקיס
 גר"ס 51' כזס. נס 5סק5 סגסנו:וקו:וות

 כסכר"
 5ממך מ5" :ך"סוכ:

כירד"
 מ"חר כסדרן ס5" ססס ססר:וה וככ5

 כסדד; :5" ססןכ"
 מו,כרטרפס

 כנ:ור"
 מק'5'ן "דכר' 5ס:זיך ו"ין מ5יס קו5ק 1"ין

 ככ5 ו5:וטך 5:,ס:,ס כעיןגו ס:וגסנ "כ5 וס:וס:ו.כין. ס:ויעוךכע:ין
 סרכ, כין ח'5יק יהיןססרגות

 5סןכ"
 סכתכת. 5:וס 5חוכ וגכו; ,נה(

 נדי'ס סלגות כ5 5סטריף כעירגו גסגי טור :וריכס. כספסד 5""ס
 )נמ( סרכ'ס וענ5'ס כתוכ( ,:ו5"יט5,יס

 כי כ55 כסס 5:וטך 51"
 כי 5סטך.ף קכ5ס כ,סיס

 : :נ.עוך ע"י ו:נתגתקח ןגס עד"ן ססרכ"
 ידו אהר הכנים ואח"כ מרפה ואמר ידו שהוציא בבודקיד

 ום(: נאסן הראשון מרפות סצאויא
 הודהזבה

 ע"ש. הסרכות נכרתים עורה וימתח המשקין משאיבת הריאה כשתתמלאהסרכות
 ואמרו לזה יודה מר"ן דגם ונלע"ד בנחת דוקא כתבו ופר"ח ורש"ל ט"ז)נא(

 מהא וראיה וחוזק בבח יהיה שלא צריך ולעולם ברפיון תהיה שלא היינובזרהות
 ואם )נב( ז"ל. שה"ם כ" לזה וקרוב סק"י ועמש"ש כ"ד סעיף לקמן מר"ןדכ"

 ט"ז ולד" בזריזות ידו בשהנניס אלא בדיקה דצריך מר"ן קאמר לא דע"ב קמןליתה כי וכ"ש בריאה ראשה ימצא אם לראות בלל בדיקה א"צ בנהת ידו הבודקהכניס
 ומנהג )נג( בסמוך. ועמש"ל ל"ז סס"ק וע"ל )מ"י( בדיקה צריך בנחת גםורש"ל
 ההג"ה על לסמוך דאין ב" הפר"ת ננד( )שם(. גוי בממון אף להקל תוב"בירושלים

 קטן כדבר בעיניו ודומה גדול בח שיש שוות הבוחות כל לא 3י מטעם הכתובלכל
 אינו אם לראות פושרין או ברוק לבדוק נוהגים שנתמעך ולאחר )נה( ע"ש.וכו"

 סמרטור ע"י דממעכין אותם ולב"ע )נו( ופר"ח(. )ש"ך האחרו" בל וכ"כמבצבץ
 )נז( פר"ח( ט"ז ש"ך )ד"מ לישראל טרפות שמאכילין בודאי ועפר חול ע"יוב"ש
 למעך אין הבי דאפי" ט"ז כ" )נח( )ש"ך(. נינהו בסדרן שלא רידה לגבידכולהו
 שהוא הרכום בעגלים )נט(ודוקא )פר"ח(. מטנרי או מבועא היוצאת דבוקהבסרכא
 בשם נקרא שהוא כל יונק שאינו אעפ"י וטלאים גדיים אבל יונק והוא שנתותוך
 תרתי, דבעינן רכים 4ן2לים במ"ש דק ולא וב"ח( )ש"ך אדם בני בל" וטלהגדי



קי רכ2 מיפדו: הלכות דעהידרןק הגולהכאר
 ופתחו בריאה ננ; יא :המבה ונ2צא ה2יפשנ2תח גיעגגן-: שיא נחברר ואח"כ מרפך וא2ר ידו שהכני2 ;מבח כ2ו גק:'3קיי,חס

 : )2א( אותה מכשירין 2רפות בה נמצא ולא ובדקוההמר2:
 ואומר 2כחישו ואחר היתה ככדרן :רא הבודק רא2כמז

 '2ב': היקר בהזקק הבה2ה כעמידין ה-תהכ2דרן
 מרפה :היא ב2קו2 :רכה בה :מצא ואמר ייאה ההקונהין

 '2באו 2יון 2'2רך :היא ב2קו2 שה.תה או2רודמוכר
 כבהכה וה"ז 2נ; ;דות כאן אין לב"ר אהת כבת:ניה2
 :כיח:י: נמק.מית ו:ן ::": : :נבדקה קור2 ריאהיבאבדך
 לי; (3ד'ק: :קי"י יי. כ:י": ,:5 :כ:".ק .:ג'קי פ:י"ש"נ5

 רך עגל מקרי ויונק שנתו לאחר או יונק שאינו אעפ"י שנתו בתוך הוי דאיוליתה
 המכשיר קדם ואפי" כאחת באו אפי" אלא ראשון ראשון באו אם ול"מ )ס()פר"ח(
 והעביר בחזקה ידו הכניס השני הבודק שאולי )פר"ח( טרפה כן אעפ"י לב"דלבא

 המסור בדבר באיסורין נאמן אחד ועד ידו בהוצאת הראשון העבירה אוהסרבא
 בחוזק העבירה דלמא טרפה במיעוך דמיקל למאן ואף וט"ז( ורי"1 )רא"שבידו
 לן לית טרפה, שאמר במה שטעה להתברר יכול הדבר ואם ופר"ח( ט"ז ורש"ל)ד"מ
 נפיחה עושין שאין במקום דוקא זה דכל זו"ת וכ" )פר"ת( שאח"ן בסעי" כדלק"בה
 אפי" )סא( טרפה. שמצא הראשון שאמר במקום יבדוק נפיחה שעושין במקוםאבל
 היה דבטעות כיון דאיסורא חתיכה אנפשיה, ישוייה אמרי" ולא טרפה, דאמרלהאי
 שהטבח ומיירי )פר"ת( אשתבחת והא חסרה, מדין וטרפה ריאה, לה דלית סברדאיהו
 איזה שמצא לומר יכול טרפה סתם אמר אם אבל טרפות מצא שבריאה בפי'אמר
 ולא הכבד בחצר חפשתי אני השני אמר ואפי" השני, אמר שלא מה הכבד בחצרנקב
 ואפי" )ט"ז( השני ראה שלא מה קטן נקב מצא דאפשר בלום אינו נקב שוםראיתי
 בולה והריאה הטרפש שנפתח הייתי סבור טעיתי עתה הראשון הבודק אמראם

 שום דרך שאין במה שטעה סברה אין לבודק שהוחזק ביון כמיניה כל לאודבוקה
 משמע וכן לחזור במיניה כל לאו בסתם טרפה אמר דמתחלה וכיון לטעות.בודק
 )רשב"ץ( הותרה נשחטה דאמרינן )סב( למהר"ם.ברוך(. )בה"ט הריב"שבתשו"
 אבל פר"ת( פר"ח )ש"ך שאה"ז בסעיף ברלק" לב"ד אחת בבת שניהם שבאוומחרי
 דינו נעשה הרי להטריף הדין ונפסק עדותו ונתקבלה כסדרן שלא האומר קדםאם
 הספיקו לא אם אבל שנים במקום אהד של דבריו אין השני אח"כ וכשבא שניםכדין

 מר"ן מיירי ובהכי כשרה כסדרן ואמר השני ובא הראשון עדות ע"פ הדיןלפסוק
 )סג( )פר"ח( ס"ג קכ"ז בבסי" זה אחר בזה אפי" 'מכשירים ויש)פר"ת(
 להתיר לשני מאמינים היו לא תו פיו על אוסרים והיו לב"ד תחלה הקונה באשאלו
 עד ואין שנים הו"ל א" עד תורה שהאמינה מקום וכל נאמן היה שהראשוןכיון
 ס"ב רלעיל ואע"ג בזה. מודה ורמ"א פיו. על כבר שאסרו כיון להכחישויכול

 לסרכות עלולה דריאה רבנן, בתקון עבוד דלא התם שאני הריאה, בנאבדההחמיר
 היתה טרפה אומר וא" היתה כשרה אומר שאחד הכא אבל בה;סרכא. היהושמא



 הנולהנאר למ מרפות הלכות רעהיורה

 כר י1סףיינ רי6ס דכריקת ססרכית 1כיתק ידו סכגים סמכו"ס סמ6חוססק

 הע'ן 1כ1'מ::מי, מכי"ס טכחיס 06 מיסו ר5"ח( סי' )רסכ"6 5סק5 וספיק6ור3גן
 ח,,י" 5יזסר ים 51כחח5ס )סד( כדימכד 6סי' 5חוס ים כך 5טסיתרני5יס

 מגסס ט,ר
 1ס51 ה16סרין מן : עכיןככ5

 המתייי,"1 האונה בנב ,פה( האונות חתוך במקום שניקבה יריאהיןז
ך:' שב*ן בבשר )מזי במרכא מותמתה ודופל )מו, הדופןכנגד

 מסךג 5ק
 היא אם אבל )ממ( כשרה )מח( ובעצם בבשר זאוהצלעות

 תודהזבח

 החמיר והפר"ח וט"ז( )ש"ך היתר בחזקת לבהמה ואוקמה חד לגבי "י הויעא'צ
 ע"ש. הסעיפיםבשני

 בסעיף וה"ה דאיסורא חתיבה אנפשיה דשוייה לנ"ע, אסור ודאיולקובה
 )בה"ט ממנו מוציאין אין עדיין המעות הוציא לא הקונה ואםהקודם.

 להו, אית חד דטעמא כיון הדינין שני לכתוב מר"ן הוצרך למה הפר"תהקשה
 כיון השני ובדיו היתר, חזקת טעם הראשון בדיי לבתוב בחר למהועוד

 מכחשי רלא למימר דאיכא דהגם חידש א" דבדין ותירץ אחת, בבת שביאםש8באן
 בחוד ליה מתחזיא עדים מהנך לחד לחוד, סמוך בחתוך סרכא דהות ואפשראהדדי
 לז"א בשניהם, בקי היותר בתר אזלינן שכן וכיון בחתוך מתחיא ~אוושרפה,
 העד דאלים השמיענו שני ודין להבשיר, בנה"ג אפו' בהמה אחזקתסמפינן
 דסובר דהגם הנאה ליה דאית עצמו המוכר שהוא הגם נאחד בשבאו חעדלהכחהש
 שיוודע ער הונא דרב ההיא אצטריך ריעותא הו"ל ער מבחיש דעד דבה"גהרעשב"ץ

 אצל שהניחו דכיון הכא שאני מכשרינן הריאה דבנאבדה ואע"ג )סד( ע"כ. ובו"לך

 במצר לצואר סמוך שהוא )סה( סק"ט. לעיל ועמ"ש ש"ך( )8ר"ח במזיי וטיחגוי
 שכ"ד )ב"י מנקב עויפי דלא אבעבועות הסרבות תחת היו ואפי" )סו( )רש"י(חחלל
 כ" )סז( ל"ח(. ס"ק וע"ל ו" סי" י"ד מוהרי"ט וכ"פ ר"ח ב" כמרדכי רלא השו"נל

 שבין והחילוק סביך דוקא דבעינן דס"ל האיי ורבי' רש"י מד" יאפוקי זהפר'ז
 שבאמצעותן קצרים בחוטים הוא שהסיבוך יחיא ן" הר"ד ב" הב"י ב" לסריךסביך
 ארוכים או מאד דקים שהחוטים הוא וסירוך בסבך. נאחז ל" לדופן הרהאהתדבק
 כדלק" העצם כנגד המיעוט היה אם דוקא פי' )סח( עבים. ני גם טפחיים אוטפח

 ו" סי" י"ד מהרי"ט וב"פ כשרה לבד בעצם רוב דאפי" כ" ופר"ת )פר"ח( ב"ח סי'נ
 והן צר הדופן האונות בנגי ששם מפני )סט( פר"ת(. משם מש'"1 ס"ט ס"ק חגב"יע

 חדשות פנים הרב וב" ופו"( )ב"י הריאה על שיגין חזק תחבושת והויבדחקות
 מכל וסותמו הנקב על שובב הדופן שיהא דצריך קב"א סי" ח"ב רש"ך ב"ויפ"מ

 טוב ור"י רגמ"ה ב" ע"ב מ"ח דף בתו' מצאתי וכן ז"ל מ"י כ' וכן עש'זצדדי
 גורדין או הצלעות עם בנפיחה להו בדקינן רביתייהו במקום דאפי" והגאוניםעלם
 וסותמת קיימת שהסרכא דכיון כשרה בנפיחה עולה אם ונופחין, הסרכא עםהצשר
 כתב התרומות בס" גם ל" שיטה ע"א מ"ז בדף עוד וכ"כ עוד ית8רק לא הנקבבל
 נחלקו אם והנה הנזכ" הגאונים בש" שפ"ב סי" הרוקח בס" גם ט" בסי"נן

 לבדוק ובעי אלא נחלקו לא בבסררן להתיר האומרים ד" על הנזכריםהרבנים



קיא למ2 מרפריז הלכדת רעהיררןן הגולהבאר
 שכנגד השלם בכל הדין "וכן )ע( מרפה לבדו לעצם מרוכה "סי""םסמ0יר

 שהמקום מפני )עב( כשרה הערוגה עד )עא( למעלההאונות
 החוט עד דופן ונקרא )ענ( מותמו והוא לדופן ונדחקתצר

 תורהזבח
 הנקב בל סותמת הסרכא שתהיה בעין שנראה בעינן, רבוותא דלכל ולעולםבנפיחה
 לדוט ונאחז קאמר ולא בסרכא סותמתה ודופן דקאמר כאן מר"ן ל" מובחוכ"נ

 מהנקב קצת נסתם אם כן לא הנקב כל סותמת הסרכא אם דדוקא משמעבסרכא
 סק"ז זה סי' פר"ח דעת בפי" מוכח וכן כולו נסתם דלא כיון דטרפה פתוחוקצתו
 וס"ק סק"ו 3אן בזו"ת וכ"כ סק"י לעיל הובא מ"ד סעיף לוי ן" קול ספר ד"וב"נ
 להסמיך היא והסרכא הדופן היא הסתימה דעיקר כ" הפר"ת אבל ומ"ז, וב"הי"ד

 מקום לכל הסרכא שתמלא בעינן לא וא"כ קצת, דבוקה ממקום תתרחק לבללייאה
 כשרה סרנא בלא והשאר סרכא הוציא מהנקב שהוא כל חלק אפי" אלא הנקבפי

 מ"ש על אלצ'אהרי להר"י מצאתי זמן ואחר מצאתי. ולא חבר לו ובקשתיעש"ב
 מקצת דהייט וז"ל, כ" מותרת, ובעצם בבשר דבוק האונות נקב היה ואםהרמב"ם
 זה מלשוט נר" עכ"ל, סרכא ונעשית נקב מאחלתה שהיא לפי לסרבא וה"הסתימה
 בטתם סברתו מרהביא הפר"ת לד" הסבים זלה"ה מורי וגם ז"ל פר"ת כהרבדסובר
 או כפר"ת הלכה אם ספק ס"ס, מטעם להתיר עוד ונ"ל ז"ל מפיו שמעתיוכן

 דס"ל גאון שלום שר כרב הלכה דלמא כהחולקים, דהלכה ואת"ל עליו,כהחולקים
 באורך, ע"ג ס"ק לקמן עיין ז"ל הסמ"ג רבריו שפי" כמו סריך אפי" בעידלא
 בבשר ואובלת לחוץ עוברת המחט והיתה במחט נקובה שהיתה באונהמעשה
 וממנה הטחט סביב בה מקפת היתה וסרכא ימים מרוב הדוט ובעצםהדופן
 עצמה ע"י ניקבה לי דמה יצ"ו עראקי הבהן יוס4 הר"ר בהסכמת והכשרנולדופו,

 עובר הנקצ היה שלא ו3יון צדדיובסרכא מבל סתום היה שהנקב כיון מחט ע"יאו
 ר2 לה, מתקיף ע"א מ"ח דף בגמרא מובח והכי כשרה הדופן ולעצם לבשרלחוץ
 ניקב כי דדוקא נחטמע וכו" טרפה מאי, להדה דופן אינקיב אלו חמא ברעוקבא
 וע"ל ע"ד סס"ה ל"ו סי' לשונו הבאתי כנה"ג ב" שה"ם וכ"כ בראטתהארכתי ק"י סי" ובתשובותי כ" דף ברשב"ץ ועיין כשרה לא"ה הא האחר לעברהדופן
 )ע( סק"ג. מ"ב וסי" כ"ז סס"ק ל"ו וסי' סק"ג מ"ט וסי" ד" וס"מ ט"ו ס"ק מ"וסי"
 והראב"ד ר"ג אמנם גאונים. ומקצת והר"ו רש"י וכ"ד ופי"א פ"ז רמב"ם ד'כו

 הכרעת'הר"ן וכ"נ כשר לבדו לעצם דאפי" ס"ל שפ"ב סי" והרוקח והרא"הור"ת
 הצלעות שגם הטעם בת"ה הרשב"אוב"

 דכל כלל נסתבבה שלא למעט אלא בבשרא סביך אמרו ולא ובשר שרמחופים
 מנהגם שכן כ" בזו"ת גם מנהגינו, וכן מסתבכת, היא הבשר על מסתבבת,שהיא
 דאסרי ורש"י הרמב"ם לד" דאפי" שכ" שכ"ח סי" החדשות הרדב"ז בתשו"ועי"
 הבהמות בדרך לבד העצם לקרום כשנסרבה דוקא היינו לבד בצלעותבסרוך

 סביך דמקרי יודו ורש"י הרמב"ם אפי" הצלעות על בשר כשיש אבלהכחושות.
 ודוק קיימת סרכא זו אין עצמן בצלעות אבל שנ" רש"י מל" לדייק יש ונןבבשרא.
 קאמר מדלא שבצלעות ולעצם לבשר נסרנה אם אבל כ" הרמב"ם ונן עצמן.מלת

 וכו". ולעצםלבשר



 הגולהבאר לם פרפות הלכות דעהידרה

 טנכל'קות סס נסרד ואם חזה נקרא ואילך ומשם )עד( החזה מןשמנקריכ

 נסרכה כאלו דינו שבחזה חומ ע"נ נסרכה טיאם טרפהלשם
 ככ5 גס 6)1 כחי)1קיס גפקות6 6ין ו5דידן סנ"ס );ה( ומרפהבחזה
 ס6ר15' 3")1 נסגו ככר כי ססימן סוף ער 5ק)ון סיתכ6ריסחי)1קי'

 ס6נ1 51רפת כ6סכגז סו6 קונו1ג'ס )וגסג כי 5סכוח 61ין סג55סטריף
 סתי6וג1ת )6 06 כרי6ס סרכ6 סוס 5סכס'ר 6ין 1)כן ג5'ססמכגי

 רזדדאך2ז2:וק

 במכה תלינן בדופן מכה ויש לבד לעצם האונה נסרכה אם הרמב"ם לד" דאףודע
 ועיקר יחיא( ן" ומהר"ד )ב"י דכשרה ב"ב סי" דלקמן דאומא דומיאשבדופן

 הוא כאלו ורואין )עב( האונות. חתוך מן שלמעלה המקום אותו פי" )עא()פר"ח(.
 ן" הר"א ב" רי"ו ב" )ב"י השדרה שבנגד הגובה עד דאוני חתוכי על מתוחחוט

 לן שאני ולא וז"ל ב"י וכ"ב )לבוש( טרפה ע"ג, סרבא בלא נקב אבל מעליאסתימה דהוי סרכא שם שיש ודוקא )עג( )ב"י(. נקיטינן והכי פו" הרבה ונ"דאסמאעל(
 נקב שם ואין לדופן כשנסרכה דוקא תימא דלא כוונתו עכ"ל בפועל לנקב סרכאבין
 סברת כלפי זה וכתב ובו" שאני קמ"ל,דלא לא, נקב ויש סרבא שם כשישאבל

 סריך לא דאפי" גאון שלום שר רב ב" כתבו והתו" שמחלק. ז"ל יחיא ן"מהר"ד
 ושכ"ד שלום שר רב דברי הפר"ח פי" וכן הנקב על מהודק שהדופן כיוןבשרה

 וכקם סריך אפי" בעי דלא שלום שר דברי כפירוש ביאר ס"ג  עשין וסמ"ג ש הרא8
 בעינן מיהת אבל להכשיר אדם שום ע"ד עלה לא לרוחה הפתוח נקב אבלהפר"ח
 דסריך שלום שר רב דברי שפי" ו" סי" י"ד מהרי"ט על וחלק בדופן מהודקשיהא
 אין שחיטה שאחר כיון לא, או מהויק הדופן אם ידעינן דמנא תמה נ"ע ומוריבעי

 א"נ בינונית. נפיחה הבהמה בגוף הריאה דנופח לומר דאפשר ותי" נפוחההריאה
 שר רב דמל" ב" והפר"ת עכ"ל השפולי בדין הרשב"א ב" כ" בסעיף למ"ששביון
 מקום בשסתם בד"א בשרה ובו" האונות חתוך במקום ניקבה ואם וז"ל פ"זלרמב"ם ראיתי שוב ומסיק והטור הרא"ש דבריו מפרשים ושבן סריך דבעי מוכהשלום
 מדבריו משמע עכ"ל מגין אינו לעצם הנקב נסמך אם אבל בשר שבאונותהנקב
 הוא ביופן שכנגדה דהבשר כשרה סרכא דליבא הגם הבשר כנגי שהנקבדבל

 ואדרבה סריך אפי" רמב"ם בעי דלא ראיה מכאן דאין נר" עבדו ולי עכ"ל.הסותם
 בד"א לומר לו היה כך פר"ת כדברי שאם סביך דבעי משמע כאן רמב"םמדברי
 נגד הנקב שיהא רק הקפידה דאין שמעינן והוה הבשר כנגד הנקב מקום3שהיה
 לשון ואדרבה לעצם סמוך הנקב מקום היה אם אבל לומר לרמב"ם הי"ל גםהבשר
 גם הגמרא, מל" זה אחר בסמוך עצמו הפר"ת דקדק וכן סביך דבעי מורהנסמך
 הארכנו וכבר ורמב"ם רש"י ד" שהיא בסרכא סותמתה ודופן מר"ן מ"ש עלכתב
 הכבד כנגד ניקבה ואם וז"ל מרה בדין פ"ו רמב"ם ב" לזה ודומה פ"ח ס"קלקמן
 עכ"ל טרפה לבבד סמוך שהוא אעפ"י הנקב נסתם לא שאם כשרה סותמווהכבד
 לעצם נסמך אם אבל דנקט והא ממש. בסרכא והיינו בסתימה אלא מכשר דלאהרי

 סמיכה. לשון נקט קרום רק עליו אין דהעצם משוםוכו"
 שלום שר רב לסברת לצרופיה אחרינא ספיקא דיש בהיבא הפר"ח דלד"ודע

 מטעם מבשרינן שחיטה לאחר אי מחיים אי בנקב נסתפק באם וכןמכשרינן.
 לא סריך דאפי" שלום שר כרב הלכה דלמא מחיים ואת"ל לא או מחיים ספקס"ס

 ודו"ק.בעי



 קיב ךכמ כמימגדרן הלכורז רעהיררה המלהני

 ככסררן כ16מ6 15גס 1ה"ס טיקרן )גד -)וחגיין )מטס נכסררן ססרוכות יכיי6סכגויס
 מיעוך ט"י הנותגהקת כסרכ5 )סקל סגסגו כתכלי וככי כס"ג העיטור,תלסין

 )עו( :ומס)ווסכי.ר6"סססיטור

 שיא אבך ,עז( רמכשרינן הוא האונות כננד ודוקא יימש
 : ,עם( מרפה )עח( האונותכנגד

 אמ אנל )פ( הדופן כננד כשהנקנ דוקא דמכשרינן כהאכ
 וסרכא ריאה בשפולי אפי' יאו )פא( טבפניםניקבה

 משפיי יוצאה סרכא ואם )פב( טרפה לדופן טשםיוצאת
 תורהזבח

 שיש שהעוקץ נפיחה צריך ולעוקץ למכה ונסרך עוקץ עם צר בדופן מבהישאם
 נסרך אם אבל תמיד, הריאה נוקב שהעוקץ לידבק הריאה מניח אינובמבה

 אלא מחזיק אינו החזה מצר וסתם )עד( פ"ז. סס"ק וע"ל )זו"ת( נשרה העוקץע"ג
 האומא בנגד ולא האונה כנגד הוא שעדיין לעין שיתברר לא אם בלבד צלעותד"

 מתנות לענין בחזה שנידונות קטנות צלעות ושתי י"א( סי" ח"ב מבי"ט ב")פר"ת
 הכריע וכן אוסרים( כיש דלא פו" ב" )פר"ח וסותם דופן מקרו סרבא לעניןבהונה,
 השש כנגו שנסרך מה רק להכשיר שאין במנינמ האונות בשיתוספ ונ"מב%"ת.
 ע"ג שנסרך אעפ"י רחב דופן הוי צלעות לשש חוץ שנסרך ומה הנזכרות.צלעות

 ע"ט. סס"ק וע"ל )זו"ת(האונה
 )פר"ח כשרה שם ונסרך הדופן עד החזה מן עולה והשמנונית שמינה הבהמהאם

 כשרה תלויות סרכות הרחב בצד צלעותיו בין וראה כבש של א" צד שקנהמי
 היו ולא הן תלויות סרכות ואלו בראוי ושבדק בשרותו בחזקת טבחדהעטד

 הכשיר בפי"א והרמב"ם )עה( ע"ח(. סי" ח"ב ריב"ל ב" )פר"ח בריאהדבוסות
 מעשיהם שעושים במקומות דאף ו" סי" מהרלנ"ח ב" פר"ח וכ" ע"ש לחזהבבסרך
 פשוט ומנהגינו ע"ש כדבריו לעשות שלא קבלה להם יש בזה הרמב"םע"פ

 ז"ל(כהרמב"ם

 שם ניבר ואין בזה זה דבוקים הסרכות וראשי לדופן מגבן דסריבןאוניתרתי

 האונה לגב האונה מגב שעלתה היא סרכא דאמרי" טרפה הסרכותראשי
 נוהגים שהיו ומה )וריק"ש( הרמב"ן ב" )א"ח וטרפה לדופן נדבקהואח"ב

 שוות ששתיהן ודוקא מ"ב( סעיף לוי ן" )קול הוא טעות להתירבקושטנדינ"ה
 העולה שהסרכא רואין אנו אם אבל הן א" שסרכא לחוש שיש ובעיקרן,בראשן
 שתי שהן ידוע הדבר זו עם זו יחס להן ואין דקה מחברתה העולה וסרכא עבהמכאן
 ובזו"ת מ"ב( סעיף לוי ן" וקול מהרי"ט ב" )פר"ח ונשרה לדופן מגבן שעלוסרכות
 שהיא ס"ה לעיל מר"ן שהעתיק רשב"א מתשו" קושטנדינ"ה למנהג סמךהבהא
 הרשד"ם גם מהש"ע רמב"ן סבר" דהשמיט ס"ל הני ג"כ ומר"ן רמב"ן. סברתהיפך
 המנהג וכן קי"ל והכי רמב"ן סברת והשמיט הרשב"א סברת נ" מ"דבסי"

 וכשרה הסרכא יצאה אמר"דמשם דק בחוט אפי" לדופן נאחז שהוא דכלבשלוניק,
 יוצא הסרבא ומאמצע לגג מחתוך או האונות ע"ג ובה מינה סרכא וה"הע"כ,
 לשני והיה יפרד ומשם לריאה הדופן מן בא דהסרכא דאמרינן כשרה לדופן אחדחוט



 וגלהבאר לט מרפות הלכות רעהיורה
 עסיוסנאסנ"י המרכא רוב מאם לדופן ונמרכת האונה עייג ומתפשטתאונה

 נטף'עמדניי : שר( פרפה )פנ(ואיל כשרה האונה בנבהיא
 ~ס1ר מסחוססגי'ן

 סר16 6ני1-סס האומא שבצד לדופן האונה כע עולה הסרכא גאםכא
 שכננד לדופן מהאונה שלה מרכא ואם )פה(מרפה

 תורהזבח
 ראעה בבך,אם ומה הרמב"ן דברי על כ" וסק"מ(.,והפר"ת ט"ז ס"ק )שםראשים
 האומא אם כ"ה מסעיף וראיה ש"ד לדופן דסרוכות כיון אונות שתי בגבהסרכות
 והשנא דהאומא דהגם הרי וכו" מהאונה הסרכא רוב אם וכו" נסרכווהאונה
 אם ומכ"ש הסרכא יצאה דמהאונה דידעינן בל מכשירין אנו זו לגב זו מגבסרוכות
 ובל דעתי, סמבה לא ולמעשה למידי. למיחש דליכא האונות משתי יוצאההסרכא
 )עו( ודו"ק. אחת סרכא היא אפי" מכשרינן נמי הכא א"ב לגב, מגב סרכאלהכשיר ורש"י רמב"ם משם י" ס"ק מ"ש עש"ביע"ל להקל מטינן דמסתפקינןדהו
 סרכות ושתי אלו רמ"א דברי על בתב ופר"ת )פר"ח( למעך נוהגין איןואנו

 הבה הב"י וז"ל רביתייהו הף דשם )עז( זו. בדיקה על לסמוך אין הדין מוהאסורים
 לאורך אבל לחזה(, השדרה מן )פי' ברוחב דאוני רביתייהו מקום שיעורנת"

 רביתייהו הוי האונות שכנגד דבל ונר" נתבאר. לא לזנב( הצואר מן )פי"הבהמה
 מן בגון )עח( ז"ל. פר"ח ומביאו עב"ל רביתייהו הוי לא האונות כנגדושלא

 להתפרק הוא הסרכא ודרך רחב הוא החלל ששם )עט( ב"י( )לבוש ולמטההאומות
 וסעיף כ" סעי" לק" וכדמפרש )שם( הריאה מן רחוק שהוא ביון סותם הדופןואין
 בבסדרן דמכשרינן היכי כי כשרה באלכסון הצר לדופן נסרכה אם אבל )ב"י(כ"א
 לא הרחב לדופן באלכסון נסרבה האונה אם אבל )זו"ת( המנהג וכן ואחרו"()ב"י
 שהביא העשיד שכ"כ ואף דמבשיר רט"ו אות בב"י כנה"ג שהביא כהרשב"אדלא
 ב" נ"ג ובס"* מ"ס ס"ק )שם( הש"ע פסק וכן עליו חולק הרא"ש אביו מ"מהטור

 'והדוש היזפן על שובב שאז )פ( פ"ה. ס"ק וע"ל ע"ש העטור כד" גאוןדמהר"ש
 חתוך מבין אפי' או הרמב"ן ב" )הרשב"ץ הגוף חלל לצד דהחנו )פא( )פו'(.סותמו
 הסרכא שמא דחישיבן )פב( פר"ת. ועיין ברצלוני( והר"י רא"ש ב" וב"י )שםלדופן
 וכמה הרשב"א ב" )בי'י שם סותם הדופן ואת ניקבה היא ובפנים באה היאמבפנים
 סי' הרשב"א ובתשו" להכשיר שכ" הכ"ב כדברי ולא נקיטינן דהכי שם וכ"פו"(
 ואע החלל כנגי פונים אלא במצר עומרים אינם השפולים דחתוך הטעם ב"קי"ב
 סי' פהרי"ט ב" )זו"ת בדיקה בלא כשרה בדופן מכה יש ואם ע"ש דופן סתימתכאן
 אמרי' בגב הסרכא דרוב כיון )פג( עש"ב. ברור נ"ל ושכך הרשב"ץ וכ"כי"א(

 לשומן שיש והשאר בגב דהרוב כיוו כשרה הלב לשומן ונסרכה לפניםהשפולי מי הסרכא מתפשטת היתה ואפי" מ"י( ב"י )לבוש סותמו והדופן בגב הואדהנקב
 בפנים לשער יכול אינו ואם מ"כ(. ב" הארץ פרי וב"ב ד" ג" ב" סי" חי"דח"א )מ"י הדאשונם הסרבא התפשטות אלא אינוהלב

 )מ"י(. וישער הריאה ויוציא לדופן הדבוקה הסרכא ראש בזריזותיחתוך
 כאן מר"1 פסק על חולקים הארץ פרי והרב ל"ז סי" בתשו" שמהריט"ץודע

 בשפולי-ולשם הוא הנקב דשמא טרפה בגב הרוב שיהיה אפי' הרשב"א דלד"ובתבו
 רב"י על תפיסה מזה דאין עליו השיב מ"י והר"י צ"ע הב"י ושדעת סותם הדופןאין



 דגולה בארקיג לפ פרפות הלכתן דעהיורה
 תי3י, סכ", : )פו( רובא בתר סאזלינן האומא שכננד ולדופןהאונה

3טק"ע )פז( כשרה בדופן מכה יש אם לדופן מרוכה האומא עאםכ21
 סהנ"

 "נ[ 3, ום" ורא מרפה בדופן מכה אין ואם בדיקה צריכהואינה
 עמיתר"היי"ף ועדדפהזג2דק

 דינים ג" באותם בעה"ע על וחולק ברובא הולך אינו הדינים בכל הרשב"אדודאי
 יש א"כ הרשב"א על וחולק כהעטור שפוסק רב"י אבל זה בסס"י בב"יכמיזכר
 דלא בהרשב"א דלא דדינא ומסיקנא ל"א סס"ק פר"ת וכ" עש"ב. בפשיטותלהתיר
 סרכות שתי שהם נר" אם אבל א" סרכא שהם לעין שנר" דוקא ומיהו כוותיה.קי"ל

 להתיר.אין
 במקום הנמצא המועט שפירקו אירע אם רובא בתר דאזלינן מקום דבכלודע

 ההיתר ממקום הסרכא דיצאה תלינן הסתם דמן היינו להבשיר רובא בתרדאזלינן דמאי הסרבא יצאה דמשם מלתא איגלאי דהא טרפה נקב שם ונמצאהמטריף
 ממקום שיצאה הסרכא לתלות לנו נשאר לא המועט במקום נקב דנמצא השתאאבל

 מה יבדוק נפיחה שעושין ובמקום )פד( י"ב. ס"ק וע"ל ודו"ק לב"ע וטרפהההיתר
 )מו"ז מיעוט שהוא אעפ"י בדיקה א"צ הדופן שכנגד מה אבל השפולישכנגד

 והוא שכנגדו במקום הוא שהנקב בודאי דידעינן מקום וכל וזו"ת(בבדיקותיו
 ל"ג(. ס" )פר"ת רוב בעינן לא אז הצרהמקום

 הרב מורי הלב שומן אל מביניהם יוצאת וסרכא לחתוך מחתוך דסריכן אוניתרי
 הרוב אם מבשירים גאון ומהר"ש פיגון ומהר"י אחרים ובודקים מטריף,ז"ל
 אם דה"ה ונר" נ"( ססי" לוי ן" קול )ס" טרפה לחתוך חוץ הרוב ואם לחתוךמחתוך
 וע"ל רובא בתר אזליגן גוונא בבל לדופן משם יוצאת וסרכא לחתוך מחתוךנסרכה
 ב" י"ג ס"ק )זו"ת לחתוך שחוץ מה נפיחה צריך בשומן הסרכא וכשרוב פ"א(ס"ק

 הוא רביתה מקום לאו הרחב במקום הוא האחד דהקצה דביון )פה( ואחרים(כנה"ג
 שכנגד בדופן מכה יש ואם )פו( י"ט. ס"ק וע"ל דמבשיר בעה"ע נגד הרא"ש ב')טור

 העלתה ואפי" )פז( י"א(. סי" הרימ"ט ב" )מ"י בשרה אליו האונה וסרוכההאומא
 פ"ז והרמב"ם ובה"ג רש"י עיין הסרכא תחת סביב הן הסרבא סביב הןצמחים
 תחת פסולה מראה או אטום ואם במכה. תלינן ולא בפועל כנקב הן הרידסריכן בועי בתרתי ומיהו הריב"ל ב" הרמ"ו ושב"כ יצחקי הר"א ב" זו"ת וב"פופי"א(
 בדינה פסולה למראה או לאטום ובדקינן מהמכה שבאה הסרבא תליגןהסרבא
 ( מהר"ץ "ז מו ) תלינן לא לא"ה הא הסרכא כנגד המכה שתהא וצריך)שם(

 וספיקא נסתפק יצחקי שלמה מה"ר ב" זו"ת ובס" ( כ"ה סעיף לקמןוכמבואר
 יוצאה הסרכא אם בין אילוק דאק בתבו ומ"י הפר"ח אבל ע"ש לחומראדאוריתא

 אלא הגנה משום טעמא הוי לא רהא הדופן אל מבפנים או משפולי או האומאמגב
 ב" ומ"י )פר"ח כ"י בתשו" רדב"ז וכ"כ בריאה ולא בדופן ריעותא דתלינןמשום

 פ"ב. ס"ק וע"ל ע"ש והב"ב גאון האי רבי" ל" מתוך לדקדק יש ושבןהראנ"ח
 הר"ן ב" והב"י בת"ה )הרשב"א סרוכה או סמובה הריאה שהיתה בין חילוקואין
 לבד, סרובה אפי" משמע סרובא האומא אם שב" באן מר"ו ל" שמוכיח וכמוורי"ו(
 בה, עושין ביצד וכו" לוופן סמוכה שנמצאת ריאה של האום פ"ז הרמב"םוז"ל

 ונמצא נקובה נמצאת אם תינקב, שלא בה ונזהרין מהדופן אותהמפרקין



 לם מרפות הלכות רעהיורה
 וגרנרה חזה כנון סקומות ישאר סדוכה אם פאבל מכהידי ;י מכשירין ידופן בסרוכה ודוקא )פח( בדיקח רהמהניא

 תורהזבח
 מן כשנפרקה ניקבה שחיטה אחר ואומר' במכה תולין הנקב, במקום בדופןמכה
 שנעשה שאפשר דק בנקב ובבד"הודוקא שם הכ"מ וב" עכ"ל. וכו"המכה

 בנשבר כדאמרי" הנשבר צלע מחמת ליעשות מצוי דיותר נעשה,  בשנפרקהתולין אין דק נקב אפי" בצלע שבר יש ואם לא, קצת, גדול בנקב אבל המכה, מןכשנפרקה
 ועיין אמתי חילוק הוא כי זה והבן )לח"מ( נקב שיעשה בלי מרחוסליחתך שעשוי לפי לא, ארוך שהוא סירוך אבל לדופן בסמובה דדוקא לחלקישגם ימ"מ. ב" צ"ו סס"ק וע"ל עכ"ל רמב"ם מודה גווני ובהני העוףגף
 )פח(. ערבי. בלשון רס"ג ב" בשירי מהר"י בכ"י וכ"מ בח"ב רע"ו סי"בתשובותי
 באשר איש מפי איש תלמודיים דקדמונים קדמונים מימות בבאן הקדוםהמנהג

 ארצות בכל המנהג וכן הזבח זובחי רבותיו מפי צאלח מה"ר מו"זקיבל
 הנפיחה, בענין אמת מגידי לנו והגידו שמענו כאשרהתימן

 מבפנים או האומות כנגד בצלעות הרחב לצד הריאה כשנדבקה ראשונההלוקה
 מבפנים או הערוגות שתי בין היורד לשוח או ללב מבפנים אוולדופן

 שמפרקין הלב, לטרפש או הכבד . לטרפש או לכיסה הורדא או לורדא ריאהשל
 לא אי בפושרין ובודקין כלום מהסרכא ישאר שלא ומדקדקין הריאה מעלהסרכא
 וז"ל ה' דק מה"ש בפ", שכ" למדנו הרמב"ם של מתורתו זה ודבר נשרהמבצבצא
 העלת שלא בין צמחים שהעלת בין לדופן סמוכה שנמצאת ריאה שלהאום
 שלא בה ונזהרין מהדופן אותה מפרקין בה, עושין וכיצד ניקבה שמא להחוששין
 ואומרים במבה תולין הנקב במקום בדוא מכה ונמצא נקובה נמצאת אםתינקב
 בריאה וה שנקב בידוע בדופן מכה אין ואם המכה מן כשנפרקה ניקבה שחיטהאחר
 ורין אטום מקום דין רבי" כ" ז" ובדין ו" ובדין עכ"ל וטרפה שחיטה קודםהיה
 אותה שנופחין ריאה שכל בידך, יהיה גדול עיקר זה ב", ח' ובדין דאוושאריאה

 מקורם אלה ודבריו עכ"ל מום מכל שלימה היא הרי המים יבקבק ולאבפושרין
 ריאה נחמן א"ר מניומי בר יוסף רב אמר מ"ח דף התם דאיתה מהגמראנובע

 משמיה יהודה מר לה. חוששין צמחים העלתה לה, חוששין אין לדופןהסמוכה
 שבא בר רבין רבא, אמר עבדינן, היכי לה חוששין זה ואחד זה אחד אמרדאבימי
 בדופן, ריעותא איכא אי לה, ומפרקינן פומה דחליש סכינא מייתינן לי,אסברה
 רב זיקא מפקא דלא ואע"ג וטרפה היא ריאה מחמת לא, ואי דופן, בתרתלינן
 בריה הונא דרב בריה זוטרא מר ליה אמר גפשורי. לה בדיק יוסף דרב בריהנחמיה
 אנן לה, מתניתון אהא אתון יוסף, דרב בריה נחמיה דרב הא לרבינא, פפידרב

 בדיקותא להו לית להדדי דסריכן אוני תרתי הני רבא דאמר לה מתנינןאדרבא
 מבמרא עב"ל טרפה.אינסיב, האי ואי טרפה, אינקיב, האי אי התם אבל וכשרה. בדופן תלינן הבא, בשימאמאי, האיי אשי רב לה מתקיף , בפשורי לה בדיק יוסף דרב בריה נחמיה רבלאבשורי,
 והראב"ד דרש"י לדעת אתה צריך הגמ" ע"פ רבי" דברי לבאר שנבאוקודם
 מ"ה, דף בגמ" רש"י כמ"ש נקב בלא סרכא דאין סוברים אחריםום8רשים



קיד תודהזבח
 דרגילה אלא נקב בלא סרכא דיש סוברים ורמב"ם והתו" ז. פ בהשגותוהראב"ד
 משקה,והא מיני כל שואבת שהיא מתוך נקב בלא בריאה מקום בכל לבואהסרכא
 שסופה ביון בנקובה וחשובה להתפרק שסופה משום היינו כסדרן שלאדטרפה

 ע"כ.לינקב
 דמייתינן דמפרשים והראב"ד רש"י לד" הגמ" דברי לבאר נבוא הבואומעתה

 בודקים בדופן ריעותא איכא אי ורואין לה ומפרקינן פומה דחלישסכינא
 והיינו חוששין ר"ן דקאמר והיינו אטום מקום לענין בגמ" כדאי" 1 בנוצה, אובקש

 מחמת שהדיבוק אומר שאני טרפה בלל זיקא מפקא דלא אע"ג בדופן, מבהליבא ואי וכשרה, הדופן מחמת באה דהסרכא תלינן זיקא מפקא לא ואי זה. באופןלבדקה
 שבא בר רבין בשיטת ג"כ קאי נחמיה ורב וסתמיה, עליו עלה וקרום היה,נקב
 ובנוצה. בקש מנפיחה עדיפא דהא בפושרין הנפיחה לעשות ממנו יותר דמחמיראלא
 בדיט נחמיה רב דטאמר, נמי דייטא טרפה מכה. דאיבא אע"ג מיא מבצבציאי
 וו נוצה או בקש אלא לה בדיק בפשורי לאו שבא בר דרביז משמע בפשורי,לה

 וראב"ד. רש"י שיטתהיא
 בלא סרכא ריש שסובר סברתו לפי וזה הסוגיא בפירוש אתו אהרת רוחורביבו

 דתלינן לה חוששין אין לדופן הסמוכה ריאה סבר נחמו דרב וזהנקב.
 וסרכא מוכחי דהבועות לומר לה חוששין צמחים העלתה מכה. דליכא אע"גבוופן
 ולא חוששין קאמר ומר לה, חוששין זה וא" זה אחד ואמר אבימי ובא מהנקב.באה
 וישנה לה, חישינן מיהא דמיחש אלא בהחלט טרפה דלאו מתטמע טרפה,אמר

 ואמר רבא ובא עבדינן, היכי חוששין, דקאמריתו מיהת הא הגמ" ושאלבבדיקה,
 שהיא אע"ג בדופן ריעותא איכא אי ובו" סכינא מייתינן לי אסברה שבא בררבין

 מבה ליבא ואי כלומר וטרפה היא ריאה מחמת לא, ואי וופן, בתר תלינןנקובה
 עלה וקרום נקב שם יש וודאי זיקא מפקא דלא ואע"ג בריאה דתלינן טרפהבדופן
 בדופן ריעותא דליבא בהיכא אפי" כלומר בפשורי לה בדיק נחמיה ורבוסתמיה
 גרול עיקר זה ובריו, חתם שהרי לקולא נחמיה כרב רבי" ופסק בפשורי להבדיק
 דלא אע"ג בדופן ריעותא דלית כיון אלא בן אונו שבא בר רבין ולדברי בידךיהיה
 דגמ" לישנא ליה דקשיא בן רבי" דפסק לומר אפשר ועוד טרפה. זיקאמפקא
 וטרפה. היא ריאה מחמת לא, ואי בדופן תלינן בדופן ריעותא איכא אידקאמר
 נמי רסיפא ש"מ בדופן/ וריעותא בריאה נקב דנמצא בהיכא מייריומדרישא
 דומיא בריאה נקב בנמצאמיירי

 מן הריאה כשנפרקה הנקב תלינן בדופן מכה שנמצא ברישא דהתםדרישא,אלא
 סותר וזה זיקא מפקא דלא ואע"ג הכי בתר קאמר אמאי קשיא וא"כהמבה

 ואע"ג בגמ" גורס היה לא שרבי" ז"ל הלח"מ דברי באמת וצדקו הקודםלמשמעות
 רב קאמר, מדלא אתא לקולא נחמיה דרב בפא"ט הוכיח ר"ן וגם זיקא מפקאדלא

 דלא ואע"ג בהן שכתוב גרסאות שיש הר"ן שם הביא עוד בדיקותא. מצריךנחמיה
 דפלוגתות ול"נ ע"ש. בבויקה לה מבשר יוסף דרב בריה נחמיה ורב זיקאמפקא
 הגרסאות. בחילוף תלוי נקב גלא סרכא יש או נקב בלא סרכא אין אמרי" איהפו'
 הרבה שהזביר אחר ור"ן בזה. הפוסקים מחלוקת שורש מהיכן לקמן נבארועוד
 דמדקעביד נחמיה כרב ז"ל ר"ת פסק נחמיה ורב דרבא ופלוגתא וז"ל כ' בזהדעות
 אהא אתון ואמרינן בה וטרינן דשקלינן ועוד רב. מעשה לה, ובדיק מעשהבה

 משטע אתאמר, אההיא בה וטרינן ומדשקלינן לה, מתנינן אהא אנן לה,מתניתו



 תודהזבח
 המאור בס" הרז"ה גם יע"ש וכו" מרשיליא לחבמי ז"ל השיב וכן הלכתאדהכי

 ורבינו. ר"ת כד" הולך ומסכים בזההאריך

 דשמעת הראב"ד מהשגת בן מוכח וגם רבי" כדברי הגמ" דברי ביאור לךהרי

 הראב"ד ולדעת קאי בדופן מכה ~לי*א נחמיה דרב מפרש דרבי"מהשגתו

 אתה ומוכרח זה דיי בפסק רבי' סמך מי על וכו' גדול טעות ,ה בהשגותשב'

 ז"ל. יחיא ן" הר"ד ב" הרב"י פי' לזה וקרוב אתא, לקולא נחמיה רב דמפרשלומר

 רבי" וכמ"ש הדין פי על הוא בזה בנפיחה דמנהגינו מהגמרא מבואר לךהרי
 שאם זה ע"ד היה הדין מן וז"ל ביותר זה דבר רבי" ביאר ובפי"אע"ה,

 או ולדופן ריאה של האום מן היו אם חוטין כמו בסרכות תלויה הריאהנמצאת
 אותה ונופחין אותה ומוציאין הסרכא את שחותכין הכבד לטרפש או ללבשהיה

 נקב מכל שלימה היא הרי המים נתבעבע לא ואם טרפה נקובה נמצאת אםבפושרין
 בלבד, העליון קרום ניקב שמא או נקב במקום היתה לא זו וסרכאומותרת
 הן שאלו ואעפ"י בך בו שעושין מקום שמענו ולא כך שהורה מי ראינו לאומעולם
 הרי וכו" הוא נך בישראל הפשוט המנהג הגמרא חכמי דברי מתוך הנראיםהדברים

 לא ומעולם כ" הרמב"ם שרבי" ואעפ"י הדין. פי על מנהגינו ויפה ונבון ברורלך
 מטעם האמת ועל הדין על לסמוך הקדמונים אבותינו ראו , כךוכו' שהורה מיראינו
 לעשות שלא יחמירו ואם אלו במקומות הישראל משחיטת אוכלים הגויםשאין
 כפי להתנהג להם ודי ישראל של בממונם גדול הפסד יהיה המנהג ע"קנפיחה

 נפיחה. שעושים שלוניק"י מבהג בטעם הב"י וכמ"שהדין
 בו פוסל הנקב שאין למקום בריאה סרבא כשיש נפיחה לעשות ניחא רהאאלא

 לאוני נפיחה לעשות אבל לעיל כמ"ש וכו" ולטרפש וללב לדופןכגון
 מערוגה או להיפך או דימין לאונות דשמאל אונות שנסרכו או בסדרן שלאדסריבן
 מקומות וגם בבה"ג דטרפה שכ" להרמב"ם אשבחן ואררבה שמענד- לאלערוגה
 לית בסדרן דבשלא שכתבו לפוסקים אשכחן שלוניק"י במנהג נפיחהשעושים
 לרבינא וכו" זוטרא מר א"ל התם דאיתה כן מוכח לכאורה הגמרא דברי וגםתקנתא

 תרי הני רבא דאמר לה מתנינן אדרבא אנן לה מתניתו אהא אתון נחמיה דרבהא
 בפשורי, לה בדיק נחמיה רב לאכשורי, בדיקותא להו לית להדדי דסריבןאוני

 אינקיב האי אי התם אבל בדופן תלינן הכא בשלמא מאי, האי אשי רב להמתקיף
 ולא הויא דטרפה לכאורה מזה מובח הגמ", עכ"ל טרפה, אינקיב האי ואיטרפה,
 בפשיטות מכאן שתפסו וכמו אשי רב לה דמתקיף האמור מטעם בדיקה להמהני
 בבר והנה להקל להם סמכו מאין ולדעת לחקור צריך וא"ב ז"ל. מהפוס"כמה

 מטעם בסדרן בשלא מטריפין נקב בלא סרכא יש האומרים לד" דאפי"הקדמנו
 מדאסר קאי, זו בשיטה דהרמב"ם כתבו פו" וקצת בנקובה וחשובה להתפרקשסופה
 דסבר משום אלא נקב, בלא סרכא דיש ליה קיימא הא ואמאי בסדרן שלאבסרכא
 לדופן הסרוכה באומא רבי" חייש לא אמאי ע"ז הצעיר לי וקשה להתפרק,דעתידה
 היה הדין מן כ" למה וא"כ תתפרק לשמא וכו" ולטרפש ללב ובסרובה מכהבלא
 לאו לה דאסרינן רמאי כיון בדיקה מועיל ומה וכו" הריאה נמצאת שאם זהע"ד
 תתפרק שמא לטעם חש דלא ודאי אלא להתפרק דעתידה משום אלא נקבמשום

 לה. מנשרינן נקב בה אשתכח דלא וכל לה בדקינןולהכי
 וראיה תתפרק שמא הרשב"א לטעם דינא לענין חייש לא מר"ן שגםובראה

 שמתפשטת אעפ"י אונה בשפולי יוצאת סרכא אם לקמן כ" סעיףממ"ש
 רבי" מ"ש ולפי הב"י וכ" ע"ב לה לחוש יש לדופן ונסרבת האונה ע"גמהשפולי



קטו תודהזבה

 אזלינן נמי דבהא נר" רובא בתר אזלינן דינים ג" דבאותן בעה"ע ב" והבס*'"
 דלרבינוהרשב"א ל"ז סי' בתשו' והריט"ץ סק"ל ה5ר"ת וכ" ענ"ל רובאבתר

 אחר מקום על אלא מציל הדופן שאין רובא בתר אזלינן לא תתפרק לשמאוחויש
 ופ' הרשב"א כטעם דלא אלא נקב משום הוא העיטור וטעם נסרך אם לוהסמוך

 כהרשב"א דלא דמלתא ומססנא ל"א בסס"מ כ" פר"ת הרב וגם העיטור כו"מ41'1
 כוותיה קי"לדלא

 עלה הרב"י כ" רובא בתר דאזלינן יחד שנסרכו ואונה אומא מדין ראיהעוד
 בש"ע ואפ"ה יעו"ש משם תתפרק שמא לחוש דיש וטעמו חולקשהרשב"א

 לפירוק. דחייש הרשב"א לד" חש ולא כהעיטורפסק
 לדופן שנסמבה ריאה שנא דמאי בנפיחה כסדרן שלא להבשיר לדין זכינווא"כ

1
 אפשר אומר שאתה כשם בסדרן, שלא דסריבן אוני מתרי מקומות לשאראו

 אפשר 3סדרן שלא דסריכי אוני תרי בן תתפרק, לשמא חושש אתה ואי בבדיקהלזה
 וז"ל ע"ב סוף ח"י דף להרשב"ץ מצאתי וכן העתיד. על למיחש וליבא בבדיקהלהו

 לא כסדרן וכשהם להתפרק דעתידה משום הסרנות איסור שטעם אמרוובתו"
 באומא או כסדרן שלא אוני בתרי או בפושרין שבדקו מה קשה עדיין אבליתפרקו
 דעתידה ומשום בלל נקב בה שאין אמרת דהא זו בדיקה הועילה ומהלדופן

 הסרוכה בריאה ועוד זו. מחששא זו בדיקה תוצואנה ואיך לך אסרתהלהתפרק
 תינקב כשתתפרק דלמא שריא, אמאי בדופן תלינן אפי" בדופן מכה ואיכאלדופן
 דכשלא ומפדש התוס" כבעלי דעתו והרמב"ם הוא, רביתה במקום שלא דהאהראאה
 היבורה מקום בקצת הריאה וניקבה קצת נפרקה דשמא בדיקותא להו ליתבסדרן
 לה בדיק הוה לדופן ובאומא הריאה, ותינקב תתפרק שמא זיקא, מפקא לאואפי"
 שמא תתפרק ואם כלל נתפרקה לא ודאי בנפיחה עולה ואם בפשור? נחמיה,רג

 נחמיה דרב להא מתני דהוה זוטרא ומר מעתה. לאסרה נח בנו ואת תתפרקבדופן
 היא שלימה ובוראי הריאה נתפרקה שלא שביון סנור היה דסמיכי אוניבתרתי
 מיפרקא דאי דכיון ליה אתקי4 אשי ורב תתפרק. שמא העתיד על לאסרהאין
 באומא משא"כ נתפרקה לא שעדיין אעפ"י לאסרה לנו יש מעתה נקיבה, בלאא"א
 לאסרה לנו אין תתפרק מהדופן שמא רכשתתפרק נתפרקה, שלא שכיוןלדו5ן
 רש"י. לד" שב ישב ועוו וכו"מעתה
 עשוהו נבר אשר את המלך אחרי יבא ומי הוא נאמן הפסק בית בכל שהרבועם
 עבדו, אני שראיתי להיות אכן בו. נדבר ולקמן תירוצו על לי קשהמ':מ-

 ישראל של למנהגם וסמך סעד למצוא אמרתי לעיל במ"ש להתיר 5שוטהמנהג
 אני אמרתי שעברו ראשונים דורות ובפרט נינהו גאגמא קני קטלי לא ני היאתורה
 דין שוים ולדעתו להתפרק דעתידה משום טעמא ס"ל לא ע"ה הרמב"ם ני לביאל

 שהרי הוא שכן ותדע לעיל, בדנתבינן לדופן הסרונה ריאה ודין נסורן שלאסרבא
 מטעם בסדרן שלא דאסר לומר בהכרח ומעתח ד"ה ע"ב ס"ח בדף הפר"תגם

 לפרש אני ובוחר ביותר אצלי דחוק הוא זה ודרך הרשב"א כד" להת5רקדעתידה
 חסירה. בדין פ"ח זה דין רבי" ב" ולזה חסיר מטעםשהוא

 שעתיד כיון שמטריף כה"ג טרפות ראיתי לא ועוד ע"ב ס"ח בדף שם כ"עוד
 הטרפות דמכשירים אשכחן והלא נתפרקו לא עדיין סוף סוף דהאלהתפרק

 כל אגל ודאי, נטרפת אם אלא טרפה אמרי' דלא ר5אה ע"י לחית יכולאם
 מהאמצע סרכא דמפסיקא לה משבחת נמי והאי כשרה נטרפת דאינה להדמשכחת
 ואעפ"י נקיב הלעטה דע"י שביח הרוב דעל בושט קוץ לה לעמד דמי והאוחותה



 תורהזבח
 הסרכא מפסיקת טתר להטריף שכיח והא נקיב לא עדיין מיהא השתא אמרי"כן

 סרנא דאין לרמב"ם דס"ל דכתב ע"ש ע"ה דרכו לפי ותירץ וכו' יפסק דלאדאפשר
 רעתידה משום טעמא הרמב"ם בדברי לפרש ליה דקשיא לך הרי כרש"י, נקבבלא

 בטעם דס"ל ור"ן רשב"א טעם על הפר"ת הקשה סק"ז ל"ז בסי" גםלהתפרק.
 דחקה לא עתה עד והרי דהקשה חברתה דוחקת שהאחת דסמיכי בועי תריטרפות
 מ"א סי" הפר"ח גם מ"( סס"ק מ"ש )וע"ל ודאה ליה דלית הסוף ע"ש לדוןואין
 מחוור זה ואין עליו ב" הבל לירקב דסופו וכו" הבבד נימוקה רמ"א מ"ש עלסק"ה

 שסופו ע"ש מטרפינן ולא לפנינו שבא מה כפי אלא לדון לנו אין חולי אודבלקותא
 לגאונים אשכחן מילי ובבמה י"ז ס"ק ל"ג בסי" ג"כ וב"כ ע"ש וכו"להתפשט
 לא15ז" ואשכהו וכו" בשפולי בועא ל"ז בסי" סופם ע"ש להו דמטרפיופוס"
 קבלת ע"פ אסור ק"ד הלב בעובי נמצא שאם ס"ו מ" ובסי" ומכשרי עלהראקשו
 ע"ש ולקות בחולי מצינו שלא לחוש דאין האחרו" עליו כתבו סופו, משוםראבי"ה
 חלתית של קורט גבי וכן נ"ז. בבסי' ואזיל קליא דמיקלא משום בזיהרא זולתיסופו
 ונתמסמס מ"ד בסי" בלובן כליות לקות וגבי נ"ג בסי" לאור ונפלה נ"אבסס"י

 מ"ח. בסי"הבשר
 תתפרק דאם לדופן הסמוכה בריאה דמתרצי מפרשים וקצת הרשב"ץ שלותירוצו

 שמא האוסרים לטעם דחושש רמכיון דצ"ע תתפרק, הדופן מצדשמא
 תתפרק דאם מספק להתירה ולא זה מטעם לדופן אומא לאסור לו היה א"בתתפרק
 לא והמוחש כן לומר קשה הסברא ולפי לחומרא. דספיקא תתפרק הדופן מצדשמא
 מסתרכת הסרכא אין בטבע קלותה ולצד היא קלה בטבעה הריאה דאדרבהיוכחש
 חושינן אי כרחין על וא"כ וגסותו, עביותו לצד בחוזק בו שמסתרבת בדופן במובה

 אמרי" דלא הוא סברא ועוד תתפרק, הקל סירוך מצד בודאי אמרי" תתפרקלשמא
 אילך נד ואינו ימוט לא במקומו עומד שהדופן כיון תתפרק, הדופן מצדכשתתפרק,

 מסכמת והמציאות הרעת ואילך אילך תמיד שמרחפת הריאה משא"כואילך,
 שמא דחישינן טעמא להאי א"ב הסרנא, ממנה שתתפרק מצוי תנועתהדבקלות
 מהריאה פירוק חששת ועדיף ותינקב תתפרק הריאה מצר תתפרק, כיתתפרק,
 לה מכשרינו אמאי לדופן ריאה נסרכה כי וא"כ דדופן, פירוק מחששתיותר

 לה אסרינן דלא ודאי אלא תתפרק, הריאה מצד תתפרה, כי דלמא ניחושבבדיקה
 רעת ליישב אנו צריבים כרחין על וא"נ שם. הוא באשר רק העתידע"ש

 בבדיקת להבשיר תנאי בהם הטיל ולא סתם כסדרן בשלא דאסר טעמו מהרמב"ם
 דלא ונר' בדינם להשוותם ליה והוה בפ"ז לדופן הסמוכה בריאה שכ' כדרךפושרין
 לה עושין וכיצד ובו" לדופן שנסמבה ריאה של האום כ" ה' דין דבפ"זקשיא
 הכשר לה דעבדינן לדופןהוא שגסרכה אומה דדוקא ומשמע וכו' אותהמפרקין

 דהיכא לא, וכו" לטרפש או ללב האונות שנסרכו כגון דין מן בר כל אבלבפושרין,
 הסבוכה ריאה דאמרי בגמ" ואמוךאי נחמן רב לישניה וכדדייק אתאמר,יאתאמר
 ואה"נ נקטה דלדוגמא הוא דיוקא דלאו סש*ח שפיר תידוק ולכי ובו"לדופן
 ותדע לביסה ורדא או הנבד לטרפש בין ללב בין כסדרן שלא בין סרכות בשארה"ה
 רבי' ב' ואפ"ה לדופן הסמובה ריאה רק פורש לא נחמן דרב במלתיה שהרי הואשכן

 חוטין בבצ בסרכות תלויה הריאה נמצאת שאם זה ע"ד היה הדין מן ו' דיןבפי'א
 ונו' שחותכין הכבד לטרפש או ללב שהיו או ולדופן ריאה של האום מן היואם

 פושרע בבדיקת להבשיר ליה מנא לרבי' ליה תיקשי בדמעיקרא דייקת איוא"כ
 ודאי אלא לדופן הסמוכה ריאה אלא קאמר לא בגמ' והרי ולטרפש ללבבנסרבה
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 וא"ב לאינך. וה"ה דוקא לאו לדופן הסמובה ריאה בגמ' דנקטו דמאי לרבי'דס"ל
 ג"כ לדוגמא וכו" נמצאת שאם זה ע"ד היה הדין מן בפי"א רבי" דהזביר אינךה"ה

 בסריכן וה"ה וטרפש לב שהם ו" דין בפי'א להזכירם שהוסיף תרי להנינקטינהו
 בפי"א ושנאה וחזר בפ"ז ריאה של דאום ההיא דמדשנה תאמר שאם כסדרןשלא
 אלו דדוקא ש"מ וטרפש לב אלו בשני רק הפושרין הכשר דין ב3לל זכר ולא ו"דין

 הלב לכיס נסרכה דין ט" דין בפי"א שנה עוד דהרי דיוקא להאי דליתיההנזכרים
 או הלב לכיס נסרכה דין שנה לא אמאי וא"כ לביסה שנרבקה ורדא או לורדאאו

 הם דשוים לטרפש או ללב או לדופן שנסרכה ריאה שהרי לכיסה ורדא אולורדא
 ו" בדין דהזכיר הנך דוקא דלאו ש"מ אלא בהם פוסל ב"ש הנקב אין דכולםבדינם
 כשכתב שהרי לזה וראיה לאחריני. ה"ה אלא לטרפש או ללב או לדופן ריאהשהם
 מדברי הנראין הדברים הן שאלו ז"ואעפ"י בדין וז"ל בפי"א האסורות סרכותדין
 חוט נמצא ואם ח" בדין וכ" וכו" הוא בך בישראל הפשוט המנהג הגמדא,חבמי
 אוסרין השערה כחוט היה ואפי" שימשך מקום לאיזה ריאה של האום מןיוצא
 לכיס או הכבד לטרפש או ללב משוך חוט הריאה מן היה אם וכן כ" ט" ובדיןאותה
 היה ואפי" האוזו מן שהיה בע ריאה של האום מן החוט שהיה בין לורדא אוהלב
 ממנה יוצא חוט או בכיסה דבוקה שגמצאת ורדא ובן אותה אוסרין השערהכחוט
 אותה אוסרין הסדר על שלא לאוזן מאוזן היוצא וחוט אותה אוסריןלכיסה
 ואע"ג להם א" דדין מוכח אחת בבבא האסורות סר3ות דיני בל מדכלל הנהעכ"ל
 הנלמדים הם ט" שבבבא דינים ושאר אבימי. להו וכדמוקי נחמן דרב מימראבגמ" שנוי דינא דהאי משום הוא הטעם לבדה בבבא בתבו וכו" האום מן היוצאדבחוט
 ראיה ועוד ברישא. לבדה בבבא בגמ" המפורש דין כתב ולזה נחמן דרב זה דיןמסוג
 ופרט פרט בכל לכתוב דקדק דלבך המנהג מדין רק בהחלט רבי" אסרן דלאלזה
 אפשר הדין מן דאי דאוסרין הוא המנהג דמצד לומר אותה, אוסריןמהם,

 טרפיות. בכולהו כדנקט טרפה או אסורה בהו נקט לא ולזה בבדיקהלהכשירם
 ז" בוק שם ב" לחתוך מחתוך סרכא ובדין לדופן מהאונה סרבא דגדיןואע"ג
 דלבך סביך דבעי רש"י כד" בפ"ז ס"ל דאיהו הטעם מותרת, כ" ולא אותהמתירין
 מקום כשסתם בד"א לכתוב, האונות חתוך במקום ניקבה בדין ד" דין בפ"זדקדק
 נסרבו ובדין עכ"ל מגין אינו לעצם הנקב נסמך אם אבל בשר, שבאונות,הנקב
 דבפ"ז הרי וכו" בחברתה דבוקה שנמצאת אוזן ה" דיו בפ"ח כ" לחתוךמחתוך
 ב" מדלא סביך דבעי דס"ל דבוקה,מוכח לומר דקדק ובפ"ח נסמך לומרדקדק
 שסומכים המנהג מצד כלומר אותה מתירין גפי"א ב" ולזה סרוכה,נסרך,
 נקט אוסרין, באינך דנקט איידי א"נ לבד בסרוך להתיר הגאונים3ד"

 מתירין.גהאיך
 בסרוכה הן בדיקה ע"י דריאה סרכות כל מנשרינן רבי" דלד" זה מכלהיוצא

 הכל בסדרן שלא בסרוכות הן בהן פוסל הנקב שאין מקומות ולשארלדופן
 יהפרקו. לשמא רבי" חייש דלא בדיקה ע"ימתכשרי

 מ"ש על נ' בס"ק שכ" זו"ת בעל להרב ומצאתי זכיתי זה כל שבתבתיואחרי
 ע"ז כ" וכו" הערוגה עד למעלה האונות שכנגד השלם בכל הדין ובןמר"ן

 עד מ"ש בנפיהה,גם מכשירין אנו טרפה רבי" שכתב מקום וכל וז"ל זו"תהרב
 נסרכה אם ס"ז לעיל כ" ז"ל שהוא בכלל עד ולא עד אלא דוקא לאו כשרההערוגה
 שגג היינו דקאמר הערוגה עד אלא טרפה הערוגות בע היורד לסמפוןהאונה
 הערוגה אבל הערוגה עד בדיקה בלא להכשירו האונות גב בבלל נבנס נפיהאונות



 תודהזבה
 בשרה בנפיחה עולה אם ולדידן בהחלט סרפה ז"ל לדידיה בריאה שנסרכהש8א
 אפי" להכשיר נמנהגינו שלוניק"י בה2ראל ואם עיר מנהג בבירור לך הריעב"ל
 אמת. בדרך הנחני אשר באלהי וששתי ושמחתי עצמה בריאה הסרכות ראשישני
 טרפה אינקיב האי אי דקאמר אשי דרב לאתקפתא רבי" ישיב מה לדעתוצריך

 מר מאמר נדחה זה מפני לא אשי רב לה דאתקיף דאע"ג לומר וצריךוכו"
 דסריכן, אוני תרתי הני דאמר אדרבא נחמיה דרב להא מתנינן אנן דקאמרזוטרא
 בתיובתא אלא אתקפתא או בקושיא מימרא דחינן דלא מהגאונים מסור זהדבלל
 ב" חננאל רבי" ב" ע"ב קפ"ז דף הבתים חזקת פ" בתרא בבבא טסף נמוקיהבהאו

 מהר"ח ומביאו הריטב"א ושכ"כ וב"ה ב"ג סי" ח"מ בתשו" מהרי"ט וכ"כהגאוגים
 ושפיר האתקפתא מכח זוטרא דמר מימרא דחינן לא וא"ב הגמרא. בנלליבנבנשתי
 מתקיף 4 תלמודא דדייק הבא וכ"ש ודעמייהו הגאונים לד" כוותיה למפסקמצינן
 זוטרא למר ליה דאתקיף לשמוע אפשר דהוה ליה מתקיף קאמר ולא אשי רבלה

 לה מתקיף קאמר כאן אך הקושיא מכח ליה דשתיק לומר א5שר היה השיבומדלא
 אמת, שהוא וידע בעצמו תמיה שהיה לעצמו רק אדם לשום מק~2ה שאינוובחשמע
 דף קס"ה סי" כריתות בס" חאגיז מהר"י כמ"ש הדבר טעם לדעת מתמיהאלא
 עוד לומר לי ואפשר וכו", בתחלה הגרים בד"ה מה"ש פ"ג הכ"מ מר"ן וכ"בקמ"ז
 אתקיף,הכא דלזה נקב בלא סרכא ואין סובר אשי דרב אפשר כי וזה אחרת דרךבזה
 דלעולם מריאה אי מדופן אי זו סרכא יצאה מהיכן הוי דספיקא בלומר בדופןתלינן
 נפקא דמניה ביופן דתלינן אפשר לדופן ריאה איסריכא דכי אלא נפקא פנקבסרכא

 בעלמא ריר אלא הויא דלא דאפשר לגמרי להטרי8ה לן ולית לריאהואסריכא
 כן לומר א"א בסדרן בשלא אבל נחמיה, כדרב בפושרין לבדקה אפשרולהבי
 דקרום דאפשר בבדיקה אפשר לא הלבך יצא מנקב מהסרכא הא" ראשדממ"נ
 דמר זוסרא, לדמר תילף אשי מדרב והנה נקב. בלא סרכא אין דס"ל כיןסתמיה
 ומכאן אתו מנקב לאו דסרכא רישי דתרי ואפשר נקב בלא סרכא ח2 ס"לזוסרא
 רב דקדק ולזה נקב בלא סרכא אין או נקב בלא סרבא אי הפ4" בין מחלו"נפלה
 דס"ל ומשום זו, בקושיא נגע נקב דמטעם משמע ובו" אינקיב האי אי לומראשי
 ושמא בתבו דהתו" ואע"ג לעתיד דלישתמע היבי בי במ"ם מינקיב האי איהול"ל הכי תתפרק, לשמא העתיד על דחישינן האומרים לטעם דאי נקב בלא סרבאאין

 לזה חלילה מהם נעלם לא התו" וגם כן לומר דוחק וכר' מינקיב במואינקיב
 הוא, ומדוקדק ניחא מ"ש וע"פ ספק בלשון הלשון לדחוקתפשו

 ראו מיהא הא דהגאונים זה בלל על יפליגי פד" שקף?א4 דאפשרואע"ג
 דס"ל בטעמו דייקו דהראשונים לומר אפשר עלמהו,ועוד סמכינן הפמ"רבמקום שזכרתי הפו" וגם הבי ס"ל דהגאונים בפרט זה אבלל לסמוךהראשונים

 ההיא מוכח וכן נקב בלא סרכא דיש דס"ל כמאן שיטתין ואנן נקב בלא סרבאדיש
 חשו לא רב ומעשה עובדא בה עבד נחמיה דרב וכ"ש נחמיה דרבדאבימי

 אתקפתא,להך
 באונה למקום ממקום נסרנה אם מר"ן רבתב ההיא על ע"ב ס"ח בדףוהפר"ת

 זו סרכא היתה שאם הרא"ש שב" דטעם דכשרה עצמה באומהאו
 החילוק הלא המחילה ואחר שם עליו וב" אחרת לאונה נסרכת היתה נקבמחמת
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 לכשתידוק, ועוד וכו" נביאות דברי דהוי עליו כתבו כבר הרא"ש שכ"מעיקרא
 במקום קולסת מנקב דאתיא סרכא דבל הדבר תלה דאיהו לזה יודה לאהרא"ש
 דממקום הדבר ידוע עצמה באונה אפי' אחר במקום דנקלטה כיון ודאי והאאחר
 ולא ראשון רפגעה במקום דקלטה עדיפא דהא לומר מקום יש ואדרבה באהנקב

 הקרומות בדקו אי להקל אנבי דן מלתא בהא אלא לפניה, שתעבור עדהספיקה
 למקום מלמעלה ביד הקרומים שיפרידו דהיינו נפיחה ע"י או המועילבאופן
 סרוכה ראשיה בשני הסרכא שאין מצאו אם הקרומים שני בין ונופחיןהסרכא
 ולא העליון אלא סריך דלא חזינן קא דהא להקל סמכינן אז העליון בעוראלא
 ולאו לה חוששין אנו נקב מחמת וסרכא זה בלא זה דניקב כל דמכשרינן מנקבעדיף
 ואין דבדקו כל כשרה אחרת לאונה מאונה אפי" אלא לגבה האונה מגבדוקא

 דכיון לומר צריך בדיקותא להו לית לומר דמחליט והא הקרומות. בשניהסרכא
 -שלא היתכן אחרת באונה ונסרכה לה אזדא זו וסרכא יחד דבוקים העורותדשני
 עור אלא ינקב לא אפי" שסרוכא בל הסתם מן וא"כ יחד לה הסמוך בעורתסרך
 להו לית לומר דמחליט דרבא אפשר או לה. הסמוך שכנגדה קולטת הסרכאאחד

 דשרי מניקב עדיף דלא פשיטא דאל"ב העורות משני דהסרכא בדידעינןבדיקותא
 הגם למתפרקי דחיישי והר"ן הרשב"א לד" אבל וסיעתייהו הגאונים לד'ודוקא
 להיותו הפנימי העור גם מנתקי רלכשיתפרקו טרפה, אחד בעור אלא סביךדלא
 בדיקותא להו לית דקאמר רבא דברי יותר מדוייק ולדרכינו חבירו. עםדבוק

 עכ"ל.סתם
 אלא בבדיקה כסדרן בשלא מבשרינן רבא לד" דאפי" מבאן מבואר לךהרי

 בשני הסרוכים ראשיה משני הסרכא מפרקים הוא, כך בבדיקהדמנהגינו
 מהסרכא רושם שום ישאר שלא ומדקדקים תינקב שלא בה ונזהרים הריאהקצוות
 טר*ה מבצבצא אי בפושרין אותה משימים או רוק מעט עליו ונותנים הריאהבגוף

 כשרה. מבצבצא לאואי
 שנמצאת ריאה של האום בפ"ז שב' למדנוהו הרמב"ם רבי' של מתורתו זהודבר

 אותה מפרקין לה עושין וכיצד ניקבה שמא לה חוששין ובו" לדופןסמונה
 הדוש במקום מכה ונמצא נקובה נמצאת אם תינקב שלא בה ונזהרין הדופןמן

 בדופן מבה אין ואם המבה מן כשנפרקה ניקבה שחיטה אחר ואומרים במנהתולע
 עב"ל. וטרפה שחיטה קודם היה בריאה זה שנקבבידוע

 וטרפה בדופן ולא בריאה תלינן נקובה ונמצאת בדופן מבה יש דכשלא לךהרי
 מריאה דסרבא דתלינן מטעם הוא מבה יש כשלא לה דבדקינן דמאימוכח

 וטרפה שחיטה קודם היה בריאה זה שנקב בידוע בדופן מכה אין ואם כ' שבךנפקא
 סרכא אם א"נ מהריאה או מהדופן אי סרבא נפקא מהיכא מבררת הבדיקהואפ"ה
 ומותרת נקב מכל שלימה דהיא אמרינן המים בעבע וכשלא בעלמא ריר אוהיא

 יהיה גוול עיקר זה וז"ל ח" בדין רבי' שב" וכמו נקב במקום היתה לא זווסרכא
 מכל שלימה היא הרי המים יבקבק ולא בפושרין אותה שנופחין ריאה שכלבידך
 לשום בלל לחוש דאין שמעינן נקב מכל שלימה היא הרי רבי" ומדקאמר עכ"לנקב
 לימא נקב מבל למימר ל"ל דאל"ב העליון בקרום ולא התחתון בקרום לאנקב

 קרום ניקב שמא או שכ" בפי"א לשונו מסוף עוד מוכח וכן לא. ותו מנקבשלימה
 בזה די המנהג מחשם שכתבם כדרך שבדק דבל למדנו דרכינו ולפי בלבדהעליון

 ז"ל. הפר"ת שכ' כדרך הקרומות שני בין לבדוקוא"צ



 תודהזבח
 עצמה, בריאה הסרכא קצוות בששני לי מה בדופן האחד בשראשה לי מהוא"כ

 לנקר דצריך ומהסברא מהדעת מוכרח כן אומר ובשאתה בבדיקה,ישנה
 אינו שאם לאו או נקב איכא אי דלתבריר הינא כי הריאה מגוף היטבהסרכא
 הנשאר הסרכא שקרום מפני הוא זיקא מפקא דלא דהאי אמרינן היטבמנקרה

 לנקב. ליהסתים
 שליט ולא נקב במקום ודחיק לנקב ליה סתים מהסרכא חלק דלמא ניחושוא"ת

 לה ומנקרין היטב לסרכא לה דמפרקינן דכיון דליתה, לנקותו, סכינאבה
 למידי. למיחש ליכא תו ומשופה מנוקה לעין להדיא נראה הריאה קרום שיהאעד
 הסרכא קרום דלמא ניחוש בבדיקה לה מכשרינן אמאי מכה, וליבא לדופןנסמכה בי א"כ לנקב ליה וסתים מהסרכא חלק נשאר דדלמא לומר חושש אתה שאםועוד
 בדופן דתלינן רבי" קאמר דלא חישינן דלא ודאי אלא וסתמיה, נקב במקוםדחיק
 דתלינן ולעולם המבה מן כשנתפרקה נעשה זה דנקב לומר אלא מכה דאיכאהיכא
 וש"פ והרא"ש הרמב"ן כדכתבו טעמא כ" לא ולהכי נפקא דמינה בריאהסרכא

 רבי". בד" פ"ז לח"מ הרב וכמ"ש אצלה הריאה קלטה המבהשכשחיתה
 משום הסרבא לנקר דצריך זה דבר בהדיא לבאר רמב"ם רבי" חש דלאומאי

 הצריך ככל הגונה בדיקה למעבד דבעינן מהסברא הוא דפשיטאדמלתא
 דבלשון להבשירה תינקב שלא בה ונזהרין באמדו רבי" ורמזה נקב מחששלבררה

 קאמר אמאי הכי תימא לא דאי הריאה מגוף היטב לפרקה דצריך הודיענוזה
 עם וגורדה סמוכה אם או מהאמצע דכשחותכה פשיטא תינקב שלא בהונזהרין
 הגמרא בל" רמוז זה וגם בדכתיבנא. ויאי אלא תינקב שלא פשיטא הדופןעצם

 לפרקה שצריך מפני אלא פומה דחליש לי למה פומה, דחליש סבינא מיתינןדקאמר
 דמסייע תנא  ואשכהית לינקבה. דלא היבי בי פומה דחליש אמר הריאה מגוףהיטב

 במה עליו,  הקשה שהפר"ת ואעפ"י הפר"ת שמביא ז"ל אלבאז הר"ש הואלמנהגינו
 כ" ז"ל מו"ז וגם ז"ל. אלבאז הר"ש דברי להעמיד מוצאת תשובהשכתבנו

 הריאה בגוף מהסרכא דבר שום ישאר שלא ויזהר ערבי מל" מועתק וז"לבבדיקותיו
 זה די ולא לענינינו וז"ל ע"י הרב וב"ב עכ"ל, הבדיקה תועיל מהשאל"ב

 א"א ואז הריאה ע"ג מהסרכות ודלדולין סרבות שמניחים אלא בבחשממעכים
 סותמים שהמה עוד מונחים הם והסרכות שהדלדולין באשר בנפיחה אףלהעלות
 מ"ק ב"כ הריאה מע"ג והסרכות הדלדולין אף לגמרי להסיר צריך ע"בהנקבים
 ומהר"ם שפיר"א נטע נתן כמהר"ר ה"ה הגדולים מהגאונים ששמע מהוירמי"ש
 הדלדולין אף להסיר השוחטים על שגזרו גאונים ושאר אידל"ש ומהר"שמלובלין
 זו"ת בס" וב"פ עש"ב וכו' הנ"ל מסעם בנפיחה שיבדקו הריאה מע"גמהסרבות

 סק"ח ל"ח ובסי" י"ב ס"ק ל"ובסי'
 ע"א מ"ח דף מהתו" ראיה ומביא הסרבא לנקר שלא להקל שרצה מיושמעתי

 התו" דברי דקדק שלא גם מה להזכיר. לא כי הס להקל לנווחלילה
 נ" גרשום רבי" של טרפות ובהל' שם התו" ל" לך מדברימויהא הם נושאבאיזה
 שבין בבשר וסבוכה וסרוכה דאוני רביתייהו במקום אף לדופן הסמובהדריאה
 עמ הבשר גורדין או הצלעות עם כנפיחה להו בדקי עצמן בצלעות אוהצלעות
 כל וסותמת קיימת דהסרבא יביון כשרה בנפיחה עולה אם לה ומנפחיןהסרבא
 בבשר דסביך פי" ובקוגדריס קיימא. רביתייהו דבמקום ביון עוד יתפיק לאהנקב
 דרגמ"ה מזה מבואר עכ"ל. לא עצמן בצלעות אבל הצלעות שבין בבשר דוקאהיינו
 דאז בסרנא הנקב נסתם אם לראות רביתייהו במקום כשנסרבה לבדוקמחמיר
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 5ס ~י"נ"סגסס יש אב אבל ננע. כעץ בדופן ש*עך
 "ני,וסס נשבר ואם )צא( ממש טכה סוץ בלגי4.א"נן שחורותבהרות

 ג גיהי": )צב(: מכה שפיר ביה קרינן ונקשר שחזר אע"פהצלע הו5"
 ן'

 תודהזבח
 חומרא וזו לאו, או לנקב הסרכא כל סתמה אם לראות בדי לסרכא מחוץדלחתוך בעי ולזה ומתחזקת הולכת הסרכא קיימא, רביתייהו דבמקום נען להמכשרינן

 ואם בדיקה. בעיא לא אוני חיתוך במקום נסרכה כי פו" דלשאר רגמ"ה,  דעבידדצא
 רביתה שאינו למקום התוס" שכתבו רביתה ממקום ראיה מביא היאך המורהנן

 הסרכא תהא שלא בהוגן בפירוק גבדיקה למחזי בעינן רביתה שאינודבשקום
 דגם דמשמע רביתייהו במקום אף מדבתבו התו" בלשון לטעות ואין לנקבסותמת
 ס"ל דהפוסקים משום אלא כן, לומר חלילה הכי דינא רביתייהו במקוםבשלא

 שלא מהלב להוציא לבאר הוצרכתי ליכתב, ניתן לא במעט פשוט והואבדיקה בעי רביתייהו במקום דאף התו" כתבו למבדק,בלפיזה צריך לא רביתייהודבמקום
 הסרבא לנקות חושש שאינו דמי מסתפינא ולא ואמינא התו" דברי בפי'תטעה
 משנת תימן לחכמי ערבי לשון בבדיקות מצאתי ושוב ~שראל. טרפותמאביל
 ואם אחריו ומחטטין מעיקרו הסרך חותכין שהיו לפי הנפיחה מתירין היוהתלמוד חכמי וז"ל כתב ובו" זה דרך על היה הדין מן רבי' מ"ש על מועתק, וז"להשמ"ו
 ובאו נקב מכל שלימה שהיא יורה זה בקבק לא ואם המים יבקבקו נקב, שםיהיה
 בפושרין אותה ונופחין מהאמצע הסרכא חותבין והיו התלמוד חנמץ אחראנשים
 שאפשר המים יבקבקו ולא הנקב ייראה לא מאמצעה הסרכא חתך שאםוידוע
 שכ" המנהג בזה ונהגו עמדו כך הדורות חכמי וכשראו בסרכא נסתם הנקבשיהיה
 נוחה שהריאה במו לריאה להסתרך וקלים רכים שהם לפי )פט( א( עב"ל. ז"לרבי"

 )ת"ה להסתרך קשה שהוא דופן ושאני אליהםלהסתרר
 תויין מכה יש ואם הן שוין אלו ומקומות דדופן סבורים והרז"ה והראב"דהקצר(
 )צ( להקל. מנהגינו וכן ע"ב המורים רוב הורו וכזה הקצר בת"ה הרשב"א וכ'להקל
 מועיל שאין דבר בבל פושרין בבדיקת להכשיר שהמנהג באורך לעיל ביארנונבר
 מחמת שבאו דאפשר )צא( הדין. ע"פ והוא והפו" מר"ן לד" פושרין בדיקתבו

 והרשב"ץ( )הרא"ש להשחיר המבה מקום דרך שכן גבה על הבהמה שהכוההבאות
 ונר" עכ"ל כ"ה ס"ק וע"ל ע"ז השיג ש"ח שבס" כ" ברוך למהר"ם בה"טובס"
 פר"ח וכ"פ )צב( ע"ש. מכה סימן הוו שחורות דבהרות לשם ג"כ שצייןמהציון
 ואפי" שמחמיר. הרשב"א נגד בראיות הרשב"ץ וכ"פ והריב"ש הרא"שושכ"ד
 כ" עוד הרדב"ז( ב" ז"ש ב" )זו"ת כשרה העור לצד מגחוץ נראים המנהרושס

 בספרד מקומות ויש בדופן דתלינן הצלעות שבין בבשר מצגלא יש דאםהרשב'"ן
 לאותו הסמוכות הצלעות עם מקום אותו ומקיפין הסרנא במקום העצםששוברע

 העצם שבתוך המוח במראה הצלעות בין שינוי רואים ואם מקום, לאותו  בשוהעצם



 פרפה בדופן מכה אין אם לרופן דביקה הריאה כי קאם כר גנן " כ:"נ לם מרפות הלכהע רעהידרוץ הגולהנאר
 שום ביא ~ולה דבוקה אם אפי' בדיקה רה מהני ויא סנ,י -פי'גט

 והכלים הוא נדוי בר שהמתירה שכתב מי ויש )צ3(פרוש
 :אסורים

 תודהזבח

 יראת עם זרה לאדם אלא זה מוסרין ואין יתירה אומנות לזה וצריך כמבה אותודנין
 העצם. בנשבר אם בי להקל דאין כ" שם ובהג"ה עכ"לחטא

 אע*"י שבר בו יש והצלע צלע ע"ג בשהסרכא להכשיר שרצו שוחטיםמקצתיש
 וחזר נשבר 3ולו הצלע, כשנשבר שאומרים לשבר, חוץ רובה יוצאהשהסרבא

 בזו"ת ועיע ע"ש ט" בסי' מהרי"ט הרב קדקדם על והכה ניכר ואינו יפהונקשר
 צ"ו.( סס"ק וע"ל ומ"י( )פרח ע"בס"ק

 נראה בדוט וכנגדו קיים והבשר והעור סדק כמו האומא בגב שחסרהריאה
 סי" ב"ח תשו" ב" )בה"ט וטרפה ריעותא הוי ונתרפא נשבר היהשהצלע

 ט"ל מסי" לזה ראיה דמביא וראיתי ז"ל הב"ח בשו"ת הדין במקור ועיינתיק"ל(.
 ההג"ה דברי על עמ"ש ע"כ ונו" בדוט מבה כנגדה ויש תלויה סרכא בהג"הס"ט

 זו"ת. לסברת וכ"ש ופר"ח ש"ך ב" מ"ד ס"קשם
 קצת לסברת זהו ריעותא בתר ריעותא דהוי להטריף ראיה עוד שהביאומה

 לתרי חיישי דלא עליהם שחלקו האחרו" רוב לד" אבל שמחמיריםהאחרו"
 י"ח. סס"ק ל"ה סי" עמ"ש להבשיר פשוט הדבר א"כריעותי

 ננגדה ומבה הריאה בהאדימה בהג"ה ס"ד ל"ח מסי" ראיה עוד שהביאומה
 ע"ז שם .עמ"ש ל"ח סי" הב"י מר"ן כפסק רק הכי קי"ל לא אנן וכו"בדופן

 י"ט.ס"ק
 חומדא בהג"ה ס"ג ל"ז בסי" וקמט חריץ של מבועה ראיה שהביא מהגם

 י"ז. ס"ק שם עמ"ש היאבעלמא
 מתידו יש כ" הטור )צג( למידי. למיחש ליכא קיים והבשר שהעור כיוןהכלל

 אוסרין דמצ כשרה בנפיחה עולה ואם הדופן מן בנחת אותה שמפרידיןע"י
 סתימה הוי סרנא בלא לדופן דבוקה הריאה כל אם הרוקח ז"ל הב"י, וב"עכ"ל
 ודברי הב"י וסיים עב"ל בדיקה צריכה שאינה דבריו מפשט ומשמע ע3"למעליא

 הצרפתים בגליוני וראיתי וז"ל כ" ע"ב כ" דף שמועה יבין ובס" עיקרהאוסרים
 והסו' נשרה לבדקה ידו להנניס הטבח יבול שלא יחד דבוקה הריאה כל שאםז"ל
 ע"כ הוא, טוב לדבקאומר

 ובעיר מתיר היה שלמה שרבי' אחר בבדיקות ראיתיועוד
 עב"ל המנהג אחר בזה לילך ויש איסור נהגו פרויבינ"א ובעיר כדבריו נהגונרבונ"ה

 ורביצתה גדילתה דרך דהוי נפיחה בלא מתיר שמתיר שטי כ"ו סי" רדב"זוכ"כ
 המים שאין לפי רב בי הר"י דודוזלמיד ר" הרב מעשה עשה ובן פא"ס מנהגוכ"ה

 להתיר מסבימים הפוס" שרוב שכ" יע"ש להקל נהגו ויפה ישראל משחיטתאוכלים
 סביב מבחוץ דבוקה אם אבל ומבפנים מבחוץ דבוקה אם זולתי להתירמסכים אני יבוקה בנל שלא יודע והוי כ" עוד ובו". המלניות ברוב המנהג הואושנן
 דריב"ז החדשות בתשו" ע"ש בדיקה בלא להתירה אין מבפנים ולא כולה פניעל



 הנולה בארקיט למ מרפות הלכות רעהיורה
 נ:ס קס סס אם לדופן אחת בסרכא נמרכו והאונה האומא יאםגנה

 תר-ד כעס"טיג"ס מהאומא רובה ואם )צד( כשרה מהאונה הסרכארוב

 ון:י~ן.:: אחת בסרכא המרוכה אונה וכן בדופן, טכה אין אםמרפה
 הסרוכה אומא וכן )צה( רובא כתר אזלינן ולדופןלחזה
 לה וחוצה במכה והסרכא מכה כו שיש לדופן אחתבסרכא

 נמרכה אם וכן )צןו מרפה שוא"ל רארה יחרה רובהאם
 רובה אם שבדופן וימכה למיפש אחת בסרכאהאומא

 תורהזבח
 כולה נדבקה ואם דלעיל והרוקח הרשב"ץ מדברי דמוכח נר" הצעיר ולי כ"ו.סל"

 בדיקה 3לא דמבשרינן מבפנים ולא מבחוץ רק נדבקו שלא אעפ"י והאומותהאונות
 זלה"ה מו"ז קרוש מפה המנהג שקבלנו מה ע"פ נעשו מעשים ראיתיובן

 שדבוקה דוקא זה וכל ע"ש. בראיות זה לבאר הארבתי רי"ב סי" ח"בובתשובותי
 מבפנים ולא בולה ע"פ סביב סביב מבחוץ דבוקה אם אבל ומבפנים מבחוץלגמרי

 כ"ו. סי" החדשות הרדב"ז תשו" ועי" בדיקה בלא להתירהאת
 מהר"ץ מו"ז וכ"כ הקדמונים מימות להתיר שנהגו מקום ג"כומקומינו

  הרשב"ץ סברת הוא שכ" מי יש בשם מר"ן שב" זו וסבראבבדיקותיו.
 מסיק הא היתר, בה נהגו שכבר דבעיר היתר, בה נהגו שלא לעיר אלא זה ב"לא ואולי וכו", אונות חיתוך במקום שניקבה ריאה פסקת קודם ב"י הביאהבתסעבותיו
 המנהג. אחר בזה לילך דיש שכתבט שמועה יבין בס" בפסקיו גופיההרב
 כמנהג לנהוג זו מדינה אנשי כופין אין לפיכך היד ס" בהקדמת הרמב"םיז"ל
 ע"ש. במדינתו אחר ב"ד שגזר גזירה לגזור זה לב"ד אומרים ואין אחרתמדינה
 לגמרי נולה הדבוקה ריאה בענין הוא 'ו כ סי" הרדב"ז ב" ש3תבנו זה שעניןודש:

 אותה שמתירין הרב שם שכ" פולמנאדה לה שקורין ומחוץ מבית צדדיהבשני
 שהתיר וזוהי היא בך ברייתה ומתחלת ורביצתה גדילתה דרך דהוי מטעם הפו"רוב
 משם נר" הריאה גב של א" מצד רק כולה דבוקה אינה אם אמנם ז"ל שמעוןר'

 בעירנו ובכאן הרשב"ץ של אפו חרה כזה ועל בדיקה בלא להתירה דאיןבבירור
 לדופן סופן ועד מראשן יחד והאומות האונות נדבק כולו א" צד אם להקלנהגו
 ע"ל ז"ל. מהר"ץ זקיני לפני מעשים בעיני ראיתי וכן מעליא סתימה דהויטעמא דתלי הרוקח דעת וזוהי למגהג סמך למצוא הארכתי ובתשובותי כלל פלושבאין

 בחולין(. רע"ו 31"כ ס"ד( מ"ססי"
 וכ"ד הרשב"ץ וכ"פ לדבריו. הסכים והרא"ש העטור בעל כ"כ)צד(

 נקב אינן שמא הן ספיקות הסרכות כי בדין שבן וכ" י"ב סי" ת"ד בס"הראב"ד
 מחצה הסרכא היתה ואפי" סרכא ונעשית הליחה יצא האונה מן שמא נקב היאואם
 רוב להצריך שמחמירים אלא ספיקי תרי שהם מפני להכשיר לנו היה מח?העל

 דנסיטינו דמסיק ב"י ועיין פר"ח ועיין העטור בד" הכריע הפר"ת וגם עב"לבאונה
 אזלינן טרטת דבספק משום להקל פסק והריק"ש מחצה על מחצה היו אםלהחמיר
 ולא לעינים הנראה רוב ובעינן ע"ש. ריק"ש על השיג והפר"ח ימ"מ וב"דלהקל



 לם מרפות הלכות רעהיורה
 רי"ס סנ"? טרפה וא"ל משרה שבדופן*במכה

 ססמ5"
 גמי ע5יס

 חחחי1 ?רי"? 1"ס )וט5י? "1תי קו5סין כ5יי נסר .1?ו6 כסויח5כ
 : רוקח( 3' ~3"י כגפיח? סרי6ס 5כד1ק 5ריך מיסו גסר. )צון 1יפסס5ס

 רודושהזג2דק
 צריכים אנו אין לבדו לחזה בנסרכה דמכשירין וליידן )צה( )זו"ת(. מצומצםברוב
 רוב דאיכא דכיון הריאה מן וחציה המכה מן באה הסרכא דחצי לומר ואיד )צו(לזה.
 ב" )ב"י למכה חוץ שנתפשטה אלא היא אחת וסרבא אתת מהמכהודאי

 הרא"ש(.תשו"
 ומה הצדדין מכל לו חוצה מתפשטת שהיא אעפ"י הסרכא באמצע המכהואם

 רובא ליכא הכא וזיל רובא ליכא הכא דזיל משום כשרה רוב, יששבצדדין
 מ"י ובס" חולק ופר"ח זקן. הורה וכבר בנו מהרי"ט וב" ק"ה( סי" ח"ב)המבי"ט

 ע"ש. המבי"ט לסברתנטה
 בכולהו בזה מנהגינו וז"ל עטר ן" שמואל מהר"ר מכ"י אחד בקובץמ"כ

 לדופן סרוכה האומה שתמצא ענין דבכל בדופן ממבה חוץ רובא בתראזלינן
 ענין בכל לה חוצה או במכה הרוב היה אם בין כשרה הסרכא במקום מכהויש

 קולטת וכשהמכה סביביו בל וכאיבו ולא העצם שישבר שא"א והטעםכשרה.
 אמרי" שפיר וא"כ מכאיבה הנכאבים סביבותיה אל ג"כ תסתרך ונסרכתהריאה
 החקירה מדרך הם וטעם סברא ודברי עכ"ל וכשרה המנה מחמת היא הסרכאשכל

 להכשיר ע"ז לסמוך דיוכל אפשר לזה, דעתו יסכים המעיין גם ואםוהנסיון.
 שמעיה. אי ליה מודה ז"ל הרב היה אולי זה טעםמהרי"ט לפני השמיעו לא שוחטין דאותם כ' )פר"ח 3 צ"ב. סס"ק וע"ל ודו"ק.בהפמ"ר
 הסרכא בעיקר תלוי בי לעיין לבקי לו יש ב", מאמר לדרךבצדהכתב

 מקום או בה למקום ממקום ומגיע הבהמה מריר יתפשטדלפעמים
 יסוד ששם ממקום שהיה הסרכא ושורש עיקר אחר הולך והכל הסרכאשמכשירין
 י"ד משה משאת הביאו וחלוש דק קרום במו הוא וההתפשטות וחזק עב הואהסרכא
 אלא אינו ואידך רובא ביה שדינא וחזק עב דחזיניה היכא דבל והוסיף א'סי"

 ע"ש. להקל ותלינןהתפשטות
 אף אלא רובא בתר בהו דאזלינן העטור בעל שהזניר הג" אלו דוקא דלאוודע

 ובמו מותר ההיתר מקום נגד שהרוב זה לנדון דומה שהוא כל אחרבענין
 למד וגם כ"א שבסעיף וכו" הצר לדופן מהאונה סרכא שאם הרב"י ג"כשלמד
 א" סס"י ח"א )מ"י ב" שבסעיף וכו" אונה בשפולי היוצאת בסרכא ג"בלהתיר
 למעשה הלכה הר"ן ושב"ב יחיא ן" למהר"ד כן מצאתי ושוב בח"בוכ"כ
 ע"ד י"ט דף הרשב"ץ וכ"ב נ" סס"י לוי ן" קול בס" וב"מ חיון יוסף הר"רב"

 זו"ת.וב"פ
 שעושין במקומות אפי" בדיקה בלא היינו ברובא העטור לד' ושרינן הניוכל

 כגה"ג(. ב" א" סי" חי"ד משה )משאתנפיחה
 מקום ע"ג עפר להשליך נוהגים באומה או באונה הרוב אם ספק הדבראם

 העפר, נאחז הסרכא, שהיתה ובמקום במים מקום אותו אח"נ ומדיחהסרכא



קכ הגולהבאר
 ו סעשים י- ובו הלב בורפות דיניכש ןמ"כ"נמסיחעין
 סס,גומפר'

 ראפי' ב טהשן)ט מהם לא, ניקב א )א( חלןים ל לך "ן 1ילב 4*
 עון ,ן(;;11,ו

 רזיז*הן121[ דר)כמ.מרמ
 מהר"ש הבהאו ובבר הוא רק דבר לא זה ומנהג נוטה הרוב היכן לידע יכוליםועי"ז

 הריאה כשעשתה נמי וכן הקדושים. מאבותינו קדמון מנהג ב" במנהגותיויצחקי
 חוץ או הסרבא מקום תוך הוא אם ספס והדבר הסרבא חתך למקום סמוךבצבוץ
 הנ"ל במנהגים כ"ב עפר ע"י לה בודקין היד, במשמוש דתלינן וכשרה הסרבאלמקום

 )זו"ת(. יום בכל מעשים עושים אנווכן
 והמכה הצלעות שנשברו כגון מכה ויש ימין מצד בדופן דבוקה הריאהאם

 בצלע מכה שמאל_ויש בצד דבוקה היא וגם ימין מצד צלעות בי"אמתפשטת
 צלעות בשש ימין מצד דבוקה היא אם ובן להיפך או שמאל בצד דבוקה שהיאא"
 סרפה בכולם מנה ויש צלעות בשש דבוקה ג"כ יש שמאל ובצד בכולן מכהויש

 )ימ"מ(. צלעותיה רוב עשתברומטעם
 3ת"י( ב*ני מצאתי כך לפנים )נ"ל לחוץ א" עוקץ ממנה ויוצא אחד צלענשבר

 נקב יש וכשנתפרקה העוקץ ע"ג הרבה ונסרכת מהאומא יוצאתוסרכא
 וע"ל י"ח ס" כדלעיל בשר האונות בגב ומיהו )שם( טרפה הסרכא במקוםבריאה
 איט בלוי שהבשר טרפות שום בלי )צז( ובד"ה. הכ"מ ב" מ"ש פ"זס"ק
 קמטים תחתיו שיש ואעפ"י )ט"ז( דליתיה כמאן והו"ל מוריד ואינומעלה

 פר"ח.עיין
 קא וא" בימינו ממנו קטן וא" באמצע גדול א" )א( מסימן

 בשמא~
 )טור

 מאד קטן הוא באמצע חלל יש ואם ע"ד( ז' דף ורשב"ץורשד"ם
 שמאל לצד גדול א" שנים שהם סובר ובפ"ו המהטנה בפי" והרמב"ם שם()רשב"ץ

 בהר פ" בר"מ בזוהר בפירוש איתה והכי י"א ב" רשב"ץ וב"ב לימין קטן ואחדב"ח
 נבנס אח"כ רק ג", הם דבהתחלה כ" ובכנה"ג וכו" דליבא בתי תרין ע"א קטדף

 בסמוך ועיין ע"ש פר"ת מביאו הגדול והוא האמצעי חלל תוך ימין של הקטןהחלל
 בין חללו לבית ניקב פ"ו הרמב"ם וז"ל )רשב"ץ( למות והולך כואב שהחי )ב(אח"ז.
 מיסריף דלא לדעת הראה עכ"ל טרפה שבימין קטן לחלל בין שבשמאל גדוללחלל
 קטנים החללים לבולהו שוה דין רש"י ולד" דוקא ג" הסור ולד" תרתי בהניאלא
 ע"ש. דסוגיא פשטא משמע דהכי טרפה חלל דלבל ומסתברא הפר"תומסיק
 וא" דם מלא א" ללב יש חללים ב" אמרו באמת השיב, צ"ב סי" הרמ"עובתשו"
 לג" מתפצל לחזה נבנס שהקנה אחר כי הוא הטור, שכ" חללים וג" רוח.מלא
 הצדדים מב" לא" ומתקרב באמצע יורד ללב נבנס והקנה לליבא מנייהו חדקנים"
 יצדק כן על הלב. חללי מב" א" שהוא האמצעי החלל ובין הקנה מעבר ביןהמבדיל סחוסי ריר של הפסק הקנה ואויר החלל בע ויש וכו" רוח מלא שהוא הימיניוההנו
 בבהסהו שלשתן שנקיבת זה לדין אלא מדוקדק בלתי מאמר העתו עם ג"שהם
 ימין לצד הגדול ללב, יש חללים שני וז"ל שבתב רמזו רע"ו דגם ולענ"דעב"ל,
 אלו משני לאחד הנקב וחגיע בפתסהו הלב ניקב אם שמאל. לצד קטן וחללהבהמה
 הלב קנה קרוי והוא ביב כמין העשוי לב של הסחוס ניקב אם וכן טרפה,החללים



 הגיהנחי מ פרפהע הלכות דעהיורה
 גג.י סס גהמן הלב 'שוכע אם גאבל )נ( סוהטו הלב מרפש חלבאם
 רייי ממ%מע,ת ס5כ קונון סתינ:ת מסגי ד65 וי"6 סנ"ס כ.5ר)ד( פוהכועצטו
 ה9,ו וסג6"ם( פ6"ט כתרדכי מסמע )כך זס סם"י כס)ו!ך וכך6ית6ענמו

 ".סמג' ק
 נג,נע עסויסיל : 5דכריסס 5חוס!יס

 "נ6'ה5ג ואם )ה( כשרה חולי מחמת האם רניע:לחללו ולא ינ?קבב
 ט[ ,

 יש : מרפה)ו( במחט אובקוץ

 3""סיסג.6 )ז( מרפה בחוץ; ניכר שאינו אע"פ בלנ טחט ינמצאג
 ב::נ:: 65 6ס מיסו סג"ס )חי דליבא בפרפשא נכצא אםיוה"ה

 תח5ק 57"סק,ר ס5כ ח55 55ר דסייגו )כו( 5כר !ק!ס6 סכ5כ . סגדו5 כס:ופון רק:נו65
 5ניי קיס6כ'1 דס5יכן נס"נ( נפי' )ך"פ כסרס סמיס 50 כגךכ'כין סמחט ד6ק6כ(

 רץודהןונדץ
 ככובע הטרפשאעגול שחלב לפי וטעמא וטרפה סתימה הויא לא )ג( עכ"ל.טרפה
 והרמב"ם רש"י( מדברי )לבוש סותם ואינו יפה מיהדק לא ככובע עגול שהואוכיון
 וכ" וסמ"ק הר"ן ל" ממשמעות ב"י 3"כ )ד( ע"ש. קשה שהוא לפי טעם נתןפ"ו

 הקרום חלב דהיינו ככובע העשוי חלב אלא ממעטינן דלא בגמ" משמע דהכיפר"ח
 עצמו הראש על ככובע עליו שוכב אלא ללב מחובר שאינו לפי בתוכו נחבאשהלב
 תו" מדברי לדקדק יש וכן שסותם ודאי משמע בו שמחובר עצמו הלב שומןאבל

 דליבא בטרפשא מיירי ס"ו דלקמן ההיא וגם אחרים. ומפרשים הרשב"אוחידושי
 וכ"כ סותם אינו עצמו הלב חלב דגם סובר בפ"ז הרמב"ם אבל וט"ז ב"חוכמ"ש
 מועט ובהפסד הש"ע כד" הכריע והפר"ת ע"ב. להחמיר יש וא"כ נ"ב, כללאו"ה

 בטרפשא מיירי ס"ו וגם ובו" חסה התורה האיי כי כל דעל בהפמ"ר ולאחוששין
 ע"ל קוץ או חולי מחמת אם ספק ואם )ה( עצמו. המרדכי מדברי כדמוכחדליבא

 )גו"א(. ס"ד. מ"טסי"
 ב" וש"ך )פר"ח כשר לחללו ניקב ולא מפולש שהוא אף לצד מצד הלבניקב
 המחט תבוא דמהיכו לחלל הגיע שלא מבחוץ אלא ניקב לא אפי" )ו( והר"ן(.ב"ח
 בו פוסל שהנקב אהר במפום או הריאה או הושט או כבר תנקוב לא אם מבחוץללב
 הבהמה בדפני נקבהקוןלפנינו ואם רשב"א( ב" )טור נ" סי" שיתבארלקמן,כמו

 שאר לנקיבת זה בכגון לחוש שאין הלב אל מהדופן עובר לפנינו ועודנו בלבונתחב
 סי" וכדלקמן ז"ל המרדכי ב" רש"ל ב" ואחרו" )רשב"א 3שר הפנימייםאיברים

 ס"ט מ"א סי" וכדלק" מספק )ח( )לבוש(. כניסתה דרר נקבה דשמא מספס )ז(נ"א.
 ונקבא מהתם נפקא דלמא חישינן ולא )י( שלה. העב הראש דהיינו )ט()פר"ח(.
 אם דינא ולענין וז"ל כ" והפר"ח )ב"י( מחזקינן לא אסורא דאחזוקי אחריתידוכתא
 יש לב של גדול בסמפון משתכחא אם אבל להחמיר, יש גוונא בכל בלבנמצאת
 נאן אמרינן בסמפון ונמצאת דכיון הבהמה חלל לצד בחודה אף גוונא בבללהכשיר

 ע"ב. אחרות לחששות לחוש לנו ואין היתה. וכאןנמצאת
 הלוי יצחק :לוםה"

 משמע סותם. בו הדבוק הלב טטחלב להכשיר נוהגק בצנע"א המנהג ראיתיוכן
 מנקוב. קילדלקוי



קכא מ מרפרת הלכדת דיעהידרףן הנולהגאר
 : )י( וניטס כיחס פ"י 16ק1 תס5וט 1י3סנוס5גקו3 נדף ססטתים' סופי 6ין 5מטס סר"סס ומ6חר מנ5כ 5סמפון סגרגרת דרך דככגס "5ייחיו 5גר6י
נ, ערוגות שתי בין שיורד שומן קנה שהוא הלכ חקנה ן4 סר6"ס ,ג-גמ-ג

 קגס( כעין )פי' המזרק יכן א( ) הייאה יסג.ס מס"
 ממנו שיוצא הגדוי

 : 5"ד( סס"י )1ע"5 מרפה במשהו לחללו שניקב יריאה מ6"זהערדגי

 : ,יב( מרפה חולי מחטת בין ביד בין הלב כול טנו,י6ני"ס
 מאד ואדוק בלב דבוק )ינ( הלב שומן שאם שאומר מי יישן

 קורם היב בעובי או שם ואם:נמצא בסכין אותוספרידץ

 תורהזבח

 שיהא ואפשר עצם ונעשה הדם שמתקשה הצבי בלב נמצא שנך לפיהדור חכמי והכשירוהו הלב בתוך עצם שנמצא היה שמעשה קבלתי ב"חבס"כתב
 מינים לשאר ממנה ללמוד אין בצבי, קיבל ואם ע"כ. בבהמה כך לפעמיםבמצא
 שער ובס" זה. בדין מגמגם ט"ז בעל ולפי" ס"ח מ"ב בסי" מרה גבי הפו"וכמ"ם
 אחד ובמין הסוס מין מלבד בלבותם עצם להם אין בע"ח מיני וכל וז"ל 3"השמים

 אוברים שאר במו הלב חוזמ וצריר גופם גודל לרוב בלב עצם בהם שיש העיוריםמז
 ולא שמים בידי התולדה היא שכך שב' כיוו ולכן עב"ל. לחוזק עצמותשיצריכום
 להתירה כח בנו אין עצם שלה בלב שנמצא בהמה מעתה הדם קישוימחמת
 צדדיו שכל עצם ומיהו השמים. שער טפר שהזביר העעורים ממע שהיא שנדעעד
 אפי" כלל חדות בו שאין בעצם להכשיר תב"ש הסכים וכן )פר"ח( להכעהר ישגסים
 יטילנו ממש עצם או נתהווה שנקרש מהדם אס ספק הוא ואם הבהמה. אותובלעה

 )בה"ט ב 3" וף נדה מגמ" בשר. קצת ממנו נימוח ואם יותר או לעת מעתלפושרין
 ברוך(.למהר"ם

 אותו וקלפתי בתוכו בולו והלב מים מלא נסוי עליו שהיה תרנגול בלבמעשה
 סי" בסוף ריאה מדין כן ולמדתי והכשהתיו נקב שום בו היה ולאובדקתיו

 הוא רע"ו ל" )יא( סק"א(. נ" בסי' ועיין פר"ה( מביאו )ריק"שהקורם
 ב' )בה"ט טרפה לבבות שני נמצאו )יב( ע"ש. ביב במין העשוי הלבסחוס

 פר"ח. וכ"דדמש"א
 הריבה ואמרה אצלה עומד וחתול התרנגולת בטן שפתחה אחת בריבהמעשה

 הלב הושלך שמא התרנגולת בעלת ואמרה בתרנגולת לב מצאהשלא
 שעה אפי" לחיות בעולם נברא לשום שא"א מסעם והבשירו החתול ואבלולארץ
 שומן ג"כ שנקרא הלב טרפש דהיינו )יג( ע"ד(. סי' צבי חנם ב" בה"ט לב בלאא"
 נקוב היה ושמא נקב שם היה דוואי )יד( ס"א. כדלעיל ב"ח( ב" וס"ז )פר"חהלב

 הגיע ולא ניקב ס"ב דלעיל מהא זה דין על הקשה וה8ר"ח )לבוש( ונסתםלחללו
 ע"ש לפנים הגיע לא מ"מ לשי כולו שהלב ואעפ"י מנקב ק"ד עדיף ולאלחלל
 דם יש לב דבכל הקשה בש"ך )טו( ע"ש. ז"ל הפר"ת הסבים וכן רש"לושכ"ב
 רושם ר"ל באן הנזכר דס"ד ופי" השיגו ופר"ח חללו עד דר"ל ותירץבחללו
 ששלט הוכחה כאן דיש טרפה וודאי מודינא ובהא ע"ש. בחלל אפי" ומינברדם

 עד בכולוההולי
 הח~

 )8ר"חג



 העלהגאר מ מרפות הלכות דעהיורה

 מ.כ חעקאמסגס סוס עיר סג"ס )מו( בחירו נפצא אם ואצ"ל ,יד( אסורדם
 יניטנ:,: מדין 5"ז סם"י ע") ,16"ס. 1סרפס גק"ד ס61 סרי סכסרכע1ג'

 ם 5י כי 576 : מ"1 1סס"י 6חר 5)וקיס סגסרך5כ
 דמ5רו סס6יגרנ : סעיפים יי ובו הכבד פרפ1ה דיניכמא

 סיסנ'אהוי במקום כזית נשתייר א"כ באלא )א( מרפה הכבד אנימלא
 יסי-ונתים כשנ. ויהיו ,ב( בו הלוי שהוא דחיותו במקום וכזיתגפרה
 ב :וסס ג: ,נ( מהלקם היה אם אבל בטקוכן שים: אחד כל הללוזיתיס

 זסיר ס"ס נה"ג : וו( מרפה )ה( מרודד או )דו כרצועהאו

 הכל הובעוה , הניוי בשור אפ.' זיתים דכשני זה שיעורגב
 : )ז( וקמנו נדלויפי

 שיבש והוא ,ח( מרפה בצפורן 'שנפרך 'ד הכבד בש 31
 חיותו בטקום וכזית פרה במקום כזית נשהייר ולאכויו

 קככד גי)ו1קס )ם( ירסס ג)וי 5כד זיתיס ססגי 156 יכסי 1"ססג"ס

 ועודהזבה
 )תו" טרפה והסמפונות הכבד בגידי דבוקה המרה נשארה אפי" )א( מאסימן

 הבבד נטילת איסור דאין שכ" מ"ג דף בת"ה בהרשב"א ודלאפא"ט(
 בהפם חיה שהכבד במקום פרש"י )ב( )פר"ח(. וליתה המרה חסרון מחמתאלא
 תלחתה ל"א,מקום הכליות, תהת ודבוקה מעורה כשהיא תלייתה מקוםדהיינו
 הצומח הגדול העורק הוא חיותה מקום המשנה בפי' הרמב"ם וז"ל ע"כ.בטרפש

 הפירושים כשני להחמיר ויש ע3"ל. מקום בכל הוורידין יפרדו שממנו הכבדמן
 מרה במקוס א" זיתים ג" ולהצריך להחמיר בשה"ם פסק ו3ן והתר ואסור)פר"ח
 במקום בין נזית שנשאר דכל פסק והפר"ת ע"כ. בטרפש וא" בכליות א"ושנים
 מקום דבל תלייתה מקום שפיר מקרי בטרפש תלייתה במקום בין בבליותתלייתה
 ממנה ניטל דאם כ"א דין פ"ח ז"ל הרמב"ם ל" ע"ש, חיותה מקום מקרי ביהדתליא
 וכ" טופה. שהוא במו קיים שהשאר ואעפ"י המרה ומקום בו תלויה שהיאמקום
 רבינו לדעת אסורה שהיא לבד מדה במקום כזית אלא ניטל לא שאפי" ע"זהל"מ
 )שם(. כרצועה ארוך פי" )ד( )רש"י(. באן. זית וכחצי באן זית בחצי פי" )ג(ע"ש.
 וחד מקובץ שלם חד בזית היה ואפי" )ו( )שם(. מברצועה וגרע מרוקע ר"ל)ה(

 )ז( פ"ח. כ"מ מר"ן וכ"כ והאריך )פר"ת טרפה. מתלקט או כרצועה אומרודד
 גדולה כבהמה זיתים בכשני דינם וטלאים וגדיים סגי. דהו בבל קטניםובצפרים
 רמ"א כ" סי"ג ל"ו סי' ולעיל וב"י( )רא"ש דמי ננטול יבש דכל )ח( פר"ת()עיין
 ובכאן וטרפה יבש מקרי בתוכה השרטוט ונר" הריאה בשר על בצפורן משרטטדאם
 בקיאינן דלא משום לה נקט חומרא דבתטום ופשיטא אדלעיל וסמך כלום הגיהלא

 מעיקר אבל טובא טפי יבש הוי בצפורן דנפרך דפשיטא הצפורן הפרכתבשיעור
 לא שהשאר אעפ"י )ט( )פר"ח(. ממש בצפורן בנפרך אם כי מטרפא לא דגמ"דינא

 וכ"ד פ"ח הרמב"ם וכ"ד )לבוש( דטרפה ממקומה כולה נעקרה כאלו דהוינתחבש



קכב מא כןרפןת הלכדר2 דעהיררן; דגולהבאר
 ,רוקח( טרס7 5רס וס.ס סכימ1ק סככד חכסר יע" סדסד7ייגו כת"ה,סרסכ"6
 ככר י"" ,י( ,ד"ט( סכ5 5'רקכ דס1פ1 ,יתיס ססכי סככתייר51ע"ס מ:ה סס:כריית6

נת"ס
 'נע'"

 ס5" 5171 )יא( ,ר1קח( סרסס כ"3;סקס7 סס
 "תיס סכי כ7 כססיירו

 : כחקסי סכ5יגזכריס ח"1 דףנגמר6
 חיוהו ובמקום כרה בסקום אפי' ש הכנד 1קיעליע תז4 כ)וססי16גססטס

 סס 6סי ,כרכ.כ,'
 ' )ינ-(נ-שר.ה

 כאן ,ינ( בטרפשין ומעורה הרבה בסקומוה הכבד נעקר יה
 : כשרה מעמ וכאןכ;ט

 יפנינו שבא בין שלם יפנינו שבא בין בכבד שנמצא כנחמ כן
 כולוטמון אפי' הבהמה חיי ?צד ויד( שרו העב צד אםחתוך
 כשרה חו~ן כיפי סיו הדק צד וא2 )טו( מרפה הכבדבבער
 סלר וד1ק5 סנ"ס )יז( שם בא דרךסספון ךומר תויין שאנו)יו(

 יח( טרפ: עכין ככ5 55דדין ס1גס "ס "כ5 סס)ופ1ן 55ד פיג7סטכ

 תודהזבה
 קיים והשאר אלו זתים ב" בובשו להלבה דמיקל מהרש"ל נגד ש"ך וכ"פפר"ח
 דאין כשרה קיימים זתים הב" נשתיירו דאם וס"ל חולקים והפר"ח והב"י )י(ע"ש.
 סי" מ"ב בתשו" וכ"פ סופו ע"ש מטרפינן ולא לפנינו שבא מה נפי אלא לדוןלנו
 )יא( פר"ח. עכ"ל נקיטינן והכי וש"ך ט"ז וב"ד ס"ח דף ול"מ ת"ח ובס"ב"א

 מדין הכבד יבשה דין בה"ג דלמד היבי כי שקשה ריאה מדין זה דין למרהרוקח
 ניטל ובכלל דמי יבשדבנטול דשאני דבריו ונראין עליו חלק והרב"י שיבשהריאה
 נבד גבי להטריף לנו מנין ריאה גבי דאתאמר כאבן קשה אבל הוא ימתני"הכבד

 דיש ש"ך הביאו א"ר בס" וכ"פ כב"ח דלא חכמים שמנו מה אלא בטרפות לךואין
 פר"ת(. וכ"פ )פר"ח הצורך לעת או בהפמ"רלהקל

 )רשב"א( בריא והדרא )יב( עב"י. כשרה גופנא כעמר לבן או עבשהואבבד

 הרמב"ם נגד והרא"ש( )טור ניקבו או )ב"י( הסמפונות התליעוואפי"

 זתים כשני אלא נשתיירו ולא הכבד כל ניטל ואפי" ל"ד( ס"ק ל"ד סי")וע"ל
 זתים כשני נאן אין אם ומיהו כהרא"ה, דלא הרשב"א וכ"ד כשרהמתולעים
 נדלדלה מ"ו רף הגמ" ל" )יג( )פר"ח(. טרפה התולעים נקב מחסרון לבדשלימים
 מרה במקום למ"ד אי מהו, יודע איני זה דלדול א"ל מהו בטרפסדן ומעורההכבד

 במקומות נעקרה נדלדלה ופרש"י איבא, הא חיה שהיא במקום למ"ד אי איכא,הא
 כולה הרי איכא הא קיימת, וכולה מעט ובאן מעט כאן בטרפשין ומעורההרבה
 הנקוב. מקום דהיינו )יד( שלה. בטרפש ומעורה פ"ח הרמב"ם ל" ענ"ל.קיימת
 לחלל מהדקין ויצאה ונקבה להדקין הושט ורך נבנס שמא חוששין שאנו)טו(

 העב בצד לנקוב יכול היה לא הסמפון דרך נבנס שאלו לבבד נכנס ומשםהבהמה
 לתוך יוצא חודה אלא הבבד בבשר בולו טמון אינו אפי" )טז( וש"י( )לבושפלו

 לנבד ויצא הסמפון את ונקב )יז( )שמן הכבד בתוך נחבא העב וראשו הבהמהחלל

 היה לא נבנס סמפון דרך שאלו הושט דרך נכנסה וודאי )יח( )שם( להוץוממט



 הגילהבאר 23א טיפדון הלכןת דעהידרה

 )כ( וסרפה חילוק אין בדקה אבל )*מ( גסה במחםיבד"א
 ינ"י מיה7"

 מ"סהס,' : תמרה,)כא( של נרעין כשיעור גסהושיעור
 סגסך"

 ק'ם ,"סי' ש "ס הכ~וה מם5ון ורוא שבכגד נדול במפפון שנמצא סטחמ ,ן

 ריאה שי הנדול במטפע נמצא אם וכן בתוכושנננם
 : )כב(כשרה

 תורהזבח
 העב ראש דרך אין שאז )יט( )ב"י(. הכבד בעובי וליתהב לגמרי להתעקם לוא5שר
 שראשה אפי" עגול ראשה אלא נקובה אינה המחט ואם )ב( )לבוש(. לבשבכזה

 בא( ) )פר"ח(. לנקוב יכולה אינה שהרי נשרה זית של גרעיןכשיעור
 )שם(. טרפה זית של גרעין היא ואם כשרה תמרה גרעין בכבד נפצאאם

 תחובה מחט ובשלוהו שצלאוהו לאחר בבד בחתיבת מצאו שבת בלילמעשה
 שמשתמשים מחטים מאותם הוא והמחט הכבד מאמצעית אחתבחתיכה

 ק"ז סי" צ"צ בתשו" בדבר. גדול הפסד שם והיה עגול שראשן הרבה הגשיםבהם
 שמא שחיטה, קודם ואת"ל שחיטה, לאחר או שחיטה קודם ספק ס"ס מכחהתיר
 להקל לתלות יש ולעולם במשהו שנקיבתו אבר שום נקבה ולא נבנסה קנהדרר

 להרבה שחלקוה אחר אלא שחיטה אחר מיד בכבד המחט נמצאת דלא כיוןולומר
 אמרי" הרבה בה ומשמשו ובשלוה וצלאוה והדיחוה לבית החתיכה והביאהחתיכות
 בכבד שהיתה תלינן ולא בבית הכבד לחתיכת שנפלה היתה ובאן המחס נמצאתכאן

 לומר לנו יש אפ"ה הנשים בצעיפי כאלו המחטים רגילים היו לא אם ואפי'פחהם
 למעשה להתיר כח בנו דאין וסיים שהאריך ב5ר"ח עי" היתה וכאן נמצאתבאן
 בהפמ"ר להסל הכריע ז"ש ובס" ע"ש צ"צ לסברת מסבים נר" מנ"י ובס"ע"ש
 צריכה אינה בדיקה ואפי" באה סמפון דרך דודאי )בב( ע"ש. ג"כ צ"צכשברת
 מתבאר ובן הרשב"א וכ"3 לבר קופא ואפי" דקה במחט ובין גסה במחט בין)לגוש(
 לריאה איתה ואפי" ב"י( )פר"ח הוא ופשוט רי"ו וב"כ פ"ו רמב"םמדברי
 )ט"ז והריאה הבבד חתובה אפי" משמע ב"י( )ר"ן בדיקה צריבה אינהקמן

 רש"ל(.ב"
 בשרה הכבד בבשר למטה תחוב חודה א5י' אלא בסמפון מונחת דוקא דלשודע

 לצד למעלה וחודה הכבד בבשר תחובה נמצאת אם אבל עוד וכ")פד"ת(
 חכםתורת

 הרגישו ולא כלום מצאו ולאמעיקרא אכלינן לא דמיכל אור'ג דאייתראהלב
 שהודחה כיון והדחה מליחה בשעת חלב אמנם לן סתים מסתםליה

 ולאחר במחט הרגישו ולאונמלחה להורות שלא להחסיר "ט רינוסדבני
 ס"ס. מכח להתיר "ש הרגישו בישול קע"ג. ח"גשסותם.

 רל"ה.ח"ג לאחר הכבד בטרפש שנמצאתמחט
 הבהמה חלל כל ובדקוהבישול



 הנולה נארקכג מא מרפות הלכות רעהיורה

 כסס נטיר)כר )כנ( הכבד מצד מספויש נקב הכבד מרפש נניקבח
 ""ייג ) נ נס ,כה( כשרה בציע בסרכה נסרכה אם עאבי )כדןמרפה

 סג"יג'ס כ:סי
 נתסזד וג"גע:ס ד1ד6י ככרס )גד1ק י: סכ1סיה לכית סככד עופ: גסרך 061סג"ס

 מ65הי ,כן )כו( ז1 סרג6 כ6ס 1עי"ז :גקכס מתט 16 קון :סי:
 : גסיג .סגי נועסס ור6'חי ':גיס(ככדיקות

 רעדואוץז22ד[
 לא ודאי דקופא בהיכא ודוקא קופא נקיב הוה לא עייל סמפון דרך דאי טרפההקנה
 ניקב וא"ב )עש"ך( בכבד מבוסה שהוא מהטרפש החלק והוא )בג( ע"ש.נקיב

 הטרפש. בבל שהחמיר בב"ח דלא ע"שריבות דברי בס" אלורב"י מהר"י וכ"כ בשר עליו מונחת שהכבד ממקום חוץהטרפש
 פיסולו שאין כיון רמי כנטול יתר בל אמרי" ולא כשרה טרפשים שנינמצאו

 )פר"ח( עצמומחמת
 חוטים סביביו נמצא ואם כשר דטבחא ידא דממשמשא במקום הטרפש ניקבאם

 ספק ובל מהרי"ל(. ב" ופר"ח )ש"ך וטרפה הוא ישן נקב אז חלב, כמולבנים
 ב" ומרדכי )טור לינטל הכבד שסוף )כד( )פר"ת(. להקל תולין דינא בהאיידאיתיה
 שסוף משום אלא עצמו מצד הטרפש נקיבת פיסול שאין כיון וא"כ והגאונים(בה"ג
 כשר סותמו טמא חלב ואפי" עליו שעלה בקרום הנקב שנסתם כל לינטלהכבד
 ו למעשה. הלכה ע"י ובס" האחרו")כ"כ
 בה שעלה כיון ולפ"ז הריאה ותתיבש חמימות כלה שהכבד מהר"ץ ב"הטעםכ"

 טמא הלב או שחין או מכה מכח הן שיהיה מה יהיה סתימה איזה אוקרום
 כזה אירע וכן כשר מחט בנקב חוט במו בנקב ויצא נכנס טמא ההלב יהיהואפי"

 דינא בהאיי דאיהינהו טפיקימעשהלפניגאומעולםוהכשירוע"ש.וכל
 הפיוש הפך"ח מדגרי טל' )3ה( ;פר"ח(אזלינןלקולא

 כמ"ש סתימה מימ חסאר לצלע נסרך אם ליה מהני הכבד מצד הטרפשדכעביקב
 בריאה אלא סרכא אשכחן דלא מיחוש בית באן אין הכי ובלאו זה קודם כ"דבס"ק

 בלומר וז"ל רמ"א ל" ביאר ס"ט סי" השני חוט הרב )בו( ע"ש. ל"ז בסס"יוכדלעיל
 מבשרינן 2 ימצא לא ואם שם ימצא מחט,ודאי או קוץ מחמת זו סרכא באהאם

 ע"ש ק"ב סי" ח"ב תשובותי בס" והיא והאריך לחות בהפשטת הסרכאותלינן
 בדק לא שאם רמ"א דברי ושמשמעות פשוטו שאינו פ"ט כלל המנ"י כ" זהופירושו

 נ' וסי" מ"ח סי" בש"ע כמ"ש טרפה הפרש עירו שכבר כגון לבדוק הספיק שלאאו
 נמצא מקום אותו וכנגד בכרס תהוב מחט שנמצא דבל כ" צ"צ ובס" בהגה"ה,ס"א
 מעבר הכרס שנקבה המחט מחמת באה הסרכא דודאי לחומרא תלינן בכרססרכא
 דוקא היינו במשהו שנטיבתן האיברים לסרכת לחוש דאין דאמרו )והאלעבר
 כ"ע תחוב כשהמהט אבל בנגדה תחובה מחט ואין לחוד סרכא אלא דליכאחיבא
 אבל צ"צ( מס" הקמח )לקט המחט מחמת באה סרכא דהאי להחמיר יתלינןמודו

 מקום לאיזה נסרך שבה"כ אעפ"י בו תחוב ואינו בכרס נך מונח מחט אובבמצאקוץ

 בתרא במהדור" אינו סיפא עד הטעם כ" דבור כי1



 טאאבחר מא טרפות הלכא רעהיררה

פ )כז(: מרפה* מפק כטרפש טחמ פנמצאם

 ן ~*,:.עו:ן יתר דכל פרפה בעוף או בבהמה כבדים שני צנמצאוי
 '"'ס,י[ ג:ם : )כט( הכבד כניפל והחל )כח( דמיכנטול

 דרכ "ס"כס-ג

סו)"
 :"ה ססכד'

 רזדזטוץן12ד[
 כנגדו וסרכא תחוב מחט דבנמצא מדבריו נר" )פר"ח( בתב ויפה ע"כ להטריףאין

 שיש אף לבד הפרש על בנמצא אבל כק"ד הוי דהסרכא בנגדו וק"ד מעל"ע בניקבהוי
 שם היה דשמא אמרי' ולא כשרה, בלל נקב נמצא לא ואם הכרס לבדוק ישסרכא
 ובתשו" לפנינו שבאו מה בפי אלא בריעותות לחוש לנו דאין בסרכא ונסתםנקב
 ק"ד ונמצא בפרש מחט במצא אם דאף והעלה צ"צ היפך דפסק ל"ב ס"ק פ"סכלל במ"י ועיין ב". סס"ק מ"ח סי" וע"ל ק"ב בס" בח"ב וגם בזה הארכתי קי"וסי'

 יע"ש. טרפה בה"כ אל בטרפש סרכאאו
 הדעת דיעות, ג" לךהרי
 נמצא אם בפרש לבדוק יש לבה"כ הטרפש נסרך שאם השני חוט דעת היאהא",

 ותלינן בשרה הפרש עירו כבר ואמ בק"ד הוי דסרבא טרפה שםמחט
 והדעת ליחה. בהפשטתהסרכא

 בחדא ופליג טרפה בפרש נמצא באם דהיינו בחדא מסכים מנ"י דעת היאהג",
 הספיקו שלא כיון טרפה ג"כ עוד, נמצא ולא הפרש עירו כברדאם

 והדעתלבדוק,
 אבל בנגדו סרכא או וק"ד בכרס תחוב המחט נמצא דדוקא צ"צ דעת היאהג",

)
 זו, מחט מחמת זו שסרכא לומר איסורא דאחזוקי כשרה הפרש עלבנמצא

 תחובה נמעאת שלא כיון היתה וכאן נמצאת כאן זו מחס דאימור מחזקינןלא
 נראה חלק ולא הפר"ח ב" צ"צ סברת הביא בשה"ם גם הפר"ח עמו והסכיםלפנינו
 אחד שום אין לזה הסכימו האחרונים 3ל בק"ר דדינה סרכא ובענין עמו.שמסכים

 המחט היתה בה"ג(ואפי" ב" )טור לאיסור טרפה ספק וכל )נז( חולק. ז"למהם
 לשם בכניסתה הפנימיים מהאיברים א" ניקב שמא דחישינן בטרפש כולהטמונה
 לבדוק א"צ ט"ז וב" ופר"ח( )ש"ך הב"ח כמ"ש לבר או לגיו קופא בין חילוקואין
 ע"ש. דשניחי ריאה סרבות זולת ארובא דסמכינן לאו או בונקב יש אם הכבדבחצר
 והרא"ש(. פ"ו והרמב"ם וכדפירש"י וש"ך )ב"י לגמרי שניהם ניטלו כאלו פי")בח(
 וכ"כ ופר"ח( )עב"י טרפה וחיותא מרה במקום שלא דבוק איתר זה ואפי")בט(
 שלא עומדת דכשהיתרת הסכימו ס"ד נ"ה סי" ורש"ל והט"ז הרא"ש ב"הטור
 דעת וזוהי מארכובה למטה רגל כמו ביתרת להכשיר יש וחיותא מרהבמקום
 בבל כשרה חיותא במסום דבוקים אפי" הרשב"א ולו" כשרה, ולרמב"ןטרפה, לרש"י האחרת להכבד תלויה ואינה תלויה שהיא כבד ביתרת אבל והרשב"אהרמב"ן
 הט"ז דברי דחה והפר"ח למעשה להתיר לבו מלאו שלא כ" הקצר ובת"הגוונא
 מנ"י הסבמת וכ"נ ע"ש בהפמ"ר הט"ז לד" הסכים ז"ש ובס" כהרמב"ןדפוסק
 ובפר"ת י"ב ס"ק נ"ה ובסי" זה סי" בפר"ח ש"ך)ועיין ושכ"ב ל"ד ס"ק פ"טכלל

 י".( ט" ס"ק נ"ג סי"לק"
 נ". בסי" יתבאר שמים בידי חסרה נבראתדין
 ממותר מתהוה ששם לפי בשרה הכבד בבשר טמון בהמה של בכבד שנמצאאבן

 הריק"ש(. ב" )פר"ח הדם להתהוות הכבד אל היורדהמאנל



קכד פרפות הרכות רעהיורה
 : סעיפים ט' יבו המרה טרפיה יינימב

 )ב( הכבד כנגד ניקבה בואם ,א( טרפה שניקבה אמרהא

 5מקוס ס)ורס כסרכס סג"ס כשרה)ד( )נ( כותמווהכבל
 : ,ה( )ו"1 סס"י וע"5 51ו"ס( פ5"ט ))ורדכי כסרס5חר

 תודהזבח
 ביס במין הקרקבן ועל הושט על המונח התחתון בצד והיה לעוטה אווזא שלכבד

 הביס וקרע הכבד מבשר קצת וקשה גבוה והיתה הבבד בעור ומחופה בשרשל
 בקרקבן אנמצא כעין חול וגם מרוקבים והם שלימים שועל שבולת בתונהומצא
 בין שמונחת בריאה מחובר עוף של הקנה כי הכבד דרך מהקנה לבוא דא"אטרפה

 לצד לבוא ענין בשום וא"א והקרקבן הושט על למעלה מונחת והבבדהצלעות
 כקוץ הוי שועל דשבולת במשהו שנקיבתן איברים בנקיבת לא אם בבד שלהתחתון

 ע"ש. בראיות בידו החזיק בקו"א והפר"ח נ"ח סי' ש"א באורךעיין
 וש"ך )ב"י וכשרה תולין בסבין או הטבח בוד לתלות אפשר ואם )א( מבסימן

 תשובות ומל' פא"ט( )רש"י אליה דיבוקה במקום )ב( הרשב"א. ב'ופר"ח
 התלמוד מיעט ולא דיבוקה במקום שלא אף סותם דהכבד מוכח המימונישבסוף
 ב' מ"ש סק"ב מ"ח סי' וע"ל ודו"ק סק"ו ולקמן ע"ש חוץ לצד המרה כשניקבהאלא
 למקום הכבד בדיוק )ג( להגמ"י. ראיה יש שם שבטחול הדק המקום לעניןהט"ז
 ב' )פר"ח טרפה לכבד סמוך שהוא אעפ"י הנקב נסתם לא ואם )ד( )פר"ת(.הנקב
 דף הש"ס ב' )אחרו' טרפה בנגדה ג"כ הכבד וניקבה המרה וכשניקבה פ"ו(רמב"ם
 לחות הפשטת אלא אינה אוברים דבשאר בריאה אלא פוסלת סרכא דאין )ה(מ"ח(.

 ופר"ח(. וט"ז )ש"ך ל"ז סס"י וע"ל סרכאולא
 שלימה המרה ונמצאת לבשר עור בין לחוץ הצלעות מבין בולטת שהיתהמרה

 דליכא ותו בריאה, אלא סרכא דאין חדא כשרה זיקא מפקא ולא אותהונפחו
 נעשה שאלו ועוד ס"ד מ"ט כבסי' הגוף לחלל והגיע קוץ ע"י ניקב שמאלמיחש
 אם אבל שלם היה שהעור ביון נכונים ודבריו ט'( סי' )צ"צ מינקיב הוה קוץע"י
 באיברים הוא הנקב ואם חולי מע"י בקוץ למתלי איבא טפי חוץ מצד נקובהיה

 צריך לב"ע מבחוץ נקוב בשהעור ולעולם מבקוץ בחולי למתלי איכא טפיהפנימיים
 ביצים העוף בשלל נמצא ואפי' בבהמה בין בעוף בין חסר שנברא בין בידבין בחולי שניטל בין פ"ו הרמב"ם ל' )ו( )פר"ח(. קוץ מחמת הנקב שאין ניכרשיהיה

 חכםתורת

 דודאי טרפה עצמו במוח שנמצאמהט
 דומיא התחתון הקרוםניקב
 תחת עצמו במוח הנמצאדתולעת
 רע"ב. ח"ב דטרפה. התחתוןהקרום
 תחוב מחט בו שנמצא בבה"כמעשה

 הכבד לתוך לחוץ המחטועבר
 לכבד הבה"כ ונדבק הכבד של הדקבצד

 פשוט דדבר וכתב חזק, דיבוקבסרכא
 ע"ש. זה על ונתן ונשא להטריףהוא

 צ"ג.ח"ב
 אחר תכף לחלוב שנוהגיםקצב

 צריך מפרכסת בעודההשחיטה
 הריאה בדיקת קודם תכף ולשתותוכלי
 וצריך עוד יזידון שלא להזהירםיש

 הגולהבאר
 וף ה151ןאמם)ק
 רר' במימר6ת"כ

 סס יוסף גריגהק



 מב מרפות הלכות דעהידרה "גי"םי
 : )ו( פיפה חמרה 14 ביד גנימיה ב גי~א מ.גדף
 סומנ"סמכ

 בלשונו יטועש ועיב)י( שת. הכנד קור; המיה חסרה גדאם
 סר מעם מעם לא הואם )ז( כשרה מר טעם יפהים אמ "ותו תס"סנ"ו

 "ון".. .פסן. רגגל ;ל,מה ען )סמון ט;) מוי. הרס.לן נויי "יעי מרפה וא"? כשהה מר טעם בו יש אם ויטעום ב:נדץלים וצינן וסר"ןהוסנ""

 תודהזבח

 חדש י"ב מועיל אין טרפה דבודאי ועוד החסרון. מתי יודעים אנו שאיןגמורות
 גבי נ"ה ס"ק נ"ז סי' וע"ל ק"ף( סי' )דב"ש צ"ח סי' רשב"א כמ"ש ביצים הטלתאו

 דרוסה.ודאי
 היה המרה אם ומספקא מעים הבני שהשליך למתלי דאיכא כגון כשרה חסרהספק

 ופר"ח(. ריק"ש הם)עיין כשרות בהמות דרובעמהם
 ' וכ"כ והרי"ף ורש"י סמ"ק ב' והגמ"י ר"ת מרה לו באין מבשירים גאונים דהרבהודע

 ומהרי"ל וש"ד האגודה שב"ד עוד מביא ובפר"ת הרי"ף ב' המרדכי וב"כהרוקח
 דבתשו' מר"ן דברי אחר ב' ומו"ז עיקר האוסרים שדברי הב"י מר"ן וב'ורש"ל

 שבצרפת הדור גדולי וכל כשרה, ור"י דלרש"י כתוב שגמימוני להמ"אדשייכי
 איבא מרירתא תרתי אשכחנא וכד הלוי יהודה ב"ר ר"י בתשו' נמצא וכןמבשירים
 ובדלא עבדינן לקולא ואנן שמקילים מרבותינו ואית טרפה ואמרי דדייקימרבנן
 מעלה אינה זו  שמרה דמי כנטול יתר כל למימר הוא אבר דלאו כשרה כללמשתכח

 כ' ור"ת ראבי"ה. תשובת וזו הלב כנגד שלא לחוץ שניקבה בזמן אלא מורידולא
 ישראל לבל שמותרת מרות שתי בה  שנמצאו בהמה על השיב הלוי שר"יבספרו
 לסמוך יש דבהפמ"ר יראה מו"ז ומדברי ע"כ, המזבח ע"ג ליקרב הבית בפניואפי
 המרה במקום )ו( ותירוצים. קושיות קמ"ד סי' החדשות רדב"ז ועיין להקל.ע"ז
 שאחז"ל )ז( והפוס'. ח' בס"ק הריק"ש דברי מוביחים וכן בב"י( לראשונים)כ"מ
 איסור דבר לטעום שאסור ואעפ"י מרדכי( ב' )ב"י טיפה בו זורקת ומרה בועסכבד

 דרבו משום )ח( ועש"ך(. )פר"ח שרי בעלמא בלחיבה דסגי הבא ק"ח בסיכדלק'
 וט"ז )פר"ח בבה"ג הפחות לבל עליהם לסמוך הם וכדאי המרה בחסרההמבשירים

 מה שנתקלח תלינן המרירות נמצא ולא טעמוהו ושוב מר ונמצא מקומהטעמו
 יש אם דה"ה כ' ז"ש ובס' ריק"ש( ב' )פר"ח וכשרה מהמרה הכבדשבלע

 שסמכו מה בי זה לו מנין יודע ואיני ע"כ, בקרקבן או מעים בבני מרירותסעם
 טעם מאיזה בכאן אבל טפה, גו זורקת ומרה כועס שבבד מטעם היינו בכבדלטעום
 ויש מינים דיש י"ז ס"ק לק' ממ"ש זה לו שיצא ואפשר תמוה, והוא להכשיר,יש
 שהיא במקום וטועמים בכבד כאלו שם המרה הוי וא"ב במעים ויש בבטן מרהלהם

 סעיף ע"ל בכך הידוע במין רק מיירי לא ז"ש דהרב לומר כרחין על וא"נ בודבוקה
 סק"י. מ' סי' ולעילח'

 במינים המרה להיות שראוי במקום כזית לשייר צריך המין מאותו הכבד ניטלאם
 עוד )בה"ט(. המרה אצל אמר ולא מרה במקום כזית מדאמר נ"ל והסעםאחרום,



 העלח טוקכה מב מרפות הרכות דעהיורה
 04 יסיתע היא זואם )מ( דמי דכנמויה מרפה מרות שתי ינמצאוד

 סם "ימנ"ס לזו זו שופכות ראם אותה נוקבין כשתים ונראיהאחת
 "נ:'ינ"פ%-2 : )יא( ומרפה הם שתים וא'י )י( רכשרה היאאחק

 רס~יגינועי זו נפחו כך יאחר לזו זו שופכות היו ולא נקבוה "אםה
 ::~ש~י:~ן) בא' מים שהמילו או זו בנפיחה חברתה נםועלתה
 )קמן ןיניסג" : )יב( כשרה מים חברתה גם נתמלאה כך וע"ימהן

 הנ"; מ"'כס.' בכבד דבוקן שבמקום רק גמוריק סרות שתי שהן טאע"פך
 מסר.ר טגתכ'כך שפכי לא אי אפי' כשרה כאחה היו אצב; רוחבכמו
 רע"ו סי'"י") מתערבוה הן ובמוף שתים הן טתהרתן אם 'וה"ה וינ.אהדדי

 ל 'גג ו סדקמ'[ : כשרה אחתונעשות

 היסנ-8'חס,' אהד וממפון הנה ואחת הנה אחת בכבד מרוח שהי כהיון
 סס ,סיס ג'סי ייחה חוזרת האחת זוקף וכשאדם לשתיהן מרהשופך

 רנודהזבה
 ונאבד מרה בה נמצא שלא בתרנגולת לפני בא מעשה כנה"ג כתב ז"ל 1 ז"שכתב
 בפר"ת ועיין שהגהתי כמו וצ"ל ט"ס שם ויש עכ"ל התרנגולת והתרתיהכבד

 אחר)מבי"ט בצד וזו הכבד מן א' בצד זו אלא לזו זו סמוכות אינן ואפי' )ט(דמחמיר.
 חסרה בי רהתם צ"ע עבדו ולי )שם( לגמרי, חסרה במכ"ש בשרה בכבד מר טעםאיכא אי אבל בבבד מר טעם דליכא היכא וה"מ )פר"ח(, מ"א בסי' ובדלעיל קנ"טח"ב

 איכא מאי הכא אבל בכבד, שנבלעה אלא מרה דהיתה אמרינן בכבד מר טעםואשכח
 ושובראיתילהפר"ת וצ"ע. לה יש מרות שתי סוף סוף בכבר מר טעם נמצא אפי'למימר
 ואפשר ע"ש עליו חולק נ"ב סי' ובש"י עליו כ' הבה"ט גם ע"ש, אחר מטעםשהשיגו
 כאלו הוי א"כ שניהם כניטלו והוו האחת ניטלה נאלו הנוספת למרה דחשיבדכיוו
 לעיל דסמיבי בועי תרי מדין זה למי )י( בכבד. למטעם והדרינן מרה להאין
 דלאו קכ"א סי' רדב"ז ב' הפר"ח וכ' מ"ז סי' דיבי סניא תרי ומדין ל"זסי'

 א' חיבורן ומקום מזו זו נפרדות אם וה"ה נקט. רמלתא אורחא אלאדוקא

 בועא נמצאת אם )יא( פר"ת. וכ"פ חיבורן דרך השני אל שופך הא' הצדוכשמגביה
 הוו ולא אצבע ברוחב לה סמוך בסמפון תלויה למרה סמוך יוצאה קטן כיסכמין
 שאינה כשרה מרים היו ולא וטעמום זכים מים ויצאו הבועא וקרעו אהדדישפבי
 בשתי המבשירים ולד' ריק"ש( ב' )פר"ח בריאה רק בועא טרפות ואין בועהאלא
 עובי מחמת היה מתחלה נשפכה שלא ומה )יב( מרים. המים טעם היה אפי'מרות
 אצבע רוחב בעינן דשם ואע"ג מ"ז דבסי' הדקין מדין כן ולמד )יג( )ב"י(.הליחה
 להתערב צריך ע"ב לצאת המאכל שצריך שאני התם למעלה אצבע ורוחבלמטה
 שופך אחד שסמפון דכל הטעם כנה"ג ב' פר"ת וכ' ש"ך( ב' )פר"ח ולמעלהלמטה
 דבשני מזה נר' ע"ש. גדולה אחת כמרה הן הרי מרות שתי של לפיהן אחדלמקום

 מוכח וכן הן מרות דשתי מלתא דמובחא טרפה ומתערבות שחוזרות אףסמפונות
 אלא אהדדי שפבי מקרי דלא לפרש יש דלכתחלה )יד( ודו"ק. ס"ז מר"ן דברילק'



 כמב מרפדרן הלכרת רעהיררךן הנולהבאר
 כשהן אבל לשתיהן ושופך מרה מחלק שהממפון למקום 5סק5 6ססר.מ"מ

 זו שופכות אין הבהמה בחיי עומדות שהן: כדרך שוכבות 2ןט5ססו6"ם
 מעגר סגיגלת נורס סנ"ס ויד( ישראל לבבהמת להכשיר יש י'י נה"גסמסגסכסס
 סמרדכי דגרי פי' )כך 1כסרס סי6 חד6 5סדיי פפכי 6י כ3ד ס5 5ט3ל ח.ס סס.סנ"6
 : )מ11( טרפס 5סודי ססכ1 65 161 5'( ס1' 6ן"ססס613 ג,סת'מרו7רכנכי

 יונה ובני תורים כמו מרה ?הם שאין עופוה מיני מיש ה :יו1*67מינו
 מרה לו אין נדהצבי )מז( כך המין שכי כיין לאסרם ואין גגגסחסקג'
5

 5סני1 קכ6 מי סג"ס )יז( ןזנבו פמוך יממה לו יש' אבל בכבד5מרס
 נויגו כ5 ור,י 6ונוריס 6ין נורס 5ו גנו65 ו65 נויג1 נוגיך ס,'ג1  ע1ף ס"יגס"ע.ס
 חם-ה יד נרע'נה גה'הסכסו אב נמרה שנטצא ;ניע'ן מ 5ןוני. ,ס סנוין ס'1דע עד נורס 15 יס נוסממ6 6ומריס 656 מרס 5סס 6ין 5)"ת'גו5ס
 כנרעינה חד ראשה ואם )יח( מותרת . חד ראשהשאין סגעגעסגעג.ע
 ש?א וזה )ימ( כשנכנסה אותה נקבה שהרי אמור זית של נק5'נתססו:היס

 גמ65 6ס 1:"ס סנ"ס המכהי)כ( פי שהוניד מפני הנקביראה ססגגגסס

 תודהזבח
 דבסי' ואע"ג )טו( רשב"א(. )ב"י הבהמה בחיי עומדות שהן כדרך ששופכותהיכא
 דניטלו דאע"ג בכבד משא"כ סמפונות משום היינו אפכא אמרי' ריאה גביל"ז

 ד"מ(. ב' ופר"ח )ש"ך כשרההסמפונות
 המרה נשפך הסמפון ורך שתולין כשרה במקומו תלוי והכיס שנתרוקנהמרה

 איבא טפי נקב ימצא לא ואם למנפחה ובעי מועד( אהל ב' )ב"י נקב דרךולא
 )טז( )פר"ח(. ניכר ואינו קרום הנקב שהעלה מלומר הסמפון דרך שנשפךלמתלי
 ובס' )יז( קי"ט(. דף תו' ב' ופר"ח גדולים כמה ב' )ש"ך מרה להם אין האייליםוכן
 כגון במעים להם שיש וזה כלל מרה להם שאין חיים בעלי וקצת כ' השמיםשער
 מרה להן שיש מהן וקצת בבטן מרה להם שיש ויש ררור, וצפור שליו ומיןיונה
 רד"ק ועיין )פר"ח שלהן באליה היא שהמרה עליהם אומרים ואייל וצביבאוזן
 שנענעה הנענוע ע"י אמרי' להוציאה כשרוצים הסמפון דרך לצאת יכולהשאינה אעפ"י למרה ומשם הכבד לסמפון נבנסה הקנה דרך דאמרינן )יח( ז'. סי'הושע
 חדין ראשיה דשני כירן )וט( ורש"ו(. )עב"י שם נכנסה רבים ימים בהליכתההבהמה
 ב' )ב"י כשנכנסה המרה עוד נקבה שמא חוששין ביותר דחוק למקום נכנסהוהיא

 שנופחין כל זיה, של מגרעין פחותה שהיא במרה שנמצאת מחט )כ(הרשב"א(.
 קופא בין חילוק ואין )פר"ח הר"ן זולת רבוותא לכולהו כשרה שלימה והיאהמרה
 יש גוי ובבהמת י"ו ס"ק מ"ו בסד דדקין דומיא כשרה גוונא בכל אלא לבר אולגיו
 ולד' הוא פריבא זה דכ"ש פר"ח ב' )כא( )שם(. במחט שאוסר הר"ן לסברתלחוש
 בשרה מחט או במרה זית גרעין ואשתכח וכל למחט זית של גרעין בין ל"שודעמיה לרש"י בדבר, שיטות דג' כ' והפר"ת כדלעיל, הר"ן לד' זולת כשרה הפו'רוב



 המלה נאיקכו מב מרפות הלכות דעהיורה

 במסקגת )"דר. חע.1אמס)ק : 1כא( )14"0( דטלפ0 כנ1ר0 ק1ן 16מחט
 54יכ6קגמר6 : סעיפים ו' ובו בפחול טרפות י'נכמב

 ין ע"י"די' : )א( כשרה המחול אנ1מךא
נס.1הרמכ"ס ניקב נאם הלשון. כבר*ית דק והשני עב הא' ראשו המחויב

 ]1נתירת"ה"ם שאינו נקב ניקב ואם )ב( מרפה מפולש נקב הענבראש

 פחות )נ( מותר זהב ?י~ר כעובי תחתיו נשאר גאםמפהש
 תודהזבח

 קיימא דלא במציאות הוייא אי אבל בבדיקה דקיימא קמן מרה דאיכאודוקא
 דלא הר"ן דעת היא ב' וד' דטרפה. דריאה בחתוכא מחטא לאשתכחת דמיאבבדיקה
 למחט. זית גרעין בין דמחלקי התו' דעת היא ג' וד' למחטא. זיתא גרעין ביןמפליג
 התו'. כד' להתפרש ויכולין ו(ר"ן כד" להתפרש ייכולין דבריו סתםורמב"ם
 טרפה המרה למבדק מצינן דלא דבהיכא אומר נמצאת כתו'. דפ' יותר משמעומר"ן
 דזיתא בין בשרה לרש"י בבדיקה מרה דקיימה ובהיכא דמחטא, בין דזיתא ביןלכ"ע
 בזית והרא"ש רך,לתו' המרה שעור דמחט בין דזית בין טרפה ולהר"ן דמחטאבין

 )ועיין הושט ניקב שמא חישינן הסמפונות דרך בריוח לבוא יכולין שאינןטרפה
 מטריפין דרובא בקשייתא מטריפין ולדינא לבואבריוח שיכולה נשרה במחטאשה"ם(

 כשרה הטבח ביד או בסכין לתלות ואפשר ניקבה עש"ב. במחטאומכשירים
 ס"א. נ' עסי' ופשוט הקצר( בת"ה)הרשב"א

 מעכירותו הכבד לנקות אלא נברא שלא בב"ח הכרחי האבר זה שאין )א( מגסימן
 זה שמפני ונ"ל עורק הכבד ובין בינו יש ולזה בו תלוי הב"ח חיותואין

 מנטול גרוע שהוא )ב( ע"ב. י"ג דף רשב"ץ עיין הכבד בדין דינו מחט בו נמצאאם
 ירקב שלא הברס מפני הטעם וי"א )לבוש( חיה אינה ושוב מכאיבה שהנקבמפני
 העטור ובעל וש"פ( ר"ן ב' )ב"י נחתך וכ"ש כנה"ג( משם משה )רבר הכרסוינקב
 וכל הוי דספיקא סובר ופר"ת פר"ח. ועיין י"ג דף וברשב"ץ ע"ש בנחתךמכשיר
 נקרא ג"ב דק שהוא העב צד שברוחב חלק אותו ואף שרי. אחרינא ספיקאדאיבא
 אין ושוב בריא דהדר )ג( נ"ה(. דף ושל"ה ופר"ח )ט"ז טרפה שם ניקב ואם העבצד

 עצמו הטחול מבשר ר"ז שנשאר ודוקא כנה"ג( ב' משה )דבר אכרס שירקבלחוש
 ומשכחת נקטה לדוגמא אלא הגוף בחלל שנמצא במחט מיירי ולא ע"ב בשרהדינר כעובי כנגדו הגנה ויש לחוץ המחט יצא ולא דפנו בעובי אשתייר ואי רש"י ל')ט"ז(
 הב"ה משם הביא ושם ט"ז וכ"כ פר"ח עיין לבד בטחול ופגע לפנינו כשתחבולה
 לכרס הפנימיהדבוק הטחול בעובי המחט נמצא דאם חילק זה רש"י ל' דמבחשב'
 אם ולפיכך לטחול ונכנס דחקוה ומשקין ואובלין לכרס נבנס הושט דדרךתלינן
 וכבד שניקבה ממרה גרע דלא כשרה חוץ לצד הטהול בעובי זהב בדינרנשתייר
 לא, בקולשיה אבל לנקב סותם הטחול לכרס הדבוק הטחול וה"נ דכשרהסותמתה
 שם ועמ"ש ס"ב מ"ח מסי' השיגו וט"ז הבהמה בחלל שנמצא כמחטודינו

 גו"א.וכ"פ
 אלא לכרס הסמוך במקום דהיינו קאמר טחול של תחתיו לאו דקאמר דתחתיוודע

 תלוי דהכל למטה הן למעלה הן שיהיה במקום יהיה נקב של תחתיור"ל



 מנ כמרפדרז הלכררצ רעהידרון המלהבאר
 כשר')ה( הדק ניקב אכ ומרפה)ד(אבך כמפויש הוא הרי כ:כאן ססקחע5ס

 נימוקס 16 סטחול גהרעס )עור( כסוס סרק כנגקוס גחסך 61פי' סג"ס וג"2"נ["דר,ג"ה
 מנףס כל וגן סכריס( )ז( כגיקכס ייגס )ו( 3סר כסגוי לקסס16

 סכוריס 6פי' כטחול ::יס ו"ס גניק3: דיגו 1גרקנ רמססכסר
 : :ורדכי( כסס ,כ"י כסר סלס סכיכו סכסר 106סרוחיס

 )ח( יותר ולא עכ קרוי רכרס שדבוק מה שכתבשכל מי יישג

 תודהזבה
 יש ובן ה'( סי' י"ד נדב"מ רבנים במה הסבמת עלתה ובן סק"ז ט"ז וב"כבמפלש
 בצידיו ולא הנקב תחת אם כי ד"ז עובי דא"צ תב"ש וכ"כ שנתבנו רש"י מל'לדקדק
 הצד דהיינו צדדיו בשני ניקב ואם כשר. דינר כעובי תחתיו שיש בל משהואם כי החתך למקום זה נקב בין ואין העב ניקב זה לחתך וסמוך הדק נחתך אםואפ"
 כשר דינר כעובי הסחול בשר נשאר ובאמצע זה כנגד זה שכנגדו וצד לכרסהדבוק
 וניקב דינר כעובי ונשאר ניקב זה שבצד כגון זה כנגד שלא זה העב ניקב אםואפי'
 ניקב אחד שבל מפולש היה ,ה כנגד זה היה ואלו דינר כעובי ונשאר שכנגדובצד
 כנוגעים יהיו דאל"כ דינר עובי רוחב לנקב נקב בין גם שיהיה רק כשר חציועד

 הקרום היה ואפי' )ד( פר"ת. וכ"כ ברוך למהר"ם בה"ט עכ"ל כמפולש והו"ללהדדי
 וקי"ל אסור הטחול שעל דקרום מטעם טרפה אפ"ה ניקב שלא שלם הטחולשעל
 ס"י ס"ד בסי' הטחול שעל קרום דהיינו אחר שם לו שיש לפי סותם אינוטמא
 שעליו הקרום בצירוף ניקב שלא שלם ד"ז כעובי בו היה אם ואף ופר"ח()ט"ז
 חולק בנקה"כ שהש"ך סק"ב פ"ט כלל מנ"י בס' וכ' בהדיא וט"ז גו"א וכ"כטרפה
 הטחול קרום משא"כ תותב והוי מיהדק דלא מטעם היינו סותם שאינו טמאלחלב דמי ולא היא מעליא סתימה הטחול דטרום בפשיטות ב' הלוי מהר"י בתשו' גםעליו

 ססק"ד(. מ"ו סי' לק' )ועיין עכ"ל. מאדשדבוק
 וסביב העב בראש בטחול מפולש נקב להם שיש עגלים נמצאים גליל באיזהאם

 הנקב נמצא פעם ובכל בן שנבראת וניכי הטחול עור מקיף מבפניםהנקב
 שייך דאין כשרה שם עגלים רוב של דרבם שכך אנשים קצת ואומרים אחדבמקום

 פר"ח מביאו ע"א סי' צ"צ וס' )ט"ז( בטחול כשר וחסרון חסרון שם אלא נקב שםבו
 פסק ק"ך סי' עה"ג וגס' הפר"ת וכ"פ הש"ך ושכ"כ להטריף וס"ל חולקוהפר"ה
 )הרמב"ם במפולש אפי' )ה( פ"ט(. כלל מנ"י בס' וכ"פ הקמח( )לקט כהט"זלהכשיר
 דאין נתמסמס כאלו ליה דחשבינן משום השנוי מחמת לקוי שהבשר פי' )ו(פ"ו(.
 כשרה לחוד מראה שנוי אבל נ' סי' בדלק' גוררים שהרופאים במה בקיאיםאנו
 גורדו שהרופא עד דוקא מר"ן וד' ש"ךוט"ז( )פר"ח נ"ב כבסי' לאור כשנפלהדדוקא
 והיינו העב בראשו מיירי זה וכל )ז( ס"ט. ל"ו וסי' נ' וסס"י ס"ה מ"ח סי'כמ"ש
 שלם זהב כדינר שישתייר בעינן אז לפנים והולר מבחוץ הלסותא בשמתחילדוקא
 בהפמ"ר רק להקל דאין פסק מנ"י ובס" 1 'ת פר וכ"פ פר"ח עיין כשר ד"זשיור גלא לקוי כולו ואפי" עכורים במים אפי' ולקוי;כנפניס שלם בחוץ הטחול אםאבל
 הפסיד לא בהפמ"ר דהמיקל הפר"ח וסיים להחמיר שהורו 'ח ל ב" ג פק' פ"טכלל מנ"י ועיין ( ז"ש וכ"פ 'ח )פר לכרס רבוק שאינו עב צד אותו למעוטי אתא )ח(ע"ש.



 המלה בארקכז מנ מרפות הלכות דעהיורה
 הסור ייקס י' שהוא נראה ום"ם ' שיעורו ידענו יא זה זהב דינר העוביד

 כס'סיסכאכתא : )מ( עביו מחציפקות

 ::ןחםק: העב בצד דבוקיפזה.לזה זואפי' כשרה ינמ*באושנימחולינה
 כס"ו 'סימכ"ס ,סנסוון סמ3 יוח.]כ5ר כעין "סכמ5" 3וחמיריס ויס סנ"ס,יוד(
 "ים"י מה.ם . מרוכס)יגנ( סססד 3מקוס 5" "ס 5סח:1יר ()יא(יטיכ ),51ין" 1)וסר"יס"ר
 סרמכאס מיכו' איי לפיכך בהמה לשל דומה ואינו כענבה ענוי העוף חמחולן

 ניס העק *מין5" :  וינ( בו פימלהנקב
'ססי:ג5יתרכגטג : מעיפים י' ובו בכליוה טרפות ריניכ1דא

 ן56י סיימ ג )א( א' בכוריא נבראה נלפיכך4א: כשרה הכ?יןת ~יטייזו
 )וק,מו 5וסמח,כ' נחהכה או )נ( הכגליא 3יקבה אם ,ב(.וכן כשרה כליות בנ'או

 כ5' ,כסת"'י' עמ, : )ו( נשרה )ה( מקו;חיי'ן עד א?י')ד(

 ע5'ו וכהכ סס חררמ3.ס :,רק 3:! !:ק:,'ר !מ::: ,ןו: :': קר:נ"ה ,:"כ ,טי'ס' נסומג")קיכ

:רסכ."
 סחי ו"ח מ3ריי' סס ':ר""ם ב:ר'"ף :'ך דף :'י'ן אמ:;? ר :: ,הכי"' וקן ק,ר: סכ3ר

 5"ס נס,רות ,:ו'הכ5יות

 תודהזבה
 ראיה לזה הרשב"א ומביא )פר"ח( עב שהוא במקום טחול אותו של )ט(ע"ש

 ע"ש מחציו פחות הוא שיור וכל זהב דינר כעובי אשתייר אי שאמרומהגמרא
 בהכי סגי קטנים עגלים של טחול של מעט פחות עביו כהצי בו שנשתיירוכל

 והטעם )י( שה"ם. וכ"פ בקו"א( )פר"ח ד"ז הוי רהא שבגסות לגסה אפי"להכשיר
 הטחול וניטל ממקומם ניטלו שניהם כאלו היינו דמי כנטול יתר כל ל דקי'דמאי
 ממקומו ניטל הוא כאלו היינו כנטול יתר כל דפי" להרמב"ן 'ל דס )יא( )פו"(בשר

 וע"ל )עב"י( בעביו נקוב השני ישאר העב בצד וכשמחובר עמו ומקומו לוהמחובר
 איזה ניכר אם בעביו נקוב וא" טחולים שני לה נמצאו )יב( . ב"ט. ס"ק א מ'סי'
 קול ס" וז"ל צ"ח( סי' )צ"צ מספק טרפה ניבר אינו ואם כשר נקוב ואינו עיקרמהן
 א" בדרא בשוה עומדות שניהם אם טחולים שני בה שנמצאו בהמה ר' סי'שחל
 העיקרי טחול אותו דדלמא טרפה בסומביה ניקב ואחד היתירה איזהו ניכרואין
 בששניהם אפי" ומסתברא בשרה. ניקבה והיא היתירה איזהו ניכר אם אבלניקב

 העיקר שהיא גדולה בתר אזלינן קטנה וא" גדולה שאחת אלא בשוהעומדות
 ואם ע"ב, ל"ה דסי" מהג"ה וראיה בשר קטנה ניקבה ואם היותרת היאוהקטנה
 פ"ט( כלל )מנ"י סק"ד וכמש"ל ענין בבל בשר ברייתו מתחלת שהנקבניבר

 אע"א קטן שהוא לפי )יג( ש"מ. סי" דב"ש ועיין  ע"ש גוונא בכל מטריףוהפר"ח
 חידוש אלא אינו טרפה שיהא ניקב אם כשר .שניטל ביון ועוד לעב דק ביןלחלק
 וכ"כ בעוף כנגדם בבהמה חז"ל שמנו טרפות בכלל ואינו חידושו אלא בו לךואין

 שה"ם. ועיין דמחמיר פר"ח נגד פר"ת )רשב"ץ(וכ"פ 'ןהר
 )פר"ת(. ג" בעלת משום נבראת אם ונקט א' כוליא ניטלה ה וה' )א( מדסימן

 כוליא בעלת ולא הבליות שתי ואת נמי ותניא דמי בנטול יתר דכל)ב(
 ואפי" ורא"ש( )רי"ף שרי דלהדיוט מבלל לגבוה רחמנא ומדפסל ג' בעלת ולאא'
 הגיע אפי" רנשר קי"ל בניקבה דהא 'ע לכ כשרה שבכוליא בחריץ דבוקיםהיו



 מ,י פרפות הלכות רעהידרה הגולהבאר
 שהבא"ם המת כבשר כשרה שיעשה והוא הכוליא גלקהה גנ :,-מ3,סגן,

 והניע )ז( ויפול יתטפמם במקצתו האחוז שאם יטים אחר )ה"סנס0"ה
 יינו חרכ מכס )מ( -פה נ הכוייא שבהוך וח( הסובן עד זה חייי היי::ג:ג.2
 כ5קתס י:"ס,סי6*ס

 סכ51י"
 אע"פ ליחה בכוליא נמצאזנ אם וכן )י( )סג""ס(

 ה"ז עכורים או סרוחים מים בה ,טנמצא או מרוחה שאינה'ג.גיט1ר

 מים בה נמצאו אם אבל )יא( הרובן עד ישיגיעו והוא כורע2ה3ססגסנ""
 זכיס סנויס גמ5"1 1"פי' )יב( שבה ילובן הניעו אפי' כטרה זכים ל5 "1.סנ:"ג
 דם בה נכםצא ואם ס""ט( )),ךדכי .י: " 5 ) כי 1"נ"נ

 תודהזבח
 או )ד( ופשוט. )פר"ת( לעבר מעבר ואפי" )ג( ב"ח( ב" )פר"ה חריץ למקוםהנקב
 לובן חלב והיינו ופר"ח( ב"ח )ט"ז בכלל ועד )ה( כרש"ל(. דלא ואחרו" )טורחסרה
 הכוליא באמצעית והיא שם מעורים שהגידין הכליות לתוך שנכנס המתניםשתחת
 בריא דהדרא מזיק אינו החריץ עד בכליות רנקב )ו( ור"ן(. )רש"י חריץונקרא
 וכ' )פר"ת( עבר אל מעבר ואפי")פר"ח(
 הב"ח וכ' מנתמסמס גרע לא חולי ע"י אבל מחט ע"י ניקבה כי דדוקאאו"ה

 ולפי פר"ח וכ" להתישב צריך ולמעשה חילוק שאין נר" דסתמו הפו'דמשמעות
 מר"ן וד' עכ"ל. להחמיר יש בנתמסמסה בקיאין אנו דאין נ' בסס"י ההג"המ"ש

 ודו"ק. ס"ב בש"ע וע"ל הב"ח וכדברי חילוק דאין נר"דסתם
 הוכחה כשיש מיירי מחט ע"י דוקא בניקבה להבשיר או"ה דמחלק דהאודע

 חלל מצד לה באה דהמחט מוכח אי אבל הכוליא אל מבחוץ המחטשנתחבה
 כ"כ )ז( ופשוט. נ"א כבסי" הבהמה בחלל מהט נמצאת מדין דטרפה פשיטאהבהמה
 דלא משמע החי בשר על להעמידו גורדו שהרופא כל הפו" ל" אבל והטוררמב"ם
 מלתא הך הוי לא בנתמסמסה בקיאינן דלא ולדידן מקצתו בלקיחת שיפולבעינן
 בקיאים אנו דאין המרדני וב" נתמסמס מקרי לא מקצתו נפל דלא דכל לומרסימן
 עיין וכו" להחמיר ראוי הבשר מראית שנשתנה כל לכן גורדו שהרופאבבשר
 לקבץ שצריך אלא בהפמ"ר בפרט ומר"ן הרמב"ם פסק אם כי לנו אין ואנובפר"ת

 כאב לה מזיק ריותר )ט( )פר"ח(. כדלעיל בכלל ועד )ח( בדבר. הבקיאיםכל
 נבקעה אם וה"ה )י( פו"(. ב" )ב"י נחתך או ניקב מכאב בנתמסמסההלקותא
 אבל הכוליא לקתה והיינו בחרב שמבין בדרך בכח החרב מכת שתהא ובעינןלשנים
 דמכת ההג"ה ד" ואפשר לדינא עיקר זה דאין כ" והפר"ח )ש"ך( כשרה בנחתנחתך
 חריץ למקום החתוך הגיע אפי" לשנים נחלק לא אבל לשגים שנבקעה היינוחרב
 שר"ל חיי קא מי כליותי יפלח התם דפריך דהא פירשו ותו" שרש"י ואעפ"יכשרה
 ביקוע הוא פילוח דסתם רמפרש למאן לחוש יש מ"מ זכים מים או דמוגלאלקותא
 מוגלא היתה המכה וסביב חרב מבת דהיה דדוקא פי" ופר"ת פר"ח( )עייןלשנים
 נתבקעה אפי" בשרה המכה סביבות ולקות מוגלא דליכא וכל חרב מכתכטבע
 כדמשמע דלא פר"ח( וכ"כ וט"ז )ש"ך זאת מכה יש בלובן וגם )יא( ע"ש.לשנים

 דטרפה לבד בכוליא רק בלובן המבה היתה לא דאפי" ובשערים ז"לבהרמב"ם
 )ט"ז(. הגא"ש ד" ושכן דמכשרינן ממש מנקב זכים מים עדיפי דלא )יב()עב"י(.



 הגולה נארקכח מד פרפות הלכות רעהיורה

 אבל רע שמראיהם מים מלאה נמצאת ואם )ינ( כמיםדינה
 מוניי ינ"י הדבש כמראה כרכומי מראה אלא ועכורים עבים היויא

 ה3"5 : גסוג( )וסגי שאומר מי :והםכשרה
 ח

 '"ס.כת
 סוריקסעיי, )יד( טרפה:בריאה סגמר"::תע,ח הכוליא שאר שכל אעופ בלובן אלא הלקות היה ל% אם "ג
 )גזיתסגגד )טן( כשרי בכדליא אבני' גנמטואן טז5

 נמקיס,גוית דקה בבהמה ותמרף. הקמן וכמה טרפ'. שהקטינה כוליא יה
 סי,קח ה "2 )יז( בינונית כעניבה עד יבנמה )טז( כמרפה גנכלל וס11ל 1)2ולעד

 דף סססגמר5 רעדדהזבנוץ ימסקגת,גו,
)'ס

 עצמו הלובן ואם 1 או"ה( ב" ש"ך )ט"ז דם כולה והיא הואיל לקותא הדם דאע)יג(
 לה' ושכ"מ )שע"ה לאדמימות נוטה מראיתו דאין לקותא ודאי הא לדםנהפך
 להקל אין כנגרו מהלובן ונחסר ללובן נכנסה אם דם בה שיש בועה ואפי"תב"ש(
 עיקר תלוי שבלובן )יד( תב"ש(. ב" )שם נשתרבב הכוליא מבשר דהדםולומר
 והוא לה פרישו הא דבוליא ולקותא כ" י"ב בסי" ת"ד בס" והראב"ד )ב"י(חיותה

 והוא קאמר דהא טרפה אינה הכוליא בשאר היה לא ואם חריץ למקום לקותאדמטי

 בחריץ דאף השיגו והפר"ח על"ל רובו או כולו או אלא לבדו גורם שהוא ולאדמטי
 ס"ס דהו"ל שרי אחרינא ספיקא דאיכא דכל וסיים השיגו הפר"ת וגם טרפה,לבדו
 ראה ואלו ומסיק הראב"ד כדברי הכריע ט"ז ס"ק פ"ט כלל מנ"י בס" ואמנםענ"ל.

 ראשונימ בפו" הוזבר שלא בפרט עליו חולק היה לא הראב"ד דבדיב"י
 עש"ב.לאיסור

 זה דספק כאו זה שכ" פר"ח מדברי נר" )פר"ח( טרפה ללובן הגיע אםספק

 ללובן כתב דהוא דקשה אלא כשרה הפר"ת לד" וא"ב לבדו בלובומיירי
 וצ"ע. בלובן ולאבלמ"ד
 ב" )מ"י טרפה נאבדה לא או לחריץ הגיע אם שנבדקה וקודם ליחה בה ראואם

 ליבא דהא ס"ס מכח  להכשירה ואין ל"ח( סי" ורשד"ם ע"ו סי" ח"ארש"ך
 משם כי )טו( י"ג(. ס"ק פ"ט כלל מנ"י וכ"כ ופר"ח ריק"ש וכ"כ א" ספקאלא

 ( ופר"ח. וש"ך )ט"ז חריץ במקום נמצאו ואפי" וב"י( )רוקח הערוה לגידטרדים

 דל"פ תב"ש וכ" חריץ במקום נמצאו שלא דדוקא סובר דהא"ח מפרשיםויש
 ונקבצים בשתייה המים עם שבאים באבנים מיירי דהרוקח וא"ח,הרוקח

 מחמת בכליות שמתהוה באבנים מיירי והא"ח לגיד, והולכים בכליותשם
 דבבל מורה סתם דמר"ן דביון כ" שה"ם והרב לאבן והיה שם ומתקשהמוגלא
 כשר וכעניבה דכפול רסובר מבה"ג ולאפוסי כשרה מכאן יותר )יו( כשרה.גוונא
 בפשטיה ממש בעניבה )יז( מה"ש. פ"ח וכ"מ הר"ן עיין טרפה מכאובפחות

 גדול בינונית דעינב ניחא קאמר-והשתא מטנה דבפול מתטבהצ סתם כפולדמדקאמר

מפ~
 כפול מכשיר ובה"ג )פו"( כשרה מבו יותר )יח( ע"ש. וש"ך( )פר"ח קטן
 לרמב"ם בפי" רופא מהר"ז וכ"ב )ש"ך( וא"ז ורש"ל ראב"ן וכ"כובעניבה
 מר"ן. כד" להחמיר פסק ופר"ח ערבי.בלשון



 טד פרפהז הלגילז דעהיורדז המלהבאר
 אם חולי'אכל םחמת ןךןקאשהקפינה )יח(כ ככללמרפה ךענבה ססכסרה"ס
,סרסכ."

 מחמת הוי אי ידעינן והיכי ל )ימ( כשרה בתולדתה קטנה ףן*תה גח"ס

 ,ר5, לולי עצ14שץ יע ם ?ין שיה שהקיום נן חז א י44. אך חייי סס סיק לךר5"'

1 

 י,
 מלתא. כוכדאנ נוליא כמדת י2עעץי אלא- כווץ אינו ואם הוא

 גיג""~ר"יי
 ( וכשרה כך היתה נרחתה שמתחרת

 הימישניפ1 כשיה הנלית ממלו שכ,2אמיו שכת' מי יש מך
 אם אבל כך כשנכרא' אוביד

 ניבש~
 עמהקטזי כ*ץ ע"יחול*

 כעאפ*ד להפוש*ה חחזור וא*ך נאסרה כבר- טכשיעורלפחות
 טלא שרהם הכים אם_ לבדוק צריך ולפ"ז )כ( ההמקלכיות
 חל5 שם נמצא' ואם וכשרה ברייתה תחלת שזה ניכרחלב

 4 ומרמה שנימוחו אלא כליות לה שהיו ניכר ריקומקום
 עמזים ונשארו היתרות והקמינו יותר או כוליות נ' היו אם גן

 )כא( : כשרה הקטינו שלאפ~לפתן

 תודהזבח
 עד מבעניבה או מבפול יותר היתה אם לשערה הספיק ולא קטנה שהיתהכוליא

 מתחלת שמא וספק מכפול יותר שהיא ספט ס"ס, מטעם מותרתשנאברה
 שום או סרוחה היתה האחרת הכוליא אם מיהו חולי ע"י ולא קטנה היתהברייתה
 היתה שמא א" ספק אלא 3אן דאין 2 טרפה ביה מטרפא שאינה אעפ"יריעותא
 כיון לומר אין ?ה כך, קטנה היתה ברייתה מתחלת שמא ספק אבל מכפולגדולה
 הקטנה הכוליא זו שגם סהדי אנן חולי מחמת סרוחה האחרת הכוליאדראינו
 מחמת משמע הקטינה מיקאמר לה דייק )יט( כ"ג(. ב" )בה"ט חולי מחמתקטנותה
 מפורש הדבר בא שלא וביון טרפה קטנה גבראת דאפי" יראה רמב"ם ומל"חולי

 ברמב"ם הפר"ח דגריס ונר' )פר"ח( פו' שאר כדעת בפשיטות להתיר ישבדבריו
 דרך שאין )ב( שמותר. יראה והקטינה שכתוב כ"י לגיר" אבל הדפוס כגי"והקטנה
 נשאר שלא עד ומקטינים וכווצים שהולכים אלא חולי מחמת אחת בבת כולהלינטל
 דאע"ג השיב והפר"ח כ"ב( )ב"י שניטלו קורם הקטינו כבר וא"כ כלוםמהם

 נתבטל לגמרי ניטלה אם אבל בקטנותה בהיותה ה"מ טרפה חולי מחמתשהקטינה
 כן הסבים רש"ל וגם כן חילק הרשב"א וגם בריא והדר יותר מכאיבה שהיההכאב
 דשם אלא להתיר פר"ת והסכמת )פר"ח( שבתב מי יש לד" הסבימו והט"זוהש"כ

 להחמיר. נטה דמלתיהבסיומא
 )בה"ט ברייתה והיינו כך היא ברייתה שמתחלת מותרת מאד גדולה א" כוליאאם

 עליה יתירה שם יש אחת דכל אחת בשורה עומדות ואפי" )כא( ש"י(.בשם
 שלקתה הוכחה יש ואפי" שלה הכליות שהם אמרי" כהלכתן  שתים שנשארוובל

 פ" ופר"ח מר"ן( דברי בפי" ופר"ח )ט"ז כשרה גוונא בבל יתירה שאינההכוליא
 דבליות בדרא רקיימי דבל פ' ופר"ת ע"ש טרפה היתרות שלקו דאף ראב"וכד"
 דהלקות הגםטרפה



 המלה בארקכט מד מרפות הלכות דעהיורה

נסס סשי שנוי וכי )כב( הוא לקותא בכול*א דלובן שכתב מי יש םח
 עסרוקח נעס"ע )כנ' : נבה פוכלמראה

בגזליסמוריס )כד( : כשרה מקצתה או כולה שהאדימה כוליא עמ
 סרמכ"סזסומ ,כה(, : עוף שך בכולי' טרפות אין פי

 מס"םנס"י
מסר"5 ןעןזשןץזננדץ גססו"גור

 ובס" ע"ש שרי. אחר ספק איכא ואי הוי ספיקא אחר במקום הות ואי בג"הוא
 ראב"ן, עם הש"ע שהביא הגא"ש פליגי דלא והעלה דקדק כ" סי" שחלקול

 ניכר היותרת כשאין מיירי וראב"ן הקטינה, והיא היותרת בניכר מיירודהגא"ש
 יוכר ובמה ללובן שיגיע עד פוסל הלקותא דאין ואע"ג )כב( ע"ש. ברור וזהוסיים
 ספק הו"ל דמלתא עלה למיקם רליכא כיון י"ל לבן, הוא כבר הלא הואדלקוי
 אין מריאה חוץ האיברים דכל ואע"ג )בג( רש"ל(. ב" ופר"ח ולחומרא)ש"ךדאוריתא
 בה פוסל דלקותא כיון כוליא שאני פוסל, מראהשנוי

 ושנו~
 לקותא הוי מראה

 עד מטי אי ודוקא ופר"ח( )ש"ך שלקה אלא הוא אדום שחור מ"ז דף בגמ"כדאי"
 )שה"ם(.הלובן

 ירוק אבל כשרה ככרתי דירוקה הטור וד" ירוק מין כל להטריף הב"י דדעתודע
 וירוקה טרפה ככרתי דירוקה אפכא כתבו וא"ר ת"ח ובס" טרפה. גע"להנק"

 הטור דברי דמפרש מהפר"ת וכ"נ כשרה אמארילי"ו כן גם שקוריןגע"ל
 בהסכ' והתרנו אצפר כירוק מעשה אירע וכבר בה"בי להחמיר ודעתוהפירושים שני הביא פר"ח ועיין אצפר( ערב )בל" אמארילי"ו דהיינו ירוקשמכשיר
 פר"ת. ועיין פו' מיעוט על בהפמ"ר לסמוך מנהגינו לפי יצ"והחברים

 שחור קרום אותו ימצא ולפעמים מלמעלה דק קרום עליו יש הכוליאלובן
 וד" הדורות חכמי נחלקו הכליות כשאר לבן הלובן נמצא קרום אותוותחת

 כל מראה בשנוי להכשיר וב"ח רש"ל וכ"ד חריץ נק' אינו דהקרום להכשירהפר"ח
 נמצאת דאם כ" ופר"ח מנ"י בס" וכ"פ תוב"ב בירושלם נהגו וכן לחריץ הגיעשלא
 מקום באותו טרפות שום אשכחן דלא כשרה מראה שנוי בלא שלימה הכוליאכל
 אין הנזכר העור לקות במראה מראה בשנוי הכוליא נמצאת אם אבל הלובןשעל

 לאותו הלקות יצא רמהכוליא ניון מינבר ולא בלובן נגע דלמא רחי*ינןלהכשיר
 והפר"ת )ב"י( עצמה למראית נוטה שהיא ביון )כד( ע"כ. הלובן על הדבוקהעור
 דוקא היינו המתיר לדעת דאפי" שה"ם ונ" ע"ש, הוי ספיקא ולפחותמחמיר
 י"ג. ס"ק כדלעיל וטרפה הוא לקותא האדים הלובן אם אבל נשתנה לאשהלובן
 אגור( )ב"י מעים בני שם מגיעין ואינן בעצם סגורים הם העוף שכוליות לפי)כה(
 להתקלקל הם שקרובים מעים בני קלקול משום הוא בבהמה הכליות טרפותועיקר
 כביצת נפומה בנליתה שנמצאת תרנגולת ומט"ז )לבוש( הכליות קלקולע"י

 דבוליא שהטעם כ" ופר"ח ט"ז( וכ"ב א"ח ב" )שם מותרת כדיו ושחורההתרנגולת
 שם ימאן נכון אינו האגור וטעם להטריף טעם אין ולפי" בתוכה לובן ליבא עוףשל

 ע"ש. עצמן מחמת ולא המעים מחמת הוא הכליות שטרפותליה
 כן נמצא דלא וצ"ע ע"כ בטחול כמו אוסרין ויש מכשירין יש ובניקב הלבושכתב

 והלא מבבהמה יותר בו להחמיר אדעתין תסלוק דאיך ועוד פוסקבשום



 םןרפררנ הלכררן רעהיירוץ הגולהבאר
 כשרה: )א( בה מונח שההיד האם שממל עיף ש בהםה ,א דף שליהימ . סעיפים ב' ובו השליא נימלה אם ריןמה

 : נורוכס סססד 3מק~ס 65 6ט 5סהמץ4 1יס 1רוקק( 103' )ב( נימוק ססגיסןהו 16 3ניק3 ל6סור מחמיריס ויס רכסר גיקנ סכן וכ5סנס"ס נסס בשרג.ס
 )3( כמקכ' 5פי' גסטריף גסונ 1סגי אומר"ג::ר",תעמ"* ויש כשרה ג לתוכה נקוים רגלים שטי שי8ומיה נימלה2נש4פי"ח
 סעיפים וו ובי טעים בבני פרפוה דיןכמו סריקה יג"גסח,ס'

 ו6ין ז'גחעין סותמתן שבהן ליחה .ואפילו ,א( מרפה !ץיקץ גיי1:4ש4,8 סגמר5אמסקגח
 וערדך4ז42ןץ נרס3-נסיגס

 חכמים בו דהקילו דעוף בכוליא ק"ו דבהמה, בכוליא פוסל אין דנקבקי"ל
 וע"ל בדבריו ט"ס יש דאולי שכ" בש"ך ועיין וצ"ע. דבהמה מכוליאיותר

 ומש"ש.ס"א
 וכ"ש הפר"ת ז"ל )ב( )פרישה(. בו מונחים שהבצים מקום ובעוף )א( מהסימן

 ההלכה בו דנתחדשה טחול גבי וווקא נימוק או ניקב וכ"שנחסר
 והאחרו". ב"י וכ"ד ע"כ מניטל ונחתך בניקבלהחמיר

 )פר"ת(. בב"ח דלא כשרה האם דנימוק במכ"ש כשרה הבהמה במעי הולדנימוק
 דמי כנטול יתר דכל בההיא הפירושים בחילוק תלוי האם שתי להבמצאו

 וקרושים סרוחים בצים בשלייתה שנמצץ תרנגולת בנה"ג(. ב")בה"ט
 א"ש(. ושכ"כ )פר"חכשרה

 אר'ה ב" )ט"ז הגוף בחלל דהוא כיון טרפה בצים של בשלל תחוב שנמצאמהט
 ולזה בש"ס זה טרפות מצינו שלא בשר ניקב או דניטל כ" וראב"ן)ג(

 מחמיר. ופר"ת הש"ע. ד" וכ"נ )טור( הרא"שהסכים
 טרפה אפ"ה יצירתה משעה בן שנברא שנראה נקב היה אפי")א( מוסימן

 ע"א סי" וצ"צ סק"ב מ"ג סי" ופר"ח שס"ח סי" והרשב"א)לבוש(
 כמו הרבה ומכ"ש שהו כל אפי" נתמסמסו אם וה"ה י"ו( סס"ק וע"ל)שה"ם(
 ריעותא הדקין בעור ונראה נימוק הוא שבדקין שהליחה בעופות לימצאשרגיל
 מהם בחוזק אותו וגורדין כצמרמבפנים העשוי הגלד והוא )ב( בה"ט(. )בה"יטרפה

 ופר"ח(. וש"ך רי"ו)ב"י
 דף חו"י ופי" דוחקא אגב דנפק דמעיא שירקא כהנא רב מפרש נ" דףבגמרא

 לומר לרבותא, אפי" ונקט ע"ש יבש או לח גרב כמו רבק קרום ע"אע"ז
 ובו" שעלה קרום ואצ"ל סתים לא אעפ"כ בתמידות בהכי דרכה דליחהדאעפ"י
 בליחה דמתיר בברייתא מדרשב"ג לאפוקי אפי" דנקט כ" נ"ע ומורי)פר"ת(
 ב" קרביו מיחוי בפי" שרק ערך ובערור לי קקיא נצמר ותיבת כ" עוד ע"כסותמת

 ליה קרי נ" דף ובגמ" ע"כ רעי להיות וקרוב מוח במו רך שומן גאון האי רבב"
 ע"י נהלש דהמעי ואע"ג מעל"ע ניקב לא עדיין או הסותמת היא ליחה אםדנידע היכי בי בסכין הליחה לגרוד צריך הדקין לנקיבת דחישינן ובהיכא 'ל עכמילת



ש מו מרפות הלכות דעהידרה הגו5הבאר
 יכול שאעה עד הרבה בהן דבוקה היא ואפי' מתימה אינ' )21( סזס גססנזס

 כשרה סותם מהור חלב ואם )נ( 3 הדחק ב"י אלאלהוציאה

 וצרהזבה
 אינו ונסתם קרום עלה אם ואף )ג( פר"ת. עיין הכי בלאו סגי לא בסכיןגרידה
 בש"ס דקאמר והא סותם, הקרום אין הנקובים דבכל המפרש" רוב והסבמתסתימה
 בלא זה ניקב ואם קרומים שני ולושט לדיאה דיש נקטיה, לרבותא ובושטבריאה

 וכך ע"ב הנקובים בכל וה"ה דלא, סמ"ל מועיל שסתמו קרום סבור והייתי כשר,זה
 דלא מ"ג דף בפא"ט רש"י כ" וכבר כהרא"ה, ודלא ל"ה דף במ"ה הרשב"אהעלה
 דההיא דלקמן, בחלוחלת דיריכים .ולסתימה סותמתה ודופן שניקבה לריאהדמי

 על י"5 הרא"ה רברי על להשיב שם מש"ה וז"ל פר"ח. עכ"ל היא מעיקראסתימה
 הוי אחרינא בדוכתא הא אתאמר, דבדידיה, ובושט בריאה דוקא שעלה דקרוםמ"ש
 באמת ואלו וז"ל מש"ה עליו והשיב ובו" דסמיכי אוני מתרתי ראיה והביאקרום
 בלא תורה איסורי ולהתיר מלומר נמנע ואינו מעולם אדם אמרם לא בטליםדברים
 סחשלה הנקובום שכל בן הדבר אם אומר ותחלה ישראל. חכמי כל בנגד ואפי'טעם
 אלו שנים אלא לכשרותו חחר שאינו בכולם ואין להכשירן חזרו קרוםעליהם
 פשיטא להכשירו החוזר פיסול וזהו כשר נסתם שפכה כרות גבי אמרו למהבלבד,
 וזהו למימר הו"ל וריאה ושט גבי אדרבה זהו, ומאי דעלמא נקובים מכל שנאדמאי
 ודאי אלא פסול וכאן כשר מקום שבבל חדוש שזהו להבשירו חוזר שאינופיסול
 רמב"ן ושכ"ב ראיות בכמה האריך עוד סותם, הקרום אין הנקובים דבכלפשוט
 קשייתא ההיא ע"א מ"ט דף בגמ" מדאיתה ראיה עוד להביא יש הצעיר וליע"ש.

 הטריפה למה לעיין דצריך בזע מבזע דזיתא אבל וכו" אשי א"ר במרהדאשתנח
 דרך לה דאין ש"מ אלא כשרה לא ואי טרפה נקב איבא אי למימר הו"לבהחלט
 ז"ל הרא"ה כדברי ואם סתמיה קרום דלמא חישינן נקב ליכא דאפי"בדיקה
 דהגמ" ש"מ אלא בהחלט למטרפה הו"ל לא ובושט בריאה דוקא קרוםראיסור
 מר"ן ומביאו לרמב"ם לו יצא ומכאן כלום אינו שעלה קרום הנקובים יבכלסובר
 מהא ראיה עוד ודו"ק, המכה פי שהוגלד מפני הנקב יראה שלא וזה שכ" מ"בסי"
 וכו" מפולש נקב אותו ונקבה בה"כ בעובי שנמצא מחט בח"מ רכ"ד סי" מר"ןדכ"
 לאנשורה הו"ל ואמאי וכו" ימים ג" נטרפה שזו בידוע המנה פי הוגלד אםלפי"
 עליה שאין ראיה והיא קרום אינו שעלה דקרום ש"מ אלא המכה פי שהוגלדכיון

 דבכל ומסיק האריך, ע"ב תרפ"ה ודף ע"א תרפ"ב דף פא"ט הר"ן גםתשובה.
 ובכמה ל"ו בסי" והב"י רש"י וכ"ד הרשב"ץ וב"כ סותם הקרום איןהנקובים
 וימ"מ וע"י ופר"ת ופר"ח וט"ז וב"ח וש"ך ולבוש הרוקח וכ"ד בפשיטותמקומות
 חבר ובקשתי ז"ל בשה"ם וכ"פ והקצר הארוך ובת"ה בחי" ורשב"אורשר"ם
 מ"ט דף התו" מדברי סתימה. והוי מאד בו ודבוק שאדוק )ד( מצאתי. ולאלהרא"ה

 ולאו בשר סותם טהור וחלב בנקב תחוב מחט שאפי" מתבאר מפרשים שארומדברי
 ס"ב סי" ש"א וכ"פ )פר"ח( פ"ו רמב"ם כמ"ש שסותם לבשר ה"ה אלא חלבדוקא
 כמו לנקיבתו שיעור שצריך ודבר סק"ג. מ"ט סי" וע"ל ק"ד סי" בתשובותיועיין
 ולזה ד"ז כעובי כ"כ סותם אינו דשמא בשר או חלב סתימת מועיל איןבטחול
 ודבוק אדוק שאינו )ה( ט"ז. משם סק"ד מ"ג סי" וע"ל )ש"ך( אחרוניםהסכימו

 מ"ט(. דף תותב_)רש"י אלא חבור שאינויפה



 הנולהבאר מו מרשת הלכות רעהיורה

 נתימי" ,נונ מקרום חוץ ג )ה( מותם אינו ממא )ד( מותם מהור חלבשכל
 ),סס חו"מו די3 סדכוק מטי )פירוס הכרכשתא נבי שער וחלב )ו( הלבשעל

 ע; ; ',עימ

 תודהזבח
 כ" סט"ו ס"ב שבסי" אעפ"י שניקב מעים בני מתחלת שהוא לקיבההסמוךמעי

 גאונים אמקצת סמכינן נקב לענין מ"מ אמה באורך אסור שעליושהחלב
 פר"ח וכ" ס"ב( סי" )ש"א סתים מסתם לפחות לדידן המעים בסוף שהואשפירשו
 לא דמיכל אע"ג נמי המעים דסוף וחלב נמי ומסתברא כתב ויפה בקו"אעליו

 והחלב לקיבה הסמוך במעי נקב עוד איכא אי ומיהו קסתים, מסתם ליהאכלינן
 השיגו אפונהיים מהר"י והרב עכ"ל קסתים לא מנייהו חד דממ"נ טרפהסותם
 כסברת רקי"ל וליידן וכ" באורך א"ח חלק שבנה"ג ס" בסוף הנדפסתבתשו"

 אינו ודאי התורה מן אסור הקיבה מן היוצא מעיא רבריש דחלב הפו" ורובהרמב"ם
 ריש מבואר דהרי ליתה סתים נמי המעים דסוף חלב דגם הפר"ח שהוסיף ומהסותם

 יעו"ש. סותם אינו טהור שהוא אעפ"י דברכשתא דחלב בש"ע מ"וסי"
 הר"ד תשו" תוך ע"ש סתמי מדרבנן רק התורה מן אסורים דאינם שחלביםודע

 או מדאוריתא אם מחלוקת בו שיש ודבר האחרו". כל הסכמתאפונהיים
 אף התורה מן ראסור דס"ל ולמאן סתים היתר בו לנוהגים ריינוס דבני כחלבדרבנן
 הכי משום אסיר מהתורה לאו דהתם דאייתרא מתרבא ראיה ואין סתים לאמסתם
 דבני ההיא גבי ס"ד סי" בפר"ח ועיין שהאריך ע"ש איסור ביה דנהיגין אףסתים
 דמ"ש להשיב ולענ"ד אפונהיים( מהר"ד מתשו" זה )כל דוקא להו דסתיםרינוס
 מן לא מנהג מטעם להחמיר בדאייתרא דפוסק ומאן אליבא לאוקומה ניחאבהא
 למאן אבל ס"ד. סי" ובב"י תרפ"ז דף בר"ן ועיין מדרבנן רק איסורו שנמצאהדין,
 קל"ה סי" סמ"ג ובדכ" התורה מן אסיר דמדינא לחומרא קמא כלישנאדפוסק

 אף א"כ ס"ד סי" ורמ"א סק"י בסוף ט"ל סי" לעיל שהבאתי רנ"ג טי"Sוהרשב"א
 דאע"ג דאייתרא דומיא התורה מן דאסיר קי"ל ראנן אע"ג לן ג"כ סתים ריינוסחלב

 לא"ז מצאתי לזה וסייעתא להו סתים אפ"ה בך דסברי למאן התורה מןדאסיר
 לי שהורה זוכר ואיני וכ" ע"ז לראבי"ה ששאל ע"ג קנ"ח דף בהרא"שהגה"ה
 דבני דחלב לומר הוא בעלמא דחומרא הרי עכ"ל להחמיר טוב ע"כ כלל זהבדבר
 ספיקא איכא ואי הוי ספיקא ועכ"פ וצ"ע כתבתי והנלע"ד לן סתים לאריינוס
 מחלב חוץ הוא בך בפ"ו הרמב"ם ול" דליבא טרפשא הוא )ו( להתיר. אפשראחרינא
 המאכל אברי בין המבדלת הבטן שבאמצע והמחיצה בולו הלב שעל והקרוםהלב

 טרפש הנקראת והיא הריאה תיראה ואח"ב אותה שקורעין והיא הנשימהלאברי
 לפי מגינין אין אלו שבאיברים האחרון המעי וחלב שבאמצעה הלבן והמקוםהכבד
 שאינו הטעם וש"פ רש"י ולד" ע"ב בסתום אינו מהן בא" שנסתם ונקב קשיםשהם
 סי" ריש וע"ל )פר"ח( טהור חלב שאר כמו שפיר מהודק אינו זה שחלב לפיסותם

 חכםתורת

 וקיבה ומיעיים כרס מיעים בניהן ה"ג הריאה. בדיקת אחר עדלהשהותו
 משומן הוץ דכנתא והדרא וחלוחלתרע"ו.

 ר"מ. ח"ג מליחה. שצריךשעליהם ומותר מעים בבני דם מחזיקיןאין

 ואלו לכתחלה. מליחה בלאלבשלם



קלא מו מרפות הלכות דעהידרןץ הנולהבאר
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 תודדץזבח

 סוף מ"ח סי" וע"ל ע"ש קי"ו סי" הרמב"ם ל" בביאור הארכתי ובתשו"מ"ו
 האבר בגוף בתולדתו דוקא לאו )ז( )ש"ך(. טמא בשכנגדו מצינו לא דבעוף )ו(סק"ב.
 שניקבה ומרה סותמתה ודופן הריאה דניקבה כהא לו הוא סמוך דתולדתו כלאלא
 אחר באבר שאפי" נר" בפ"ו הרמב"ם וד" )ח( )פר"ת(. לזה וכדומה סותמתהוכבד
 וכו" סותם דאינו וי"א שכ" מדוקדק ריק"ש ול" ור"ן רש"י שכ"ד הב"י וכ"סותם
 שכרס ממקום החיצונה הכרס שנקרעה יהיינו נ"ע מורי פי" )ט( סק"ג. בט"זועיין
 עליונו הפך )י( ע"כ. ס"ג מ"ח סי" ועיין הדקין יצאו ומשם ולמטה כלההפנימי
 נ"ו דף )רש"י למטה וזו למעלה זו שהיה מכמות למעלה זו עגולה אולתחתיתו

 להו לית דנתהפכו וכל לא, הסתם מן אבל דנתהפכו דידעינן ודוקא )יא(ע"ב(.
 בתרנגולת דאירע והיכא הסתם, מן טרפינן לא והחזירן נתהפכו דלא וכלתקנתא,
 כזה צר נקב דרך כסדרן שיחזרו שא"א טרפה והחזירן הטבעת ררך מעיה בנידיצאו
 דלמא בדיקה בעו המעים שיצאו ונל וכשרה חזרו דכסדרן תלינן מאליהן חזרוואם
 )יב( 2 שה"ם. הרב פו" משם הביא ובן פ"ו רמב"ם ל" מיקרוק פר"ת עייןניקבו

 ע"י נהפכו בין כשר לחוץ יצאו לא שאם ראבי"ה ב" הביא פ"ח סי" ש"דובהגהות
 מר"ן פסק אלא לנו דאין כ" ופר"ח )ש"ך( מהרש"ל ונ"ד אחר ע"י ביןעצמם
 אברים לריסוק למיחש דליכא לשחיטה סמוך בטוב שהלכה מחיים )יג( ב"ח.ושכ"פ

 או"ה(. ב" וש"ך)פר"ח
 דבוקים קצתן היו מעיו ובני תפירה או קרע שום בו ניבר שלא מסורסתרנגול

 ריעותא כאן שיש וכיון רמ"א דכ" מהא טרפה לעור וסמוכיםבבשר
 ביציו לו היו שלא ג"כ עליו מוכיח ג"כ וסירוסו שנקרע מוכיחות דידיםטרפה
 קרע בה ניכר ולא תפירה שום כאן שאין רביון נראין רבריו ואין כ" ופר"ח)ל"ח(
 היה ולא רמ"א ומ"ש כלל. ריעותא אינו והסירוס שנקרע מוביחות הידים הםהיכן
 עש"ב, זה בדין להבשיר עיקר נר" הלכך כדלעיל מחיים היינו ריעותא שוםניכר

 יע"ש. פו" כמה ב" בשה"ס פסק וכן בנדפס כ"ה2



 הנולהנאר מו טרפות הלכות רעה'דרה

 :' ןף 'סס סס ס)סס( )סזמן סכיכ דקזסססיככי' סמסיס )פי' דכנתא יקדרא יג

 - תס" ,כין" ניקב אם ואצ"ך " עליו מנין שחכרו כשרה יחברו א'שניקב
 )מו( : ומותמ הוא מהור חלב שהכנתאלכנתא

 )מז( : ניקב שמא דחישינן טרפה בדקין שנמצאת מחמ טך

 והרעי עקום ביי שוה שהוא האחרון המעי והוא חרוחלתה
 בד"א ניז( מ;ים שאי כמו טרמה במשהו ניקב אם י ממנו*תא
 דבוק שהוא בטקו' ניקב אב אבל )יח( הבמן לחללשניקב
 כשר רירכים הדבוק טקום כך ניטל ואפי' כשר הירכיםבין

 תודהזבח
 )טו( )ב"י(. זה בדין שוין ועוף ובהמה )יד( ע"ש. הוי טרפה דספק פסקופר"ת
 הטהור מחלב ניטל אם אבל הנקב סביב כלום ממנו נחסר לא הכנתא דשומןודוקא
 ואי מ"ח דף בש"ס דאמר מהא טרפה הנקב כנגי אויר דהו כל ונשאר דהוכל

 ליה סתים דלא ש"מ זיקא נפיק ואי נפיחה ע"י המעי ויבדוק להדיה דופןאינקיב
 )פר"ת( ואסור הוי ספיקא ועכ"פ לדקין מיהדק הדוקי החלב הסתם דמןהחלב
 ממ"ש ע"ז להשיב יש טרפה, דהו בל הטהור מחלב ניטל דאם הרב דמ"שולענ"ד
 הפר"ת שהביא ומה שם. ובפר"ח סק"ג מ"ט וסי" ל"ו ס"ק ט"ל וסי" סק"דלעיל
 קאמר דכי מובח זו הגמרא דפשט לדחות יש להדיה, רופן אינקיב ואי מהגמ"ראיה

 שלא שהו כל מהדופן שנשאר כל הא השני לעבר שניקב היינו דופן אינקיבואי
 ל"ו סי" ועיין ע"ש בפשיטות ע"ב ב" דף הרשב"ץ הגמ" פי" ובן סותם שפירניקב
 הואיל )טז( אמת. דין הדין וכו" זיקא נפיק דאי הפר"ת ה" מ"ש ומיהו ס"טסס"ק
 משהו ובנקב הדקין ונקבה דחקוה ומשקין אוכלין שמא רך, וקרומן בהיקףוהולכין
 ואין כשרה ובמרה בדקין מחט דבנמצא כ" והפר"ח ולבוש( )ר"ן בדיקה להןאין

 בדקין תחובה נמצאת אם זולתי להטריף ואין גוי בבהמת זולתי הר"ן לסברתלחוש
 להטריף יש בנמצא אף מבחוץ ק"ד ימצא אם ומיהו חישינן רך שעורן דכיון במרהאו

 ול"ג ל"ב ס"ק ל"ג סי" וע"ל האחרו". הסכימו ושכן הגאונ" ב" או"ה ב")פר"ח
 ע"ד. ס"ק ל"ו וסי" כ"ז ס"ק מ"א סי" ועי" כק"ד הויוסרכא

 ושופע והולך חללו מצד ומתחיל בשיפוע והולך לקיבה סמוך בדקיןשנמצאנקב
 כן שנברא מענינו ונראה אצבע כמו והשיפוע להוץ ויוצא מטה כלפיבעביו

 הנגיחה מכח עובר ולפיכך דרכן שכן אחרת בהמה מנגיחת זה כי טרפהאעפ"כ
 ובקיבה בברס ענינים כמה בבהמות יולדו הנגיחות ומאותן בשיפוע למעלההנקב
 בו היבוק שלו החלב ואפי" )יז( 3 ופר"ח( ב"י מביאו שפ"ג סי" )הרשב"אובדקין
 לצד שלא ואפי" דוקא לאו )יח( )ט"ז(. ס"א כדלעיל סותם אינו טהור שהואאעפ"י
 הר"ן וסברת )פר"ח( הדבק במקום שלא מקרי ביריכים דבוק שאינו כל הבטןחלל
 עיין רובא ראיכא עי כשר במשהו שם ניקב שאם הדבק ממקום בלמעלהלהקל
 ב"י וב"ד הדבק במקום שלא דין לו שיש עיקר נר" במשהו האוסרים וסברתפר"ח
 סברת זוהי )יט( עש"ב. המכשירים סברת העמיד ופר"ת )שם( שמיקל כש"ךדלא

 הכריע, ולא הסברות שתי הביא והרא"ש אצבע, פי" ז"ל ורש"י פ"ו,הרמב"ם
 מלא שישאר עד אמר בגמרא וז"ל הרמב"ם ל" על שכ" צ'אהרי למהר"יוראיתי



שב במד מייפךרנ הלכדין זאעהידרך; הגולהבאר
 ן% וגנדקה הנדול בשךך אצבעות זא' כ13לך4פ מכמנו שישזש1י והך4ל )ימ( כט1ר גחמןיר3

 )כ( קטנו לפי והקמון נדלו לפ. הנדול 'ה שיעוי לפי כפ.'סרת3.ס
 ואם'1

 מכשירים ו"ם ל במשהו אוסר5' יש כ )כא( ניקב אצבעו' ד' בנאוהם מךגרי 'ג וגתס"ם
 )כב( : רחבו רוב שינמלעד 3ח"הסרסכ"6

 שנקיבתן אברים משאר מא' או מהדקין יוצאת מיכא אם מ ר "3,ץ בייך י'וב::
 דלא )כג( כשר אחר למקום או ידופן ונםרכהבמשהו 4סססי""5

 5דקוק יס ומ")ו סנס"ס בריאה: אלא וסרכא בועא " אשכחן 3נ ק:טי::
 טרפס ס61 61ז סממיס גסתמ1 ועי"ז סרכס כוע1ת ימ165 ס5פמ3ו,סהכינתהוי"ן
 )כד( סס( )יז גסתמו 06 כ51ס 16 קם מ"1 35ד1ק1,ס מס:גמ]:1כחכ
 פעיפים ה' ובו יהרים מעים בני נסצאו אם ריןכמז "נמיסן,

 גס6ר ,6ס ן י5
ןע 14

 3רי*ס 6כ5 כגקג סיי רע סכסר 6ס *53 סר1סיס כיס כין ,כיס נויס כין גסר תחתי, ס5ססע,ר
 אתס" כ)ויךי[ כךקיגן 651 5סכסירג,סג'ן

 ב5' ג"ח חעין וגו' טכחי'6 ריס סע6 גר גחן ךהעיד

  סרי.ף  וכרטח עחונורה סס 6סי ורכ 6תי לדכ תס5יגת6 תס"ס גס.והרמנ.ס

 רעךדיך,זגנדז

 ונראה טפח, ל" בטדא סובר והרב בגודל אצבע בטדא שפירש מי יש בשור,בטדא
 לחיותא רי אצבע ורוחב תפיסה כדי אלא מצריכים שאינם לפי עיקישהראשו7
 וכמה מעט יתר או טפח כולו הרוב על הירכים שבין מקום אותו ועוד ביהלמיקם
 שהירכים )יט( עכ"ל. מקום בכל אחד אצבע בטדא ל" ש"מ ישאר וכמהינטל

 אותה סותמות ופרש"י אותו מעמידין שהירכים הגמ" ולשון )לבוש( אותוסותמין
 מהני דלרש"י לכ"ע כשר לשה. אצבעות ושתי לגדי, אצבע שיעור )נ( בהן.שאדוקה
 ד" ובעי מחמרינן ובתורא מיהא. וגדי בשה מהני וסיעתו ולרמב"ם בשור,אפי"

 )כב( סק"ב. דלעיל דיניה כי אחד כל ושה וגדי נכא( באורר(. פר"ת פי" )נךאצבעות
 דלא כל ולרוחנ, טרפה, שהוא כל אפי" לאורך מהשיעור נפחת דאם העלהוהפר"ת
 שזכר סברות ב" שהם במשהו כמ"ד ודלא ברובא כמ"ד דלא טרפה רובהנשתייר

 עש"ב.מר"ן
 לחוץ יוצא חטוטרת במין הנקב במקום והיה מבפנים נקובה שנמצאתכרבשתא

 כי ונר' כלל מפולש היה לא אבל עובי אותו לתוך נבנס הנקבוהיה
 העור של כגוון גוונו שהיה הברכשתא של העור עיקר הוא חוץ לצד שהיההעור
 והכשירו שלם העור אלא כלל לנקב רושם שם היה ולא שעליו השומן כלונקלף
 נסרך וה"ה )נג( ק"ב סי" בתשובותי ועיין פר"ח( ב"י בתשו" )רדב"ז למעשההלבה

 )פר"ח כשרה אעפ"כ טרפה האיי אינקיב ואי טרפה האיי אינקיב דאי למעיממעי
 ראז שלם תחתיו הבשר אם לראות הבועא לפתוח וצריך )כד( ב"י(. שהביא א"חמ'

 ש"ך מביאו )ד"מ בנתמסמס הוי רע הבשר אם אבל סרוחים מים בו יש אפי"כשרה
 מבפנים לבדוק יש נסתמו לא דאפי" שה"ם וכ"כ נ". סי" בסוף עי" רש"לושכ"כ
 נ". וססי" ס"ה מ"ח סי" כדלק" מראה שנוי אפי" שם אין אם בועות אותםנגד



 הנולהבאר כמז םרפדרז הלכדרן דעהילרה

 טי' גגן ימ זה בצד זה מעים שני שנמצאו עד מופו ועד מהחיהו יהרמע*

 ןי2: הי"-ן מן כענף יוצא המעי שהיה או העוף כטעי פוף ועדמהחלה
 ),טיו הי) אם אבל )בן בעוף בין בבהם' בין טובדי הוא והר* )אןהבד

 ור:כ'"
 ' ",ת נט:ו ,י" יהרי )נ( ראש"ו משני א"ד ונעשה המעי עם ונתערבחזר

 כ/ עסי נוי"א )ד( יתר כאן ואין מוהרה ה"ז באטצע מובדליםשניהם
 ה4,ן

 33ן"ת, דסס בראש אם הבד טן היוצא כענף קטן מעי הדקין מןשכע:יוצא

 ,ס ' י: עץ" קודם אצבע כרוחב שלם יש משם יוצאים שהדקין מקוםהקינה
 יוכי ע,ף :ל שאר ;ב שנהחבר לאחר יממה ונם לפלד הטעי זהשיתה.י
 5' ""מ כו כאצבע שאין לאו ואם . שלמדכשרה אצבע כרוחב ישהדק'ן

 3' )3"' עיקר( )יגן מרפה ולמטה למעלהשלם
 סר:3""

 :יה( : וסר"ן(
 ו"פי, )ן( כשר בזה כיוצא בעדף אבל ר ב:בהכמה )ך( בד"א21

 תודהזבה
 מאחר והבשירו שלמים הדקין וראו בטנה ופתחו בבטנה מבה שהיה באווזמעשה
 קס"ה וכנה"ג מ"ט סי" ט"ז ועיין מנוקב הבטן שעור אעפ"י כרס לעוףדאין

 י"א. ס"ק מ"ח סי" וע"ל )בה"ט(ע"ב
 מהם היוצאים והקטנים בדים יקראו הגסים האילן פארות פי" )א( מזסימן

 לאילן כבדים שהם לפי בדים נקראו הבהמה או הארם ואבריענפים
 ומתערב וחוזר שמתפצל כלומר )ג( )ר"ן(. נא" נשפכין שהן אעפ"י )ב()רד"ק(
 והר"ן )הרמב"ם יתר באן ואין מותרת ה"ז כמה ואפי" באמצע נבדל שהואאעפ"י
 כאצבע, עד וכלין דקתני ומאי כשר ולמטה למעלה מהובר שהוא דהו ובבלב"י(
 לעצמו, אחד כל תשפוך שלא והיינו א" אצבע והם מעורבות שניהם שיהיור"ל
 היו כאלו הרעי יציאת במקום למטה הם הרי א" למקום שופבות ששתיהן כיוןואלו
 בית בשני ישנו מעים בבני שיש עצמו והדין )ד( וכ"מ( בב"י )מר"ן א"אצבע

 רמ"א )ה( הרוקח(. ב" ופר"ח )ש"ך כשרה ערבי הררי שאם קיבות בשתי אוהכוסות
 בב"י במ"ש בהרמב"ם הר"ן ד" דאדרבה עליו תמה וש"ך להר"ן, זו להכרעהציין
 דנולהו בחומרי נקיטינן אלא להקל עיקר דבריו אין הפר"ח וכ" כרמב"ם ב"י 'דוכ

 תנאים ג" צריך ולפי" מר"ן הזכירו שלא אעפ"י רש"י לד" לחוש יש וגםפירושי,
 שאין אצבע,ב( כרוחב המעי ברוחב שיהיה ליפצל שמתחילים קודם א(להכשיר,

 כרוחב הרעי לבית סמוך למטה ומתערב שחוזר ג( יותרמנאצבע, הענףהיוצאבאורך
 שיש דכל כ" ופר"ת עב"ל. בת"ה הרשב"א וכ"פ טרפה מאלו אחד חסר ואםאצבע,
 כשיעור כאחד הם ג"כ האחר ומצד כאחד שוים שהם באורך אצבע כשיעור א'מצר
 וכו" ואת"ל וערבי, הדרי דלא אע"ג כמ"ד הלבתא ספק ס"ס, משום כשרה שהואבל
 בראשו מחובר ויהיה שיתערב דבעינן )ו( ע"כ. אצבע שיעור מצריך דלא כמ"דספק

 אין אפי" )ז( הם. הי"א דברי ותשלום טורוב"י( )הרא"ש אצבע ברוחבובסופו
 ומתערבים בחוזרים דאי הס, הי"א רברי וסיום בטור הוא כן ומתערבים,חוזרים
 והתימה באן. ולשנותו לחזור למר"ן ליה ולמה בס"א מר"ן שסתם הרמב"ם ד"זוהי
 ובטור הלבוש, דעת ושב"מ ונתערבו בחזרו מיירי שני דטעיף שכ" הגדול הכהןעל



קיג מז מרפרת הלכית דעהידרה הגולהבאר
חמס"

 )ח( : )רי"ו( כסר ממכו יו65יס עגפיסכמס ס,3י6
 ,גרכסס

 ככוכט עסוי סכרם סוף )פי' הכומות מבית הידצא 3מעי ה ב חיימ נרסר  סוג"

ומסס"
 5ס)1סס נ1כס"כ ככגס וסנו5כ5 13 מהו3ר וסמסש סכוס1ת 3ית ןקרי עוכן6

 וד' ג:ס -ק ו"':ל:512:בל':'ך""ס ""1:גמ
 יהדדי שפכי ואי )יוד( מיפ' ייהי ס2:א תיי1 יה אית דו4 1 4צ:י
-5מי153

 )יא(כשרה: ממס[
 בדקין שתיוי יתרת מאמצעיתה שיוצא דכנתא הדרא " ן4 כססחטר
 , י סר""םחס1כת

 י ,,
 וכ5 סגס"ס )ינ( כשרה:: )יב( אצבע כאורך קמן מעי23םד ,סון רחכ"ן3סס

 תודהזבה
 ברוך למה"ר ראיתי ושוב רצ"ט אות ול"ח הט"ז פי" וכן כמ"ש להיפך מבוארוב"י
 בשר ובעוף רשד"ם וז"ל שני. בפי" פר"ח פי" וכן הש"ך על שהשיג תב"שב"

 ודברי ע"כ. בבהמה כמו אסור הרגיל מן יותר שנמצא כל רמב"ם ולדעתכפרש"י,
 כן שאינו דפשיטא צ"ע, דלעל רמב"ם ל" שכ"מ צאלח( ש' נ"ל )שכתב הגולהבאר

 ס"א. כבריש לעוף בהמה בין מפליג לאדרבי"
 או הקיבה מן שיוצא דוקא היינו הבד מן בענף היוצא מעי דמטריפין דהאודע

 שהוא וניכר בס"א( מר"ן דסתם רמב"ם לר" והיינו מיירי )בעוףמהקרקבן
 אינו הקיבה דמן כיון כשר הדקין מן יוצא אבל יוצאים מעים לשני שדומה יתרמעי
 )ח( י"ג. ס"ק בשמו ועמ"ש חשיב לא הדקין מן היוצא דק א"כ אחר מעי רקיוצא

 יעיקר בסמוך שכ" לטעמיה ואזיל רמ"א מבשיר גוונא דבכל אפשר כתבהפר"ח
 ע"כ להוסיף ואין אחד פה אלא לו שאין מעי טרפות בש"ס הוזכר לא ולדידהוכי"א

 ורמ"א. הי"א לד" פשוט הוא שכן סק"ז לעיל כתבנווכבר
 וראו בדקוה אם רעי מוציאה היא שבהם מאחוריה נקבים ב' לה שישתרנגולת

 היה המעי אותו שפי אלא לבד, אחד היה הדעי יוצא שבושהמעי
 אחד היה המעי אבל העוף בגוף א" נקב היה מקום ובכל מקומות לשנימתפשט
 דחיוי )ט( )פר"ח(. הוא וברור כ"ה( סי" הלוי )הר"ש יתרון לו שאין לפיכשר

 אצל השנית היתה אם שנא לא )י( מש"ס( ב"י )לבוש להו אית הכיברייתא
 סי" ח"ב מבי"ט )עיין שאצלה יכנתא בהירא היתה או הנהוג במקוםהראשונה
 מחובר הוא דיבי סניא ופרש"י )יא( סק"ט. מ"ב סי" וע"ל זה סי" סוף ועייןקנ"ט(
 שאפי" וכחוש מאוס מקום שהוא לפי דיבי סניא ולשון בראשו וסתום בכרסלדקין
 )ש"ך יותר או )יב( ט"ז(, ועיין )ש"ך אותו אוכלין ואין אותו שונאיםהזאבים
 וכה"ג בעלמא דלדול אלא יתר חשוב אינו הדקין מן היוצא ידק )יג(ופר"ח(
 שאפי' פסק דבס"א מר"ן על תמהו האחרו' וכל )ש"ך( ס"ד נ"ה סי' לקמןאמרינן
 מיירי דלעיל תי' והש"ך להטריף, והעלו הכשיר וכאן טרפה הבד מן היוצאכענף
 מן רחוק שאח"כ רק אחד מעי רק יוצא אינו הרי הכא אבל כאחד יוצאים מעיםששני
 בהסכמת והבשירו ראב"ן בימי מעשה היה ושבך מעי מאותו קטן מעי יוצאהקיבה
 פסק ובן נ"ה כלל ואו"ה ומר"ן והטור הרא"ש דעת שזהו הש"ך ובתב רבנים,כמה

 הדקין מן וצא בדקהי לאסור יש הפמ"ר שאין דבמקום הש"ך וסיים בתשו"המבי"ט



 הטלהנאר מז מרפות הלכות דעהיורה

 פחו" סו6 06 6ג5 ממכו יו65 סרעי 61ין כר6סו ססוס רסיחרזס
 נערזגיוג.פג"נ

א פ6"ט( סוף ממריכי מסמפ )כך 5גוף גופי דסרטי טלפס3ל6סו
 ס6ג,יס

 ",~צאמסגגס : סדקין כקיכח רסוי6וע1ד
 קט6 וג5שג6הי : סעיפים י"ב ובו ובכרם בקיבה פרפות י.ןמח

 תןנרי,כ"מ ונסוף 5כרס גכנס ססמ6כ5 סכסגוס סנמעי כים )ס" קיבה אא סרי"ף)חומר6
 כפ"ו סרתג'ס סכוסוס כית וקרוי ככוכפ עסוי פ6כ"ן סקוריןסכיס

 ססקינס]'פירש 5דקין( ומסקיכס 5קיכס וכוסמסס 5סכוסס סכוס,ת מכיח כככסוסמ6כ5
 גקסת עסויס ''

 קסח קרוי,מכח,ן כשרה הנקב מותם היתר שעל החלב ראם נ טרפהשניקבה
יתנסגיס )א( : מותם אינו שעלוהקשת "אנל

 ן
 )ןגע

 שהרי אותו שימתום דבר יו ואץ י מרפ' שניקב ?הם גב
 [צ'יןס

 ט'
 י.6 דיןמס"ס נס"יסיןכ"ס כסר ככרס סכמ165 ס51עיס סגס"ס )ב( : אסור שעליוהחלב

 רץרזאיץזננדץ
 חלול שהוא אעפ"י רעי בו אין אם אבל רעי בו שיש איירי זה דכל וסיים פר"ה 'פוכ

 סמוך ונחתך במעים יסתבך ולפעמים הכבד מן נמשך וריד הוא אלא יתראינו
 מעשה ב"י מביאו הכ"ב וז"ל עכ"ל בו בל ב" הב"י וכמ"ש יתר כמעי ונראהלבבד
 מן היוצא מעי שנמשך לאחר הקיבה מן היוצא במעי יתר ונמצא בדר"שבעיר
 אחד וריד שם יש הבהמות שכל ואמרו חכמיה ע"פ והתירוה ירתים או זרתהקיבה
 לאחר הקיבה מן היוצא מעי וכל לדקין מחובר והוא אחד ראשו בכבדמחובר
 מן היוצא המעי לתוך ונכנס חלול הוא הוריד והוא זרתים או זרת הקיבה מןשנמשך
 היוצא המעי ונמצא הגוף מן הכבד כשחותכין בכבד הוריד כל שנשאר ופעמיםהקיבה

 ופעמים בלל שם מחובר היה לא כאלו נשאר אלא בלל בו ניכר שלא חלק הקיבהמן
 שהוא ונר" יותר או אצבעות ג" ברוחב באורך שם שנשאר ופעמים מחוברשהוא במעי הוריד ראש שנשאר אלא הכבד עם הוריד כל שישאר לחתכו מצמצמיםשאין
 ונראה יותר או אצבע כרוחב במעי חיבורו שמקום פעמים הוריד וזה כן ואינויתר

 ענ"ל. לוני"ל חכמי ג"ב שהתירו העידו זה ובל מאד עד דק שהואופעמים
 כעע יתרת באמצעה שנמצא דבנתא הדרא על קנ"ט סי" בח"בהמבי"טכתב

 שהוא ס"ה כאן מר"ן שכ' הרא"ש למ"ש סותר זה ואע טרפה במקומהשאינה אעפ"י במוהו פרש מלא והיה דיבי סניא כצורת צורתו שהיה ביון ייביסניא
 סק"י. וע"ל עש"ב ריקן מעי שהיהמיירי

 דאקשתא נקרא מבחוץ שעליה וחלב בקשת עשויה הקיבה פרש"י )א( מחסימן
 חלב כלומר דאייתרא נקרא לעיגול שמבפנים וחלב חימצא(.)וזהו

 על חלב שם ויש הרמב"מ וז"ל חימצא(עכ"ל בר )וזהו קשת של היתרשבמקום
 ולשון עכ"ל. מותר והוא יתר במו משוך וחוט אסור והוא קשת במו עקוםהקיבה
 בי דאסיר פליגי לא כ"ע דאקשתא ובגמ" יא( )תלים יתר על חצם כוננו מגזרתיתר
 סתים. לא מסתם ליה,אנן אכלי מיכל אינהו בגמ" שם עוד וכו", בואייתראפליגי
 ואעפ"י שסותם טהור כחלב ליה מחזקינן לכך דאייתרא אוכלין א"י דבני ז"לופי"
 לא מסתם הדין. מן שלא במנהגותיהם נגררים אנו אין איסור בו נהגו בבלשבני
 אפרים רבי" בשיטת קאי שרמב"ם ודע בפ"ו. הרמב"ם ל" )ב( ע"ב. בתמיהסתים
 בו שנוהגין רינו"ס לבני אבל התורה מן אסור הפריסה שתחת לברס הדבוקשחלב



קלד תודהזבח
 סותמו זה וחלב הכרס ניקב שאם כ"ש ס"ט ט"ד סי' רמ"א ונמ"ש לאבלוהיתר

 אבל היתר בו נוהגין שהם דוקא רינו"ס לבני היינו דסותם דהא ונ"ל )פר"ח(דמהני
 איסור ביה נהיגינן דאנן מוכח ס"ד סי' ב"י כמ"ש היטב לנקרו דנוהגיןלדידן
 היינו דאסור בבל לבני ס"ל דאייתרא שתרבא ואעפ"י לן סתים לא רמב"םבדעת
 מן שלא חומרא מדרך היינו איסור בו שנהגו דמה בבל לבני אף סתים ולכךמררבנן
 לדידן,לא התורה מן דאסור הפריסה שתחת חלב וא"כ 1 להו אף סתים ולבךהדין
 למהר"ד בפירוש כן מצאתי ושוב ע"ש. רש"ל ב' ס"ד בסי' הט"ז וכ"ב לןסתים

 סתים לא לדידן רינו"ס לבני רסתים דאף להפר"ח מצאתי וכן בתשו"אפונהיים
 סק"ה מ"ו סי' לעיל כתבתי וכבר י"ד ס"ק ס"ד בסי' ע"ש כרמב"ם דקי"לביון

 ועכ"פ ע"ש סתים לאיסור ביה דנהיגינן לדידן אפי' רינו"ס דבני רחלב להלהנלע"ד
 הכרס ניקב שאם הט"ז וכ' להקל. אפשר אחרינא ספיקא איכא ואי הוי,ספיקא
 3יון מהני לא סותמו והטחול שבטחול העב צד והיינו לטחול שדבוקבמקום
 איסור עכ"פ יש טחול של הדק במקום ואפי' חלב משום אסור הטחול שעלשהקרום

 מי כיש ודלא שם וסיים סק"י ס"ד בסי" ג"כ וכ"כ עכ"ל כלל סותם ואינוחלב
 עכ"פ יש הדק במקומ ואף דבריו בסיום במ"ש עבדו אני לי וקשה עכ"ל.שמתיר
 אינו הדק שבצד בקרום הפוס" שהחמירו מה והלא שם יש חלב רמה חלבאיסור
 ד" ס"ד סי" הב"י מר"ן וכמ"ש חלב שם עליו אין עכ"פ אבל הרחקה משוםאלא
 ס"י ס"ד סי" בש"ע וב"פ ע"ש מד"ס איסורורק שאין וסמ"ג המרדכי ב" ע"בנ"ב
 דאנן הברס חלב גבי כהבו שם ופר"ח ס"ד סי" הט"ז הביאו מהרש"ל והנהע"ש
 דכל בפשיטות משמע ע"ש, סותם אינו התורה מן שאסור אפרים כרבי"דקי"ל
 וגם אפונהיים מהר"ד שם שהביא בכנה"ג וכ"פ סתים מדרבנן רק אסורשאינו
 הפר"ח הרועים ג" דעת שהוא נר" וזה כן בפשיטות מוכח לראבי"ה א"זמשאלת
 שב" לשונו סוף והשמיטו דהט"י זה לשת זה סי" בספריהם שהעתיקו וז"שוגו"א
 שמתיר מי היש וכדעת דסותם דס"ל כדברינו בפי" מורה זה וכו" הדק במקוםואף
 ברוך מהר"ר שחיבר ובה"ט יהודה למהר"ר בה"ט בס" ראיתי שוב הט"ז,שזכר

 עכ"ל לכרס הדבוק במקום החלב משום שאסור בה ומסיימי דהט"ז הךהעתיקו
 הדבוק במקום מדמסיימי כמ"ש יותר בפירוש מורה זה הרי לשונו סוףוהשמיטו
 ראיה יש שם הגמ"י ב' סק"ב מ"ב סי' )וע"ל הדבוק מקום בל דוקא משמעלכרס

 חכםתורת

 מבחוץ בעביו שניקב בכרסמעשה
 היה ולא חולי ע"י לעברמעבר

 שלם נשאר באורך הנקב ותחת מחטשם
 רק לאסור אין כי והכשרנומבפנים

 חוץ. ולצד פנים לצד לעבר מעברבניקב

 הנקב עבר לשמא חיישינן לאוגם
 ביש אם כי חיישינן דלא והבריאלפנים
 הכרס דופן על מחט נמצא ואםמחט.

 מחט מטעם טרפה אחד מצד אפי'מבחוץ
 מחט נמצא ואם הבהמה. בחללשנמצא
 שעבר אף כרס של לארכו מבפניםתחוב
 לחוץ ניקב שלא כיון לעברמעבר
 נגד מבחוץ ק"ד נמצא אם מיהוכשרה.
 ע"י הכרס ניקב דודאי טרפההמחט
 לאורך ונתחב לאחריו וחזרהכרס

 כ'. ח"בהכרם.

 חומרא בו מחמירים דאנו אלא א"י כבני להתיר דקי"ל קמא.לן במהדורא כ"כ1
 לד. סתים ולכך הדין מןשלא



 תודהזבח
 ממקום החלב שנתעכל או מחלב פנוי מקום בכרס דראינו היכא דוקא זה וכללזה(.
 כרס של הטמא חלב שאין ביון לסתמו שבטחול הדק מקום סתימת מועיל שאזהנקב
 אותו ופגע הכרס כשניקב א"כ תתמה ואל ב"א, ס"ק וע"ל לטחול הנקב ביןמפסיק
 שאינו באבר אלא זה נאמר דלא להתירו, יחזור ואיך נטרף כבר טמא בחלבעת

 דביני אע"ג סתים שפיר סמוך להיות ורביתיה לנקב הסמוך באבר אבל לוסמוך
 1 דאמרינן בההיא להכשירו חוזר שפיר סרכא קרום בו שעלתה עד פתוח נשארביני
 דלא דפשיטא בכבד ומרה בכסדרן וסמיכי אוני ותרתי סותמתה ודופן שניקבהריאה
 ניקבה ואם המרה ביין הרמב"ם ב" שהרי נקיבה אחר רק דסרכא קרומ עליהןקרם
 לכבד סמוך שהוא אעפ"י הנקב נסתם לא שאם כשרה סותמתה והכבד הכבדכנגד
 הרי כשרה. נסתמה ואם טרפה. עדיין נסתמה ולא המרה דבשנקבה הריטרפה

 מצאתי וכן להבשירו חוזר אינו שנטרף כיון אמרינן לא רביתיה והוידבהיכא
 בסי" בשמו ועמ"ש בחי" הרשב"א ושב"כ כן שחילק י"ג ס"ק מ"ד סי"להפר"ח

 סק"י. מ"ד סי" ובפר"ת סק"כ סוףמ"ד
 הכרס נקב בין מפסיק קיים עצמה הכרס חלב שעל קרום שעדיין יחזינןובהיכא

 ס"ד בסי" הב"י ממ"ש לך תקשי ולא לחוש אין ג"כ לטחולעצמה
 להסיר צריך הכל דלדברי המרדכי מדברי ונר" וז"ל י"ג ס"ק שם הפר"חומביאו
 שהמעיין עכ"ל, הקרום אותו שתחת בחלב אלא נחלקו ולא המבסה מתחתהקרום
 דלא החומרא מדרך היינו להסיר, בקרום כן שנהגו דמה מפורש ימצא שםבמרדכי
 אין גם ע"ש, ודכולייתא ודכפלי דטחלי קרמי תלתא אלא תרבא משום גתלמודנמנו

 דאבר ולא בתולדתו בו שדבוק אבר. רק סותם דאין מ"ו סי" רמ"א ממ"שלהקשות
 ולפי" וע"ש אחר באבר אף דסותם ורש"י הרמב"ם דדעת שם כתבנו דכבראחר,

 מעשים פעמים כמה אירע ובבר לזה. יודה רמ"א אף סק"ז מ"ו סי" לעילהפר"ת
 הכתוב הוא ז"ל שלשונו לזה יסכים הרמב"ם שגם ואפשר מתא רבני והנשירוכאלו
 עליו חלב ליכא דאי מוכח אסור שעליו חלב שהרי הטעם מדבתב והנה בש"עכאן
 כחושות בהמות כדרך או מחולי החלב שנתאכל או מחלב פנוי שהוא במקוםנגון
 קצת דייק דהכי לומר עוד ונר" סותמו. דטחול למימר מצינן שפיר חלב ליכאדתו
 שיסתום דבר אין דוקא עצמה הכרס דמצד לומר אכרס דקאי הרמב"ם שכ" לותיבת

 מה דלפי אלא סתים מסתם ממנו חוץ אחר באבר שהיא דסתימהאותו,אלמא
 אסור הטחול קרום דשם לכרס, הובוק העב במקום אפי" דא"כ יקשהשכתבנו
 הטחול קרומ נתאכל אם אנן ניחזי שם הברס ניקב אם ס"ד, כבסי" עליווחייבין
 שמפסיק מהקרום עוד למיחש דליכא עצמו הטחול בשר רק לנקב סותם איןדשוב
 אם דאה"נ אומר אני להלכה ומתן משא ודרך נתאבל, דכבר לטחול הכרס נקבבין

 רק הכרס לנקב סותם אין דאז הכרס, חלב וגם נתאכל העב הצד של שקרוםראינו
 הט"ז הביאו מ"ג בסי" ב"ח הרב נתכוון לזה ואולי להבשיר דנר" עצמו הטחולבשר
 יע"ש הטחול רסותמו העב במקום הטחול כנגד במחט הכרס ניקב דאם שכ"שם

 עבר שהמחט רכיון שכתבתי כמו דטעמו דאפשר סק"ג מ"ג סי" לעיל דבריוהבאתי
 סתימה הוי שפיר בו ונסתם ונסתבך הטחול בבשר אח"כ הטחול קרום גםונקב

 שהגיע כיון הטחול בשר אלא ליה סתים הטחול קרום ולאו הכרס חלב לאודהשתא
 דמלתא דמשום במחט הכרס ניקב בדין זה דין ב"ח נקט ולזה שם עדהמחט
 אמרינן ולא דשפיר סותמו שמבחוץ ושומן במחט שניקב לקרקבן ודמי נקטדפסיקא
 שהט"ז ואעפ"י סותם. המחט שעל השומן אין הקרקבן לבשר לחוץ ויצא דדחקכיון
 בפרט מ"ה דסי" האי הב"ח מעיני שנעלם לומר קשה ס"ב מ"ח סי" מטעםהשיגו



קיה מח טרפות הלכות דעהיורה
 : מ"ז( סי' )ס"ד וב( 16תס 6כ5ס ס:כסמס 16 נד5יס סן ספרסדמן הגיי"באר
 הבמן מן המקום והוא )ד( הכרם רוב את החופה בשר ה3הרמנ.סה5,

 אע"פ טרפה )ה( זה בשר נקרע אם )ה( הכרם יצא יקרעשאםמסיםנס"ט
 רוב שנקרע כיון איאי שנראית עד רכרם זה קיע הניע שיא ,מגיי:גן :)'::2
 הזה הקרע ע:יעור וכטה )ז( טרפה )ו( נ.טך או הזה הבשר עובי נר י1סי ר'5ס

 :רוב ונקרע קמנה בהמה היתה יואם )ח( מפח אירך בארכי:ג:%:1:ן:נ:
 ,יודן באורך שאין אע"פ הכרם החופה:את הבשר )ם( אורך ' 1סי".:נת-ס

ינונ'
 ,יא( רובה: ונקרע , הואיל פרפ' טפחהקר; 1ס:ש

 5ר1נ ןק.: 1:'! סנ'" 'וכתכ 1:'ס :ס ,:רמכ.ס ,:..ף י:,' 'סת כר נ;ימ.ן ר' :ס )ס 1גרמס' :סכמ:נ'
 דס6רחג1

 ח)ן כתמ"
 רזדז-הזב:דץ

 בעיני ייראה כה ואם כתבתי הנלע"ד בכוונתינו דנתכוון ודאי אלא 3מוהו גדוללרב
 לסברתם. סניף אהיהרבותי

 בפ"ו הרמב"ם שכ" מטעם או סתימה הוי לא בטרפש ונסתם שניקב הכוסותובית
 סמוך הטרפש הוי דלא מטעם או סק"ו מ"ו סי" לשונו הבאתי קשיםשהם

 היה אם יודע דמי לו, סמוך שהוא הבהמה הפשט אחר רואים שאנו ואעפ"י ממשלו
 אחר אבל עצמו את ונושא חיות בו יש אבר כל דבחייה הבהמה, בחיי לטרפשסמוך
 דחוק, השתא ליה דחזינן דמאי ועוד ומדלדלים. ומתפרקים בבדים אבריה כלמיתה
 הכוסות הבית מתרחב שאז המאכל רוב מפני אלא הוא כך ומברייתו מעצמולא

 שרש"י תמצא ולזה רביתה היינו לאו וא"כ ומתקמט חוזר המאכל וכשיתעכלונתפח
 גדילים והרופן יהריאה כיון לכתוב דקדקו ע"א כ"ט דף ט"ל סי" הב"יומר"ן
 כל הורו תמיד, לכתוב שדקדקו דבמה הרי ובו" צר שהמקום תמיד וסמוביםכאחד
 ג"כ ביארתי ושם קדום. המנהג וכן קי"ו, סי" בזה הארכתי ובתשו" שכתבתי,מה
 בק"ד הוי דהסרכא לטרפש הבה"כ נסרך מבחוץ וכנגדה בבה"כ מחט נמצאתדאמ
 הסכמת עלתה וכך הפר"ח ב" זכרתיו כ"ה ס"ק מ"א סי" ולעיל פוסקים כמהב"
 שחיטה לאחר אמרינן הכרס ניקב ואפי" הכרס על נמצאו ואפי' )ג( ומנינו.רבני
 שה"ם ובס" כ"ב ס"ק ל"ו סי" וע"ל ל"א( וסי" שם ופר"ח ל"ו סי" )ש"ךפירשו
 המיקל ודוחק, ובהפמ"ר וסיים דוקא בריאה אלא תלינן דלא גדולים כמה ב"הביא
 כרס נקרא זה ובשר הפנימית )ד( ע"ש. לסמוך מה על לו יש וכדומה, בכרסגם

 מזה ושמהצי החזה עי מהירכים ופותה פורע כשהטבח י"א הטור וכ"החיצונה
 רבל וי"א משהו בנקב נאסר ואינו החיצונה כרס הוא הצלעות תחת הנתוןומזה
 בטור הג"ה שם וכתוב עכ"ל עיקר וכן משהו בנקב ליאסר הפנימית כרס הואהברס
 שהעשבים אדר ביומי המערב שבארצות אמת מגידי מפי שמעתי המגיה אמרז"ל

 קורעין ימות שלא וכדי הרבה כריסו ממלא ברבוי השדה ירק את לוחך והשורגדולים
 מן ניצול ובזה הרבה פרש ממנה ומוציאין הכרס וקורעין צלעותיו בית ע"גאותו
 אבל עליו וכ' זה ענין ג"כ הביא ע"ג י"ב דף והרשב"ץ עכ"ל. הראשוןהפירוש דברי וצדקו אדם יכזיבנו לא והנסיון והחוש הזה בזמן לגמלים עושים וכןהמיתה
 י"א בדף וע"ע ע"ש במשהו נקיבתו כולו הנרס כל אלא לזה הסכימו לאהאחרו'



 הגולהבאר טח מיפדרז הלמת דעהידרה

 סס ימנ*ס ח5' היה אם באורך או )יב( בעיגול הזה הבשר נקדר אם "ך

 כ" גג דר "י" מ ,יג( המרה ניעיני נ' בו שיכנם כדי הוא אם מכמלעיתר
 סס בשאוכיין סביבוקיה הנשאר אוכי בה יש אם בדוחק זו בצדזו

 ימתח שאם טיפ' ה"ז כלל אוכל שום בה כשאין בריוח אואוהה
 : טפח עי י;מוד )יד( זהקרע

 תודהזבח
 אלא לנו דאין הב"ח בשם הביא גו"א הרב גם חז"ל דברי אלא לנו ואין וסייםע"ב

 ואל בו כיוצא ואלף המעיד ויבטל שם וסיימתי הארכתי ק"ז סי' ובתשו' חז"לדברי
 בזה הרשב"א שהאריך וכמו ע"ה ישראל חכמי בו שהסכימו ממה אחתתבטלנקודה

 רמ"א וכ"פ ס' סי' סוף שהעתקנו פ"י הרמב"ם ל' ועיין קמ"ח סי' ג"ה והרב צ"חסי'
 טרפה. דודאי זה שבן וכל ד" דין פ"י רמב"ם ועיין באורך שם ופר"ח סי"ח נ"זסי"
 מיעוטו והברס הירבים עד החזה מן וישנו החלל כל על העובר עב הקרום והוא)ה(

 כלה שהכרס ממקום ואם וטור( )רש"י קרום אותו תחת ורובו ההזה בצלעותנחבא
 בלא )ה( .(. מ"ו סי" אלשקר ור"מ ור"ן )רש"י כשרה הקרום אותו נקרעולמטה
 )ש"ך(. לכרס חופה שהוא מה עובי רוב חסרון בו שיש ממקומו )ו( )פר"ח(.חסרון
 ורי"ו הרשב"א אבל פר"ת וכ"פ רמב"ם ב" מר"ן ד' זוהי מפולש שאינו אעפ"י)ז(

 בנקרע אלא מטרפא דלא עליו חלוקים המחברים כל ב" מ"ו בסי" אלשקרומהר"ם
 להקל יש הפמ"ר איכא ואי ע"ז פר"ח וכ" הפנימי כרס שנראית עד מפולש ניטלאו

 ופר"ח( וש"ך )ב"י רחבו רוב בנקרע וה"ה )ח( להקל. נוטה ג"ב רדעתו לבושועיין
 רלא וכ"מ ב"י וכמ"ש הרמב"ם לדעת אף מותר מפולש שהוא אף טפח רליכאוהיבא
 טפח שיעור בגקרע דלעולם )יא( רוחב. או )י( )שם( רוחב רוב או )ט( )פר"ח(.כט"ז
 טרפה טפח שיעור בו שאין אעפ"י רובה ובנקרע טפח. בגדולה ששנינו וזוהיטרפה

 פו"(. )עיין רובה ובקטנה ששנינוחוהי
 אפי" במפולש קוץ ע"י אבל חולי ע"י דוקא הנזכרים הקרעים שיעורי דכלודע

 )פר"ח( רע"ז סי" רשב"א וכמ"ש המעים ניקבו שמא טרפה מטפחבפחות
 מנגיחת הגיע שזה וידוע קיים והעור הכרס רוב את החופה בבשר נקב נמצאואם

 ב"ח(, ב" )שם בריא דהדרא כשרה רמב"ם לד" אףהבהמות
 לו אין שהרי בעוף שייך לא הכרס רוב את החופה  בשר דדין מ"ט סי" ט"זכתב

 בבטנה מכה לה שהיה באווזא היה מעשה ד'ש. ממ"ש ראיה והביאכרס
 שנקרע אעפ"י והכשירוה שלמים שהדקין וראו בטנה ופתחו גדולים בצים שניכמין
 שמא לחוש יש קוץ מחמת דאי חולי מחמת שהוא ניכר שהדבר ומיירי ע"כ,העור
 ב"ד. ס"ק מ"ו סי" וע"ל )פר"ח( נ" סי" וכמ"ש הפנימיים מהאיברים אחדניקב
 הג" שנבנסים עגולה שהרצועה בין פי" )יג( )רש"י(. עגולה ארובה במין)יב(

 אותה לאורך תמרים הג" ונכנסים ארוכה שהרצועה בין העיגול ברוחבתמרים
 שיכנס ולבאן לכאן מושכו הוה אי תמתח שאם ור"ן פרש"י )יד( )פר"ח(.הרצועה
  פירוש פ"ט לח"מ וב" ע"כ קדירה באותה טפח בו תמצא לרוחב או לאורךהעוגל

 שאם שכ" רבי" ד" נ"ל וזה טפח יהיה הקרע שפתי שני וישקו זה קרעבשתמשוך
 ד" לפי ונמצא עב"ל נמתח עצמו שהקרע משמע טפח על יעמוד זה קרעימתח

 שני הוי הסלע ורוחב טפחים שני הוא הקדירה כל המקיף החוט אורך ור"ןרש"י



 שי מה מרפדרז הלכרמ דעדןידרןק הגילהבאר
 מקוס 50 51כן נורד1 0סר1ס' ככ0ר נקי6ין 6ג1 61ע סגס"ס ::נמך',:2ך כניטל: השוב מו( , נורדו שהרופא עד בשרזה נתממממ אם ם ף6 יינטתימר6

 סנמ"י(: כ' 31"י )מררכי כגיט5 דיכ1 ס3סר מר6י' סגסתכס סר6"60סריס
 שנמצא' כמחט דינו הכרם או הקיבה בחךך שנ3מ?את כ(ו(מ ' י 21גזכייי:.דטח1
 )מז( : הכופותבביה גת0עססרסנ."
 ואם )כ( בשרי  וימ( לזה מזה מפולש הנקב אפי' )יחוחכורן לסיך::ג:"י במקום ניקבו ואם )יז( בזה זה דבוקים הכומות ובית ך;כ(סם כ ן ת.נ ו' :2כת0גת
 הנקכ לאם )כא( יחד דבוקים שא'נם צדדים בשאר זקנקב ,'1 דף כמנח:ס

 )כב( בהממם בין כשרה יאי יאם טיפה עבי א; מעבי מפייש:ךךך;.',:;:ן."
 3:ס תכ.": ך03ס

 מתיחה פי" והרא"ש תו" ולד" ג"ט. בהקיפו יש טפח ברחבו שיש דכל טפחשלישי
 הקדירה באורך אין לפ"ז הקרע מתיחת לא הקדירה המקיף ההוט מתיחתהיינו
 פסק ל" בסי" ומר"ן הפר"ת, וכ" הטפח, שליש הוא שהסלע לפ"ז ונמצא טפחאלא
 לפסוק שדעתו ואולי הרא"ש, פי" אלא הביא לא זה ובסי" והרא"ש התו"כד"

 בפר"ח דלא הרמב"ם דעת וכ"נ ור"ן כפרש"י דסוגיא פשטא לי חזי ולדידילחומרא
 ימתח שאם שיעור ממנה נקדר אם ובקטנה ותו". כהרא"ש רמב"ט דד"שכתב
 רוב ודין בגדולה טפח דדין טרפה טפח שיעור בו שאין הגם רוב יהיההעיגול
 הגרעינין דאין אקשייתא בשיעור בקיאינן לא דאנן עוד וכתב )פר"ת( שויםבקטנה
 אנו שאין טרפה קצת מצומצם ואפי" סלע שיעור ראיכא כל ולבן בשיעורןשוין

 כסלע ש"נור לכלל שנכנס כל לזה הוי. כמה מצומצם של המועט בשיעורבקיאין
 עד גורדו היה לרפאתו רופא בא שאלו רע שהבשר כל היינו )טו( ע"ש.טרפה
 שהוא הנרס סוף דהיינו )יז( זה. בסי" לקמן שית" )טז( )ב"י(. חי לבשרשמגיע
 זה ודבוקים בפולים עורות שני שפתו סביב בו ויש הכוסות בית וקרוי כוס כמועשוי
 לזה ודופן לזה דופן יש מבדילן בשאתה לחיבורן סביב וסביב בו מחובר והמססבזה

 לקיבה ומהמסס למסס מבה"כ נכנס והמאבל זה לתוך זה שופכין הןובאמצע
 ה~ך שהנקב דהיינו )יט( )רש"י(. דפנותיהן בשתי )יח( )רש"י(. לדקיןומהקיבה
 מפולש כשאינו מיבעיא לא פי" , אפי" דנקט ומאי )שם( ?ה של לחללו זה שלמחללו
 יזה מזה ניקב וגם לגמרי א" מצד ניקב אפי" אלא אחד מצד אפי" ניקב שלאדהיינו
 לא רבכה"ג עליו מגין וחבירו א" צד כשניקב דל"מ אפי" תיבת דפי" )פר"ח(כשרה
 כשר זה לתוך זה יחד שניהם שניקבו דהיינו מפולש ניקבה אפי" אלא טפולושמיקרי
 הולך שהנקב דוקא ולאו )שם( כדלעיל להדדי שפבי דבלא"ה _)ב( פר"ת.ועיין
 'לחודיה בה"כ או לחודיה המסס ניקב אפי" אלא זה של לחללו זה שלמחללו
 על מגין בה"כ ודופן בה"כ נקבי על מגין המסס שדופן משום בשרה חיבורןבמקום
 חבירו חלל לתוך מהן אחד ניקב ואם בפ"ו שכ" רמב"ם מדברי וכ"נ המססנקבי

 המסס ע"ג ששובבין במקום העורות שני ניקבו אפי" או )כא( )פר"ח(.מותרת
 ב" )פר"ח ס"ד בסי" נדאי" הוא טמא דחלב סותם אינו בשומן שםומדובק



 כמה םרפריץ הלכית רעהודרה וגלה.מר
 נקכ נ65 6פי5ו כ0מסס 6וסריס ויס סנ0"0 )כג( בבייכ: בץ הסי*נע

 נמקיס 65 06 ג0ונ ו0כי )כד( ות""( 161"0 רסאי ל )טוי פעס י' (ם~גןחק*

 -מל
 )כה( : 6מכסירין 5סמיך ים ס6ז מרוכ0פסר

סרסנ'*
. 

 ניקב הא קוץ או מחמ תחוכה )כו( מהם בא' טטצא אם ם ה. 1ון"1
 )כז( מבחו'ן אותו ובודקץ שהו גהופכין עכר אל מעבר סס41נאירמ

 לאו ואם ומרפה כולו שניקב בידוע )כח( ק"ד וויו ממצאאם
 )ר( כיקכ ס65 0חי5ון מפור מעט רק גס6ר 65 6פ" )כפ,כעשיה

 הלרהזבח
 ולא ביניהם טמא דחלב כיון טרפה זה לתוך זה שם ניקבו וה"ה ור"ן(2רשב"א
 ותו" ור"ן )רש"י מאד דק שופנו )כב( תב"ש(. ב" )בה"ט לחוץ כניקב הו"למיהדק
 לו שאין בהמסס וב"ש כשרה שלם עור דניקב דאע"ג גה"ב נקט ולרבותא8פר"לן
 נשאר לא אפי" )כג( קי"ג(. סי" ח"א )רדב"ז העור חיי אלא ניקב ולא א" עורשמש8
 ופר"ח ס"ח לק" רמ"א ובדכתב קס"ה( טי" )ת';ה ניקב שלא החיצת מאיד מעסרק
 דכל וס"ל חולק ופר"ת ע"ש גוונא בבל להכשיר עיקר דכן סק"ב פ"ט בסי" וגםשם
 ע"ש. דניקב הדבר רקרוב מינקיבושרפה דהו כל מדחיק דאי שהו בל רק נשאודלא
 לאחוריה המחט והזרה לחוץ שניקב הדבר קרוב פאד דק שהוא כיון הסתנם)כד(

 שניכר כל ולפ"ז ניכר שאינו כ"כ הבריא ושמא מהני לא בדיקה אף זוולסבהא
 מבפנים ק"ד איכא כי וה"מ אחרו"( הסבמת ושכן )פר"ח כשרה חולי מחמתשוהבקב
 קי"ג. סי" הרדב"ז ועיין ופר"ח( )ש"ך בהמסס נתחב שחיטה רלאחר תלאשישפל"ב
 אכל דהיינו )כו( הש"ע. כפסק לגמרי מתירין ואנו בתב ופר"ח הש"ך. וכ"פ)פה(
 מבואר וכן ובה"כ ומסוס וכרס הבנה והדר וקרקבן ודקין קיבה זה בסי"אגזכר
 במצד בדיקה בעי לא ורא"ש רמב"ם דלדעת אע"ג )כז( רס"ו דשג'שו.סי"בהשו"
 לד" לחוש בכך דמה קמן איתה אי לה בדקינן לבתחלה והרי"ף, בה"ג ד" וב"נאהד

 סביבו ולא ממש המחט פי כנגד והיינו )נח( )פר"ת(. לכתחלה והר'ץהרץאב"א
 לשמא חוששין  בושט קוץ לה ישב ל"ג סי" דלעיל מהא להקשות ואע )נט()ב"י(.
 ועלה לפנים קצת המחט שנכנס חישינן מתנועע שהוא מתוך חצש דשאניאצויא,
 קרום וגם עתה, גם להמצא ראוי היה כך לחוץ, שיצא איתה דאם הבא משא"בקרופ
 היה כך אמרי" אחד מצד אם כי נמצא ומדלא מעכבו שהמחט לעלות עכללא

 הלוי יצחק שלוםה"

 עהכה משנה שהרי חבין במקש שלא ובה"כ המסס שעל בחלב אל"1 אסרולא
 המנהג מצד אלא אסור אינו הדבקים  שבין וחלב דוקא לחוץ ניקבובפא"ם

 דברי זהו ס"ד בסי" כאן שמציין ומה נ"ל( ליה אכלינן דלא אע"ג סתיםומסתם
 כשמלה עליה מונח שהוא פי" בהגמ"י ושם אסורות מאכלות מהל" בפ"זהרמב"ם
 ס"ד סי" ובב"י תב"ש ובס" כאן ב"ח וע" חולקין ויש כאן. משא"כ ע"כפרוסה

 והפמ"ר. דוחק יש אם צ"עולמעשה



קלז מח מרפות הלכות דעהיורה
 לצד שלו העב ראש סראפילו הדיחו ולא מלחו שלאוהוא
 וסודח מט5"ע כיקכ 65 06 5סתיר מקי5ין וים סנ"ס )לא(חיין
 רס קורס פ5יו סיס 6ס מכחון כדק 651 )לב( סנ36ך 16ונמ5ח
 ספסך כמקיס ע5ייסו 5סמוך ויס )* סמ"ק( כסנסות מסממ)כך

 ועודנו )ידן עבר אל מעבר המחמ עבר עויפם )לג(מרוכס
 תיכ6 6י6 )וספק 05 ומטרסיגן סכדיקס 05 רס5כס 0רסכ-6 כחכ ד65סכ"י
 סה'הת 6, הומ5ח 16 סירה 0ק"ר 6חר סכדק1 1ק1רס ס5ךד'ס מנ' 1גק,כס נ1חח1נה
 ירע.גן 51, מווג. ניט5ס .165 16 ס5רריס מכ' ג'קכ0 6ס סגכדק0 1ק1רס ככרס חה1כ0סמחע
 ,כן הק,ר 6הר 5כיוק 6"5 ח,5ת '65 ;65 סכרק כ)וק1ס 6כ5 מט5.ט סמהט י65 6ס 5כדיק סגקכמק1ס
 כמהרס.! "ח"; וו5"ת. ,כן ח:מ'ס 1ס,ר י,"1 סר6גקס1רט דק.ק 61נ'ד ר.מ )וטגר5 מהר.ר סג16ן סרכיזס ,תסכיס נ"ווסטריס סס ססיס מטסת ע.ס כחסוכה כ,0 .1סארכחי הס1ר 1מרכרי סס 0ר-ן מרגר'ג5ע"ד
 0ג"5 מכרייח6 סט1ר י5' נחעין[סס

רצודדןז2:רן
 בבד גבי דכה"ג בה"ב חלל לצד וחודה )לא( כ"ג. ס"ק ע"ל )ל( פר"ח. עייןמתחלה
 דאיכא כיון לדקין,הכא נכנס ושט דדרר דאמרינן משום מ"א סי' וכדלעילטרפה
 לחוץ ניקב שלא וידוע )לב( )פר"ח(. דחקוה ומשקין אוכלין אמרי" ומשקיןאוכלין
 צ"ד כלל ת"ח נגד )פר"ח טרפה לכ"ע לא או לחוץ ניקב אם ידוע אין אםאבל

 ש"ך הרב וגם )לג( ע"ש. הרא"ש ושכ"ד כרש"ל פסק וש"ך בהא. דמכשיריםורש"ל
 צדדין, משני ניקב בספק רק להחמיר אין הרשב"א לד" דאף העלו ופר"תופר"ח
 או נמלח או והודח א" מצד רק ניקב לא ודאי אבל צדדין משני ודאי ניקבואצ"ל
 המחט כנגד בבירור ק"ד שם דאין כמה בל הוא היתר בחזקת משם, המחטלקחו
 מ"ט סי' פר"ח עיין הרבה יוצא המחט ואפי' )לד( ז"ל. באה"ג הרב העלה וכןע"ש
 הק"ד אם אבל המחט פי כנגר מבחוץ הק"ד שיהיה צריך אחד מצד דבניקב5 דע)לד(
 ודקאמר טרפה מבחוץ, ולא הנקב תוך מבפנים אלא הק"ד ימצא לא אפי"צדדין משני ובניקב כשרה. המחט פי כנגד מבוון ואינו מבחוץ אפי" או המחטסביב
 אפי" ור"ל קאי, אמחט עליה, תיבת צרדין, משני בניקב ק"ד עליה נמצאבש"ס

 ופשוט. ושה"ם ופר"ת פר"ח עיין הנקב בתוךסביבה

 חכםתורת

 הנקב ואין בו תחוב מחט שנמצאכרס

 ונכפל שנדבק מבפניםנראה

 דשם לבה"כ דמי ולא טרפה שםהכרס

 ברייתן מתחלת דבוקים העורותשני
 טרפה. חולי ע"י נקב שם נמצא אםוה"ה

 י"א.ח"ג

 אם החיצונה הכרס שנקרעהבהמה

 שיעור מבואר כבר חוליע"י
 או מחט ע"י ואם בו. שנטרפתהקרע

 שמא תיישינן טרפה שהו בכל אפי'קוץ
 ואינו המעים או הפנימית הכרסניקבה
 הפנימית הכרס נקרעה אם אבלניכר.
 ומוציאין אותה שקורעין שעושיןכמו

 חס אותה, ומדבקין וחוזריןהפרש
 נקיבתה כולה הכרס כי להכשירוחלילה
 בדרך אפשר חויה שהיא ואעפ"יבמשהו

 ק"ז. ח"א חויה.נס

 הנולהבאא

 כומ,ססס

 ז6ימר ג"טןף
 1מסקין16כי'ן
1*1כןךהק1'
 מתסיכחג5ע"ד

 ר.נ ס'סרסכ"6
 1הכי,סיספ"ד
 תמתטססיתס



 )לד( 23דץ 3מר3~דוז הלכדוץ רעהידרדץ הנולהבאר
 וכ"ש המהט מכיב דם קורט נמצא. ~פם אוועו בוזאקין בך רזזקוב: סר"ר 3סספסס

 ואשכ ומרפה כויו ניקב שחימה שקודם בידוע )מרדכי( עליו 1סרס3"6צעעס

 הד*חו ולא טלחו לא פאם וכשר ועבר דחק שח'טה אחי )לה( 1כ"ק צטורסמ"ק
 מביבו הים היה מחיים עבר אלו שם עודנו שהמחפ דכיון גתסוכססרסנ'6
 ק"די-סנ בו א*ן אפי' כויו כשניקב אסור לפנינך המחמ כשאיןצאבל רוחסיוי

 ג4 5קח1 16 סג6כך כני; כוקיס1 65 06 כויקס ס5ריך מקוס כ5סנ"ס

 תס'מ( ס" )רסכ"6 ויו( ומ5חו סדיחו כ156 דס1י טרפס מסססמחט
 סמחט גקכס 06 5סטריף יס ככדיקוח כקי6ין 6גו ד6ין סזס רכזמןי"6
 סונוכין 6)ו ד6ין ח5ידס 651 דס קירט כמ65 65 6פי5ו 5דדיןמסגי
 גסונ. וסכי 161"ק( )6"ו 5ררין מסגי דגיקכ מ6חר כך"הגו, ע5כזס
 כסן גתחכ 651 כח155 סגיסוח 1כיח נס)וסס סג)ו65יס קין 16מחט
 ד6פי' מקי5ין וים )לז( )סננו"י( כדיקס מוס 61"5 מגין ככ5 כסרכ55
 וס ק1רט מ5יי יס 06 )וכח1ז 5כדוק 6"5 6חר מ5ד סמחטכנקכ

 5כדוק 61"6 סטמ"ר ס61 6ס ע5ייס1 5סמיך ויס וסר6"ס(ורנוכ"ס
 : ג6כך 16 סירח 16 סגמ5חכגון

 וכן סנס"ס : ק"ד עייה כנמצא דינה חלודה עליה נמצא אם קב2
 תודהז22ח

 אדמימות אבל הבשר בעובי ונצרר ממשות בו שיש היינו כאן הנז' דם דקורטודע
 של קורט שאמרו כעין דהו כל חתיבה הוא קורט דמלת מזיק, אינו לבדהקרום
 ז"ל מ" סט"י ש"ע ועיין וכו" הנקב במקום ום טיפת ונמצאת רמב"ם ול"לבונה
 אין זה דם וקורט הנקב סביב ולא במחט לא רם קורט דליכא )לה( באורך. ק"בסי" ובתשובותי פ"ס סי" השני חוט עיין כק"ד הוא הרי בה"כ בשר בעובי הדםנצרר
 ג"כ לו הלך המחט ביציאת דשמא )לה( )פר"ת(. טרפה דהוי, דהו כל שיעורלו

 נכתבו בבר מהם וקצת בזה, דינים חלוקי העלה הפר"ת )לו( )לבוש(. ונפסדההק"ד
 בל ואפי" לפרש הסמוך מצד אחד מצד אלא ניקב לא אם א( להם, השייךבדין

 מהצד בעור בדיקה בעי בלכתהלה נעשה, דמחיים כשרה בדם מלוכלכתהמחט
 לא ואם וטרפה הצדדין משני ניקב הו"ל האחר מהצד בעור ק"ד איכא ואיהאחר
 לרש"י הבהמה חלל מצד אחד בצד תחובה דנמצאת בהיבא ב( כדלעיל, בשרהבדקו
 תחובה לנמצאת שוה דינה ולרמב"ם בחלל, נמצאת אלא תחובה אינה ואפי"טרפה
 אחרו" והסכמת הכ"מ וכמ"ש הפבימיים האיברים בדיקת ע"י והיינו הפרשמצד

 דניקבו בהיכא ד( טרפה, הנקב סביב ק"ד ויש במחט דם קורט אין אם ג(להטריף,
 קמן מחט ליכא ואי בשרה הנקב סביב ולא במחט לא ק"ד נמצא ולא לעברמעבר

 דאינקיב היכא ה( טרפה, נמי בה דאתיליד וספיקא ודאי טרפה וכדומהלמבדקה
 בעי דלא נקובים כשאר דהוי להחמיר משמע בה"ג מדברי קוץ ע"י צדדיןמשני
 מלתא לי ומברעא ק"ד ובעי למחט שוה דדינה והר"ן והרשב"א התו" וד"ק"ד.

 ז"ל. כדעתםלהכשיר

 היינו טרפה לבדוק הספיקו לא אם בדיקה שצריך מקום בל רקי"ל דהאייודע
 אלא הש"ס מדין בדיקה בעי לא אי אבל בדיקה דבעי בש"ס דנז" היבאדוקא



 הטלר נארקלח מח פרפות הלכות דעהיורה
 4:מר' יסתו'וסר'ן טרפס 6מד מ5ד גיק3 06 סתחט גנו מ3חון חגודס נמג066

 מג"י שי6י מ"ס )לח( : )כ"י( ק"ר סס גמ65ג56ו
 ג"נ:::: הרעי כיפי מבפנים היינו כשרה אחד מצר שאמדנו וה יי

 מנר6י קי,ס6י אלא כלל ניקב לא אפילו הנקן תלכ כלפי שבןץ צדדאי
 סת6 וחפיג6ת6 )מי( שפרפה: רגוף בחלל מחמשנטצא

 נתפסוסגקיגחן ונשא' בשרו בעובי נבלעת גייקבןזכורה שנמצאת סחם תיא
 ס5 לעת'י 6 '6 המחמ היתה שלא חק מצד נם הכים כמ?ד ~מלבעכדשני

 ,6:ןחפיקו חוץ רצד ולא פנים לצד לא נקב שום ניכר היה ןלא1%18ן
 ]*""נ קיסע'ף )כטפ( 6' מ5ד כגיקג וסוי מכפגיס כ6 דסמחט סנס"סגיגק:רהקל.)ם(

 נגס.גד6,סר 6פילי 161סרין מחמירין וים )רסכ"6( כסר מכחון ק"ר פליו 6קו6ס
 מס,סנק~יקנן 5חוס ויס )* )מב( ו6ו"ס( מסר"ס 3' ס"ר )סנסוק נווג6 ס*י3כי

 מנחין ססגסר : כספמ"ר ל6 06לרכריסס
 )סתרס6~תר6ף

 תנחון[ כ6כו~6י תכגיס גיגר ס*יגו ומ6חר קסס קגח שסא ססגימי מגעור רך י4קרסעורי

 רזורהזבח
 ל"ו סי' ע"ל להכשיר יש סיבה מאיזו בדקוה לא אם לבדקה החמירו ז"לשהגאונים

 ופר"ת(. )פר"ח נשרה מבחוץ ק"ד 5מצא אם ואף נקב, אחר "א(סק"ד.
 דומיא נייחי דמינח כשרה זה כנגד שלא העורות שני שניקבו הבוסותנית

 סק"ב. סוף ל"ו סי' וע"ל שם בש"ך וכ"כ מ"ט סי' ריש דלקמןדקרקבן
 א" שניקב וכל בה"כ וין בכלל אינו ואותו בברס כפול מקום ימצא דיפעמיםחהע

 באורך(. ח"ב רכ"ז סי" )רדב"ז טרפה מעל"עמהן
 טרפה ומבפנים אחד מצד אפי" מחט של ארבו על בה"כ בדופן מחט נמצא%ם

 מצד תחוב הוא אם ומיהו לדינא עיקר זה ואין פר"ח וב" וט"ז( ורןש"ל)וש"ד
 דבניקב 1 בתבתי ובתשובותי עכ"ל להטריף יש בה"ב דופן לאורך מבחוץא"

 הפר"ח דברי מוכחי והכי לחוץ ניקב שלא ביון כשר צדדין משני אף לארכופבפבים
 יש וכן כ"ו ס"ק מ"א סי" וע"ל ע"ש טרפה המחט נגד מבחוץ ק"ד איבא אי81ןהו
 ורש"ל )לח( ובו". בלל בהם נתחב ולא ובו" קוץ או מחט כאן רמ"א ממ"שלדייק
 דבחלודה מ"ץ הר"מ בשם כ" וגם מוריד ולא מעלה לא חלודה א" מצד דבניקבכתב

 הב"ח דברי דנראין ב" והפר"ח )ש"ך( ענין בבל מטריף והב"ח כשר המחסבאמצע
 באמצע בחלודה ואף לחלודה מקורט( וצ"ל הוא דט"ס )נר" ממחט לחלקשלא
 באמצע שהחלודה בין צדדיו משני דבניקבה ' כ והפר"ת ע"ב להטריף ישהמחט
 מצד בניקב אבל טרפה גוובא בכל הנקב סביבות בין מחט של בחודה ביןהמחט
 2 ע"ש. דינא דהאיי מאריה רי"ו דברי שמוכיח במו לחלודה למיש איןא"

 מעל"ע דממרי לו לדסמיך זה דין שהסמיך בש"ע 'ן מר מדברי קצה לדייק"םוכן
 כן. רמ"א שהבין וכ.'נודוק

 הלוי יגחק שלוםה"
 כען מעל'ע שעבר אף כרס של בארכו מבפים ב תח המחט נמצא ואם ד'לשם1

 כ"ג סר' ח"ב )שר'ת כשרה לחוץ ניקבשלא



 מח מרפות הלכדת ן8עהידרדץ הנילהבאר
אסרסנ."

 פיו עי וראמור יהחמיר יש בכרם תחוב מחט שמצא קטן א יב: נתס,)'
 ומנ( . אלו נדברים ולכוין לידע חריף הואאמ וץסי'

 תורהזבח
 במשהו שנקיבתן הפנימיים מהאיברים א" נסבה שמא דחישינן מספק)לט(
 אחרינא ספיקא איכא ואי ומרדבי( והר"ן )תו" בבדיקה ספיקן על לעמודוא"א

 )פר"ת(. וכשר ס"סהוי
 לחלל הפונה צד דהיינו חוץ מצד היינו א" דמצד הרמב"ם מל" רמשמעודע

 וכו" בה"כ חלל לתוך מפולש נקב ניקבה ואם כ" צדדין במשני שהריהבהמה
 דמחט דס"ל משום הרמב"ם דטעם ואפשר בהשגות הראב"ד נתנוון שלזהונר"

 מהאיברים אחד ניקב אם לראות החלל בדיקת ע"י בשר הגוף בחללהנמצא
 פי"א מ"ש על בדיקה כאן זכר שלא רבי" וסמך בפי"א כמ"ש במשהושנקיבתן
 הושט שדרך לפי )מ( שני. בחידוש הפר"ת בשם מ"ש ל"ו ס"ק וע"ל וב"מ()עב"י
 נסתם מהנקבים א" שע"כ הנקב שנסתם אלא האוכלין עם נכנס שם ודרךלבלוע
 דצריך בס"ח לעיל רשב"א דלדעת רש"ל כ" )מא( רשב"א(. )ב"י עומד אלונקבים לגבי כשרות בחזקת זה דעוף חזקתו על העמידנו ועוד שדרכו במה תוליןוא"כ
 רמוקמינן מודה הרשב"א אף עב דעורו קרקבן אבל ובה"כ ומסס בכרס ה"מלבדוק
 טרפה נמלח או שהודח וכל לבדקו, דצריך כתנו והש"ך והפר"ח כשרות. בחזקתליה

 רלעיל רמ"א ד" ולפי מבחוץ ק"ד עליו היה אם לבדקו צריך ולפי" ע"ש.מספק
 משום בקרקבן בכה"ג דאוסר הטעם רש"ל וכתב )מב( להקל. יש ל"ג ס"ק שםומ"ש

 קצת קשה שהוא הפנימי מעור רך שעורו יותר להתרפאות ראוי שמבחוץשהבשר
 מבפנים היכר שום שיש וכל )באה"ג( מבחוץ בא בודאי מבפנים ניכר שאינוומאחר

 כגויט
 בבדיקה להכשיר הפר"ת וד" פר"ח( )ש"ך כשר מבחוץ ולא מבפנים י ק שיש

 ספק קנה, דרך נכנסה,את"ל ושט דרך ספק ס"ס, מדין מותרת ואז רמב"ם כד"4
 גילוי וכעין לדבר יש רגלים המחט, שנמצא דבל )מג( ע"ש. וכו" דמפסיל אברנקבה
 ספ"נ ברתנן מלתא בגלוי האמינוהו ממון להוציא ואפי" הוא בעלמאמלתא

 סי" )רשב"א וכו" בהינומא שיצאת בפלונית אני זכור לומר הקטן נאמןדכתובות
 והרב ס"א( אות הטור בהגהת ל"ו סי" )כנה"ג בריאה המחט כשנמצא וה"הר"ד(
 לפנינו המחט דבא היכא מעשה לענין ולכן ומסיק ע"ש להכשיר עליו חלקזו"ת
 ריעותא ויש במחט חלודה ואם דכשרה פשיטא בריאה ריעותא ואין חלודהבלי

 חלודה המחט היתה אפי" היתר בחזקת הריאה שיצאה כיון מחזקינן לאאיסורא אחזוקי קמן לריאה ליתה ואי הבודק מעיני דאשתמיט ואמרינן טרפהבריאה
 ע"ש. הבודק מעיני נעלם היה לא מחיים תחובה היתהדאלו

 לישראל ואמר ובא הבהמות בהפשטת הישראל אצל מלאכה עושה שהיהגוי
 נטרפת הבהמה היתה שלא במקום לו והראה הבהמה בכרס מצאתיו זהמסמר

 ס"ו( סי" )מהרמ"מ לאסור אלא להתיר הגוי דברי על לסמוך דאין טרפהאפ"ה
 מהרמ"מ דברי העמיד והפר"ח שהתיר הפה הוא שאסר דהפה עליו השיגוהט"ז
 שאינו במקום פלוני במקום שמצאו ואמר המסמר הגוי הביא דאס הכריעוהפר"ת
 ואח"כ בכרס תחוב שמצאו ראשון בדיבור אמאומר אבל הט"ז נד" כשרהמטריף
 כיון מהרמ"מ כר" להטריף יש מטריף שאינו במקום שמצאו אמר השניתבשאלה
 ובאמצעות איסור בחזקת הוא הרי המותר במקום שהוא פירש לא ראשוןשבדיבור

 ע"ש. בדבורו מהימן לא ותו מוכיחות,רגלים



שט מם מרפדת הלכמע רעהידרןץ הגולהבאר

 מעיפים, ה' ובו בקרקבן פרפות דינימפש העין )הקירנ

 בססמ"נ
 עד כשר זה ביא זה ניקב א )א( עורות שני לו יש שרקבן 4פ ,נרם 1

 נננד שכא זה ניקכו אם אבל ב זה כננך ז1ק שנין*ם שינ"ב:ן ז1טרח 1גמר"סי
 )ב( כשרה* זן4 ' ספ6 ורגמסמיס
 תזע ססנחש,
 ע6 -6ס יכ"ס סגס"ס )ג( : כשר סותמו יטעליו ושוטן ניקב ג 21 1סח"ג,סר6"ס

 סור15ן משר ממט רק גס6ל ס65 6עדפ סע1רוח סני כ5ניק13 1ס"פ ת"ח דףוס
 )ד( קס"ס(: סט'י )חס"ד סכסר גיקכ ס65 סט,סג":הסרק

סס
 שנמצא כדין.טחפ מבפנימידינו בו תחוב טחמ נכנצאאם3

 סנסר כפוכי גמ65 סמחע 06 סגס"ס )ה( : ובה"כבהממם

 )ו( : מ"ח( סי )ע"5 )1כחון 651 3פגיס גיכר651

 מעצטו דוקא'בניקב ינרו החיצק שי בניקב שהכשרנו זה הר
 שמא דה"טינן פרפה מחפ או קוין פחמת דאי חוליטחמת

 היה לא ואם במשהו שנקיבתן הפנימיים מהאברים אחרניקב
 )ז( להקל: תולץ חויי מחם' הוא אם או קוץ מחטת הנקב אםמכי'

 תודהזבה
 נייח דמינח דכיון )ב( ופר"ח(. )ט"ז הבשר ועור בפנים הביס עור )א( מטסימן

 ריש וע"ל )פו"( דמי זה בלא זה ובניקב אהדדי מתרמו לא קאיכדקאי
 ומש"ש. ל"וסי"

 הקרקבן מן הוא אם ספק הקרקבן מן שלמעלה בשר ואותו בש"ד מ"כ פר"תכתב
 טי" סוף מביאו ורמ"א וכו" ניקב אם וכשרה הזפק מן או ניקב אםוטרפה

 שומן ואפי" )ג( ודו"ק. ס"ס מטעם לה שרינן אחרינא ספיקא איכא אי ולפ"זל"ג(
 ע"כ גוונא בכל להבשיר עיקר וכן וסיים סק"כ( מ"ח סי" וע"ל )פר"ח( מהנידק
 רמ"א דברי מוכיחים וכן ס"ב סי" בש"א ועיין מחט ע"י בין חולי ע"י ביןפי"

 ושם זה, דיו מקור ששם והמרדכי מהתו" הוא מר'ץ שכ" זה דיו דהרי הש"עומר"ן
 וחלב בנקב תחוב המחט אפי' שפי' בש"ך מצאתי שו"ב ע"ש, מחט ע"י המעשהבתב
 ונר" להחמיר דן שהיה הדיין דעת שדחה שם ש"א ועיין ע"כ כשרה סותםטהור
 בלל סוף מנ"י בס" גם כ"ז ס"ק סוף ל"ו שנתלבסי" ננה"ג כדעת היא הדייןדד"
 דדוקא עצמו מסברת שמחמיר ס"א סי' עשק כבאר דלא כן הפו" כל שד" ב"צ"ו

 )ו( עש"ב. בעיניו קשה היה לא והפוסקים, התו" דברי ראה ואלו מחט בליכשהנקב
 ואם טרפה ק"ד עליה נמצא אם בולו ניקב לענין ואף )ה( 3"ג ס"ק מ"ה סי"ע"ל
 וכ"כ בה"כ לדין שוה שדינו וכשרה שחיטה דלאחר בידוע ק"ד עליה נמצאלא

 )ז( י"א. סעיף )ו( צדדין מב" בניקב דמחמיר ט"ז נגד ופר"ת )פר"ח נ"ח סי"רדב"ז
 פנימי אבר ניקב לא דלמא קוץ, ע"י ואת"ל חולי, ע"י ספק ס"ס דהו"למשום
 ספק שאפ ס"ד ל"ג סי" רמ"א דפסק מהך ט"ז והקשה מהב"י( והוא ופר"ת)פר"ח
 תירץ ופר"ח ס"ס, איכא הא ואמאי, טרפה, בקוץ ושט של הפנימי עור ניקבאם



 3מכ2 מ2רפדרז הלכדרן דעןץיררןק הגולהבאר
 ,ח( שחימ'פריש: דלאחר כשי' מהקרקבן יוצאימ תו?עים יאם ןץ הגמו6אמסקגת

 סעיפים. ג' ובו האברים בנקיבה כלליים דיניםנ ת.ט ל0עין
 ס'ג6מיססע,ינ

 גיקב אמ וספק בו לת?ות דבר אין ואם )א( בהם הולין שנמלן :2: "::ג:, בכזאב או במבח א כגון ?תלות בטה יש אם הנקבים אלו כל4*
 אין ואפי' יזה זה ומדמין אצלו נקב נוקבין ג לאו אם מחיים דכרנמסרסי לסי

 הואין ,נ( כשר' משמוש לאחר דומין אם בו לדמותושעושים סר,ןנס:ס11:נס בנקב גם ימשמשו )בן המפק כנקב בידים משמשו אם ד47ומין הטור דרנ"נויס
 5ח15ת יכו5יס ס6ין נוק1ס כ5 1ד( גיסנין כי5ך 5"1 ס" 1ע"5ס3"ס סרמניס ע.י" ,ה( וקרקבן וטחול בלב לא אבל ,ד( ובדקין 3פ?ם אלאכ(דטין כססה-גסרסל6

 65 6ס כד'ק' 15 סיס טרפוח סס61 6ע"פ כ0'טס 065?ס)טסס וכ.ג מס-םכס"ו
 16תס 61וסרין עלפס כספק ס61 סר: 5כו1ק יכ51ין ס6ין 6ו3דק1סו יסר6"םסתוס
 סריעיח6 סנעסס 5ו)ור סכול5 כדכו 656 ס01רס כק0עס 6מר,כן651 "מסגה1סר-ן

~,ון12':י
 )ז( : מחייס נ1חזק0 י65תס ר65 סחיטס065ר

 חסר שנברא בין ביד או בחו?י שנימי בין טרפהכולו נימי אם כך מרפ' במשהו ניקב שאם שאמרנו אבר כל יב

 תודהזבה
 פר"ח וכתב הט"ז קושיית תי" הוא שגם פר"ת ועיין ע"ש וכו" ספק פקרי%א החיצון נקב גם קוץ ע"י הפנימי שניקב כיון מסתמא ביה ופעיא דאבלה ושטדשאני

 אבל לחודייהו הפנימיים באיברי' כשהנקב הוא להקל הבא דתלינן דהאמסתברא
 סק"ה מ"ב סי" וכמ"ש חולי מע"י בקוץ למתלי איכא טפי חוץ מצד נקוב היהאם

 ע"כ. סק"ז נ' סי"וע"ל
 סי" רדב"ז נגד )פר"ח כשרה אחר.שחיטה שיצא לאסתפוקידליכא הרבה לחוץ שיוצא אעפ"י ק"ד עליה נמצא ולא בו תחובה מחטשנמצאקרקבן

 דמטריף(.קמ"ב
 אלא ניכר ולא אצבע חצי כשיעור עבר אל מעבר ועובר בקרקבן שנמצאמהט

 ומסיק בה"י, משם בקו"א הפר"ח מ"ש ועיין סק"כ, סוף מ"א סי" וע"ל נ"ח(סי" רדב"ז נגד )פר"ח בו ירגישו שלא א"א בישול קודט שם היה אלו אצבע כחצילעבר מעבר עובר שהיה כ"ב ארוך שהוא שכיון הקרקבן לתוך המחט נפל שאח"כדתלינן כשרה בו הרגישו ולא ניכר לא והדחה שטיפה מליחה ובשעת הבישולאחר
 אין במחט חלודה יש ואפי" אח"כ שם שנפל תלינן תחוב ואינו הקרקבו עלמונח המחט נמצא ואם טרפה. מעט לחוץ ניקב אם אבל לפנינו נקוללחוץ שאינו -כיון בהפמ"ר רק להתיר אין שנתבשל אהר בו תחוב מחט שנמצא וטרקבו שםהרב

 )שם בשני  ימשמשו לא בספק משמשו שלא לנו ברור אם אבל )ג( ')פר"ת(.ראשון בבקב דמשמשו תולע אנו הסתם ומן )ב( )פר"ת(. דכשרות חזקה בתר אזלינןדמי, ולא שהקיפו אירע אם גם והניח נטל הרבה פעמים במה דאמרי"נקבים כמה אשתכחן אפי" בזאב דתלינן כתבתי שם י"ו ס"ק נ"ו סי" ע"ל )א( בסימן ס"ו. ל"ו סי" ע"ל )ח( ע"ש. עיקר ונן אתיא מעלמא דחלודה .כלוםבכך



 הטלה בארקמ נ מרפות הככות דעהיורה

 סרסג"6 נס' יע,ר היתר שכל פרפה אבר מאותו אברים בשני נברא אם וכן)ח(

 נס"ה חסימנ"ס ערפס כסומגיס 1גיקכ * כסר סגיס5 מטח51 )ח1ן )פ( חעצבכנפוי

 ממס~מגו ביד נימל אם שכן כל מרפה חמר נברא ישם בו שאנשאנוןכל
 ק

 ירס
 נסתיס ,סגטעיס טכשיריי יי~ם ח חםר לננרא ה"ה נירפי נימר חם בו שאמאנו וכל1

 מסגי 5מס':סממי, : ו"ע 6מכסירין 5סמ1' יס מר1גס ונספסי )יוד(בזה
 ייגס ס6י,ס"ת נתמממם אם ט פומל נטייתו או חמרונו או שנקיבתו אכר כיג

 י:. דגרסס~מ, סכסר מר6יח סגסחגס ג5 נקי5ין 6גי ס6ין %1ן סנ"ספסול.
 י"מ 'מן-6ס קי.5 ,יא( : 1מררכי( )סנס"י סס כגיקג סוי5ריע1ס6

 ס"ק 5"ן סי'וט.)(
 טסרסג"6 ע'ח,.

3ס(גי:14סס תודהזבח

 )ד( רוקח(. ב" )ב"י פתוח אינו שחיטה, אחר ושל פתוח, שחיטה,שקודםנקב
 באלו דגם כ" העטור ובעל )ה( )פרישה(. דק שלהן שנקב איברים לכלוה"ה

 ז"ל והוא רש"י שכ"ר הפר"ת וכ" וב"י( טור עיין מעים בני בבלל דהכל מדמיןנמי

 דהפרש הוי מונים בני דבכלל מכרעינן והעטור דרש"י בוותיה שבקרקבןהכריע
 ספיקא אלא מקיפין דאין פסיקתא מלתא הויא לא ולב טחול אבל שם. דרךעובר

 אחר שנעשה לתלות יכולים אין אם נו( ע"ש. מקילינן אחר ספק שיש וכלהוי
 מהר"ם דעת ומביא שהאריך ש"ך עיין )ז( )לבוש(. לחומרא דאזלינןשחיטה
 דאיכא היכא דכל ומסיק דעתו לסוף ירד דלא וכ' רמ"א על דחולק ס"ו סי'מלובלין
 לחומרא תלינן הפמ"ר במקום ושלא לקולא, תלינן בהפמ"ר ולאיסור להיתרלמתלי
 דאתיליד היבא אפי" וכן שחיטה, לאחר אלא ריעותא אתיליד דלא היכאאפי"

 מההיתר, טפי שכיחהאיסור דלא היכא בהפמ"ר לקולא לתלות יש מחייםהיעותא
 אפי תלינן טפי שכיח דהיתר והיכא בהג"ה רמ"א כדעת בזה להחמיר ישומ"מ
 נקוב נברא אם וה"ה )ה( )בה"ט(. סק"א כ"ט סי" פר"ח ועיין ע"כ לקולאמחיים

 )פר"ח(. סק"ג סוף מ"ג סי"וכמ"ש
 ברוחב עמוקה גומא נר" והיה כולה פני על מבחוץ שלמ שלה העור שהיהאווזא

 מבפנים חסרון שם שיש ניכר והיה ארכה ע"פ הבטן באמצע אצבעותב'
 דק קרש כמו באמצע הבולט אמצעי עצם שאותו ונמצא העור ונפשט העורתחת

 הפסק ובאותו ממש באמצעו ארכו כל פני על ונחלק נסדק היה צדדיו מב'שהבשר

 והיה הגוף בהלל שוכבימ הם כאשר והכבד הלב מבחוץ נר" היה ביניהםשהיה
 היה העור אם ואף להכשיר העלה ע"ו סי" צ"צ בס" מתולדתו, כך שנעשהנראה
 מ"ט בסי" וכדלעיל להקל יתלינן קוץ או חולי ע"י ניקב כספק הו"ל מבחוץנקוב

 אבל חולי ע"י ולא קוץ ע"י נעשה מסתמא מבחוץ שניקב יכל מחוור זהואין
 יש וא"כ תולדה, או חולי ע"י שנעשה למתלי איכא טפי שלם מבחוץכשהעור
 מהאיברים א" ניקב לא שמא קוץ, ע"י ואת"ל חולי, ע"י ספק מס"ס,להבשיר
 )י( )פר"ח(. מ"א סי" טוף עיין שניהם כניטלו והו"ל )ט( )פר"ח(.הפנימיימ
 ש"מ טרפיות, ח" כשמנו בשתים והנטולה החסירה מדמנו שם ודייק פ"חהרמב"ם

 כל מדפסקו להחמיר קמייתא כסברא פסקו והפר"ת והפר"ח והב"י שוה דינםשאין



 3א מיפורצ ןעלכדת דעוץידך4ןץ הנולהבאי
 םעיפים. ד' ובו בבהפה שנמצ' קוץ או 0ושפ ריזנא גחסן ירנאת1תי'
 שמא חיע~יון העוף או הבהמה לחכי שנקב טחפ אר קהן אא 53 ג,ג דןח51ין
 ולפי' ב )א( ימרפ' במשהו  שניבתן טהקוטת חהד נקב שנוס:%"
 ועובי כלב כשר אחד מצד ניקב שאם בד,ן ששנינו האבריםכל ע5 ססקר6.ם

 מחמת כשניקב דוקא חרן מצד הנקכ אם 1קרהבן הכומותביוע 6ה46ן ' רס"סי'
6הס,6

 ס61 ו6ס סגס"ס . מרפה קיץ או מחמ מחמח הוא אם אבלוץולי מחט"
 נחיתיכ'ד6יסחנ'

 8566 ,, 11 .ו מס;כנ,, 1מ"5 מ1עד( )6ס5 כסר וסחט ק71 "1 ה51י מ"י כססס 6סטפי
 הבהמה ונשהמ' יפנינו הקוץ נקב אם ומיהו ג )נן: ר5ה55על

 נראין האברים לא' הבהמה מדופן לפנינו תחוב הקו'ןונמצא
 וכיוצא בלב פנע אם לפי' )ד( אחר במקום נקב שלאהדברי'

 : כשרה חלכו יבית נקב ולאבו
 5כר1ק )61"6 דקין שהם מחמ או בקוין דוקא דממרפינן הא יב

 *די על כשר )ד( בו וכיוצא בקנה אבל מססי( נקכ6חר
 )ה( : במשהו שנקיבתן האבריםבדיקת

 בבשר ממון כולו אפילו רחלי נקבו לא המחמ או הקוץ אם ה3
 כלפי מחמ של העב צד יאפי' כשרה עבה שהיא גהןךכגון

 חודהזבח )וי :פנים
 הפר"ת וסיים בהרמב"ם, דלא כהרשב"א סברי ממילא כבדים בשני להטריףהפו"
 סק"ט שם ובש"ך סק"ט נ"ד סי" וע"ל ס"ט דהוי לקולא אזלינן ביה דהוי ספקובל

 ט"ו. ס"ק מ"אובסי"
 )יא( י"ב. ס"ק סוף ל" בסי" דינו נתב' חטוטרת גלגולתה בעצם שישתרנגולת

 לחוש אין בשר שנוי רואק כשאין אבל ממראיתו הבשר נשתנהדוקא
 סק"ח(. נ"א סי" וע"ל ט"ו ס"ק מ"ח סי" וע"ל רש"ל ב")בה"ט

 וכתב בדיקה ע"י דכשרה פי"א ורמב"ם בה"ג ודעת ס"ח מ"ח עס"י )א( נאסימן
 עליו עלה דלא לשחיטה סמוך לחלל נקב שהקו? דדוקא דדעתםהב"ח

 וסיים וכו" לקרום חישינן ולא בדיקה לו יש נודע, דלא ראף השיגו והפר"חקרום,
 כיון אבדיקה סמבינן רלא מלתא מכרע ובכה"ג פר"ת וז"ל מר"ן. בפסקשהעיקר

 ומש"ש ס"ד )ב( מ"ח. ס"ק נ"ז סי" וע"ל ע"כ והמחט הקוץ בו בא דרך ידיעדלא
 ראינו לא ואפי" )ד( ופר"ת(. ופר"ח )ש"ך הנקב נגד נדיקה צריך ומ"מ )ג(סק"ז.
 בלב עתה ותחובה הלב עד מבחוץ המחט שנבנס שראינו כל אלא נקב להיכןתחלה
 דלא ד"מ ושב"כ )פר"ח עיקר, וכן וכשרה אחר במקום ולא נגדו רק נקב דלאתלינן
 לצד מחו'ן המחט שבא שידוע הצלעות בדופן מבחוץ היכר שיש דבל כ' עודכב"י(
 וליכנס לחזור מכוונא דמי וכשרה הרשב"א מודה בדופן מקצתו עדיין ותקועפנים
 והכי והש"ך ורש"ל ב"ח וכ"כ הגוף לחלל מבחוץ מתחלה בו שנבנסה למקוםבדופן



 - המלה נחרקמא נא מרפת הרכות דעהיורה

 הני.5' ימקגיסיי' חלתיה על מורמ כנון מעיה בני שנוקב דבר הלעימה יר

 נכת5'ס 5הת:ו דבר הוא האפ פרפה-)ח( בו וכיוצא )ז( יסממ56-ח5תיח()כ5טין

 "י5ר5 אגש : ממפק מרפה נוקב אמשמפק
 ון-ס ססןסמא3

 תודהזבנוק
הי":גי

 סס

 )ש"ך 1 לאלימתא קטינתא ובין לגיו או לבר קופא בין חילוק ואין עכ"ל.נקיטינן
 הקנה היה ואם )ה( עב. שהוא דבר )ד( עש"ב. בקלישתא ההמיר והפר"ת מרדכי(ב"

 שנקיבתן מאיברים אחד הקסמין נקבו דלמא חישינן דקין קסמין ביה ואיתמרוצץ
 קופא, דרך נכנס ואפי" בכתלים להתחכך הבהמות שדרך לפי )ו( )פר"ת(.במשהו
 עוף אבל הבי אמרי' בבהמה דדוקא ב"ח ודקדק )הרא"ש( הירך בעומק ועוברדוחק
 בכותל לפעמים נכנס העוף שגם לאסור אין בעוף שגם כ' וט"ז להתחבך דרכואין

 דהוי הט"ז ד' דחה והפר"ח סיבות לשאר או לתפסו שרוצים לסיבה צרלמקום
 דגם בבהמה כמו בעוף למתלי לן דאית הכריע והפר"ת ע"ש. שכיחא דלאמלתא
 בל להחמיר שם דעתו ונר" ע"ש. בארץ ומתעפר מתחכך חזיתיה טובא זמניןהוא
 תלוי דזה ונלע"ד ע"ש החלל לצד הדופן מעובי לחוץ דהו בל ממנו יוצא החדדצד

 לאסור. או להתיר לשפוט יוכל ואז המורה של העיןלמראית
 חללים שני נמצאו מהבשר העור הפשטת במקום הפנימי שבצדפטומותאווזות

 וקרום מקופלות נוצות במו מונחים היו ובתוכם לזה זה סמוכיםקטנים
 נוצות כשאר היו וארכן תבניתן והשאר ורקובים בלויים היו אותמוקצתן מכסההיה

 לא שמנה רבוי דמתוך כש"י( דלא עיקר וכן וב"ח א"ש ב' )פר"ח כשריםהאווזות
 נוקב שודאי )ז( )ט"ז(. בפנים וגדלו לחוץ הנוצות גידול להוציא בטבעה כחהיה

 דביון טרפה חלתית של קורט שאכלה אחר ומיד תכף שחטוה אם ואף)רמב"ם(
 לה עבדי אי להכשיר סק"ב ס" סי' הפר"ת ודעת )פר"ח( דמי כנקוב לינקבשסופו

 שתיקוב קודם שחטוה אם דרפואה מידי לה עבדו לא דהשתא הגם נקיב דלאסמי
 העלין עם קרטין הוו ואי קנ"ו( סי" )מבי"ט נוקבין אינן והעלין השורש אבלע"ש.
 ספק הוי עלין בהדי קרטין אכלה אי ספיקא ואיכא עלין אלא דאכלה חזו ולאיחד,

 לספק מקום אין קרטין בלא העלין מוחזקים הוו אי אבל ולחומרא.דאוריתא
 מלעיטין אי אבל קורט ולא הוא חלתיא לתרנגולים שמלעיטים והבלדו"ר)פר"ת(

 ודאי שהוא הרופאים שאומרים עשב וכל ופר"ת( פר"ח עיין טרפה אה"נ קורטלה
 ולד" )ח( שם( )פר"ת לבדוק חישינן ולכתחלה לאסור עלייהו סמכינן לאנוקב

 לד' דאף הכריע והפר"ת )ב"י( לא רש"י לדעת אבל בבדיקה מתכשראהרמב"ם

 לנקוב טבעו דודאי וקוץ במחט אלא רש"י אסר דלא הספק על בבדיקה קיימארש"י
 דתבף בהיכא ואצ"ל למבדקה מצי שפיר ספיקא בהו דאית וסממנים עשביםאבל

 הוי לריעותא הבשר דנשתנה ונמצא דבדקו ובהיכא כשרה. דוואי שחטוהדאכלתו
 צריך דא וכגון בנתמסמס בקיאין דלא נ" סי" בסוף ההג"ה לד" טרפהספק

 אבל לקות כמין שיורה מראה שנוי דוקא אלא מטריף מראה שנוי כל דלאולאודועי
 אותם ולזה בהכי מטרפינן לא ובריא חזק והעור אדומות או לבנות בהרותבהרות

 לעבה. דקה ובין פירוש1



 נב מרפךת ה-כדת רעהיךרה הטלדגאף
 כסעינ~6ג8, סעיפים, ז' ובו באיברים 0ראה ושנוי לאור שנפל עוף דיןנננ רף חעין"ססגה

 המעים גאו )ב( והוריקופכךתי אדומים לדדויז שדרכןוכבד (סיגר'יח6 וקרקבן הלב בדנשתנו מעיו בני )א( דנחמרך לאוך שנפל אעוף14 יריגלדתרגגעת
 שנשחנו מהם כמשהו אפי' י מרפ' האד*מו ירוקי' שדרכןלהיות "ינן1ס1"נ

 סופן אש מ-_טת מחםה שנע:תנו כיון הניעויחלל לאהואפילו "ס הכר6';פס
 הוריק אם האו וה( פנים וכלפ* שרו הדק זדהיינובראשהמע" "קב כננד נשתנה 1אא*ייכ )ד( בו אומר השנוי א*ן והכבך )נ(לינקבוסיסנאינט"סס

 אין הריאה אבי ט )ז( ח.ותה נמקונם כך כננ!- אך )ך( המרהכננד ג"ז דףנגסר6
 וטחיל סג:": )מ( : על.ה מנ*נות שצרעוהי' מ-ני )ח( לדי ז חהטש נגסר%6

 הודהזבח
 ישמעאל בל" שקורין עשב מין שאכלה בהמה של מעים בבני שנמצאובהרות
 שיהיה המורה וצריך ובינתו שבלו כפי אלא למורה ואין בהבי מטרפא לאכלא"ך
 עם מחלוקתו קנ"ו סי" המבי"ט תשו" ועמן עש"ב וכו" מעט הטבע בעניניבחטכיל

 ל"ה. ס"ק ל"ג וע"ל.סי" ז"למר"ן
 את וחומדת גורסים וכן בדל"ת וי"ג מעי חמרמרו מל" שרפה לשון)א( נבסימן

 פא"ט ובחולק דסנהדרין פ"ז רמב"ם עיין חמודות לחם מל" מעיובני
 ברי"ש. שהעיקר המספיק ספר וכתב חמד בשורש הרד"ק זכרו האיי רבי" גיר"ונן
 שקורין כביעתא אבל וירד"י גוון והיינו מוריק הוא בכרתי מוריק, שהאש שכל)ב(

 הרשב"א אבל כאן דעתו וכ"נ הב"י הביאו הרא"ה ב" הר"ן וכ"כ כשרהאמארילי"ו
 אבל שמנו, ומחמת הוא דשבח כשר בביצה ירוק אבל ככרתי ירוק דוקא בכבדב"

 בלל להקל ואין להחמיר עיקר וכן כחוש בעוף הרמב"ם מיירי בבבד, לאסורשסתם ואעפ"י המשניות בפי" הרמב"ם וכ"ד כברתי בין כביצה בין וקרקבן דלבירקות
 ידעת דכ" ש"ך ועמן פר"ת וכ"פ ורש"ל ב"ח ושב"ב )פר"ח הרא"הכסברת
 האדומים אם אבל )ג( הוא. דרביתיה כניצה ירוק שרי כחוש בעוף דאפי"הרשב"א
 הר"ן( ב" פר"ח )ב"י כשרה בירקות הוסיפו הירוקים או באדמומיתהוסיפו
 איסורה שאין פי" )ד( )לבוש(. מכוה זה ואין שלהם המראה מוסיפין חוםשבמעט
 )ה( )לבוש(. לה הסמוכים המעים מחמת אלא כשרה ניטלה אפי" דהא עצמהמחמת
 גם לקו ודאי שהו בבל אפי" המעים כנגד שלקתה שכיון הצלעות שכנגדולא

 שהוריקה דכל טרפה אפ"ה ריעותא שום בהם רואין ואין לפנינו הם אפי"המעים
 )לבוש( בכבד כמו בהם ניכר ירקות שאין אלא בהם האור ששלט בידוע מעיםכנגד
 למעלה הא" ראשה אבל )פר"ח( בבדיקה סגי לפנינו הם שאם שכתבו בתו"ודלא
 החיצון הצד וכן נו תלויה שהיא מקום שבה הגם הראש והוא המעים כנגדשלא
 ירוסה צד באותו נמצאת ואפי" הדק המעים בנגד שלא הוא הצלעות כלפישהוא
 )לבוש(. המרה ניקבה כאלו דהוי במשהו אפי' )ו( רשב"א(. ב" )שם כשרה הדקבראשה

 ישאר לא הירקות מקום ינטל שאם בבדי חיותה למקום סמוך שהוריק דהיינו)ז(
 ור"ן(. )שם כנטול הוא והרי כנגדו יורד המכוה דחום טרפה חיותה במקוםבזית
 וא"א )ט( )שם(. אחר בדבר תולין שהוריק רואין ואפי" בפנינו נפלה אפי")ח(



 המלה בארקמב נב מרפות הלכות דעהיורה

 דר3ימימי5 לד' )3"י ליכקכ ססופס טרפס מססו רק 5סילו כסומכיסססוריקס
 "י6 5.י ס""5 )יוד( :סרסכ"5(

 סר5"ם,נ~עח אחר בשנוי כשעמדו דוקא אלו באבריכ פומל דשניי הא יב

כמ"ס )יב( : כע:ר ימראיהן והזרו שלקן אם אבל' )יא(ששלש
 סט'י 5

 ')הק ונר)חמ1 טרפה ונשתנו ששלקן ואירע איו אברים נשתנו לא אפ כנ

 ןון, טדבר. בט'נו ש"ש יף"' ווה של 3כבד פונל .רק,ת יאץר

 )טו( : פשרמי ירוק כבדן המדברייםשכל

 תודהזבח
 רחבן על שובבין אינן העוף שצלעות עליה מגין הצלעות ריוח שרובלהחמיר
 )רש"י(. ביניהן נחבאת והריאה לפנים רחבן וכולן חודן עלאלא
 הצלעות הגינו שלא חזינן דהא נכרתי שהוריקה בריאה מטריפין ור"ן דרש"יווע

 מהאחר' הרבה וסברת )י( )פר"ח(. ורא"ש רמב"ם כסברת להקל ישובהפמ"ר
 פר"ח ועיין העוף בטחול פוסל נקב דאין מ"ג סי" סוף נת" רכבר זה בדיןלהכשיר
 הרבה דמבושל דס"ל הב"ח וכ" פ"ז( )רמב"ם בהם וממרסין מעט )יא(ופר"ת.
 והפר"ח להתיר. ראיה החזרה ולא לאסור ראיה השנוי אין שבש"ס שליקהכסתם

 דלא בתב והפר"ת ממבושל טפי דשלוק כתבו שעה בל פר' שהתוס" להקל שאיןנ"
 שנמצאו דהיינו לחומרא אלא בשיל ולא בשיל הוא שהשלק רמב"םכתב

 טרפה מעט בשלק למראיתן חזרו לא אם שלק ע"י להכשירם באים ואנומשונים
 ע"י ישתנו בשלא להתיר כשנבוא אבל למראיתן יחזרו הרבה תשלקם שאםאעפ"י
 ששלקן ואירע בס"ג כמ"ש במראיהן ריעותא ואין לאור שנפלה שראינוה כגוןשלק

 והפו" דהש"ע כ" נ"ע ומורי ע"ש. הרבה שנשלקו אחר שנשתנו הגםאוסרין
 דאמרינן )יב( ז"ל. ברמב"ם דלא והיינו להרבה מעט בין חילוק דאין משמעדסתמו
 ואע"ג )לבוש(. הרותחין המיס מחמת לו הלך ועכשו מעיקרא בהו דעייל הואקוטרא
 הגמרא ל" מדקדוק רל"א סי" בחדשות רדב"ז המראה בשינוי מוסיף היההשליקה ע"י האש, מחמת שהוא איתה דאם כשרים הראשון לגוון לגמרי חזרודלא

 ע"ש.ורש"י
 כיון בשר מבפנים ולא מבחוץ למראיתו וחזר ושלקוהו ככרתי ירוקשהיהכבד

 עורו הזר ולפי" הוריק חולי דמחמת מלתא איגלאי בפנינו לאור נפלשלא
 ושליטותיה האש עיקר האש, מחמת היה שאלו בשינויו עמד ומבפנים נבדלמראה

 )פר"ח(. מבחוץהוא
 אם ידעה לא גם לאודם, נוטה היא אם ידעה ולא בכבד ירקות האשהמצאה

 ועוד ס"ס, מדין כשרה הבבד ונאבד שלקתו לא גם הפוסל, במקוםהוריק
 ומ"מ )יג( מטריף. ופר"ח )ריק"ש( הטרפות נודע שלא כל עומדת היתרדבחזקת
 לא אם אבל )יד( ופר"ח(. וש"ך )ט"ז המפרשים. רוב פי" לפי מחזקינן לאאיסורא דאחזוקי משתנים היו שמא שלקן שאם)היה( חישינן ולא צלויים לאבלםמותר
 תלינן נשתנו השלק וע"י משונים האיברים היו לא דמקודם כיון לפנינו לאורנפלה
 הוא שנפלה לנו ירוע בשאינו דמטריף ס"ו לק" אבל נשתנו השלק שמחמתלהקל



 נב כ2רפור2 ד2לכדרן זחעדןידרדן הגולהבאר
 בדיקה צריכ' סעיה בני נחמרן אם ידוע ואין לאהר נפלה מ ךי גסירוסו ססמסי"ן

 ,יו( : אמור ימבדקה קמו ייתא יאי' ג"ס2,גם
 שנפך' לנו ידוע שאין אע"פ אלו מאברים באחד שניי נ:נ)מ2וא ך סנ6וג'ס גי~גסי

 ירטיכן י65 זמן כ5 כוגסיריי ייס סגס"ס )יזי ' מיפהלאיי ג-ו לף סס::62
 נר6כ'"ס כ' ומררכי )ר"ן 6חר 3דכר ססנוי ת5ינן 165לן656 סגפ5ס ססגיס,גן

 )יכ(( : פ5ייס1 5סמוך ,יס )יח, 3"כ( 3סעך 1מסי6*1ןלם"1 נס"ור.ימג.ס

 בבהמה אכל בעוף אלא שמכ אלו אברים שנוי מרפית אין סן יר,חס ור' גווגי

 )כ לאור: שנפלה ידענו אפילו פוסל אלו אברס שנויאיז י"6 ~עת::6"

 כוטי וג:חגס 165ר סגפ5ס גיווס 3כסמס גס 16סריס ויס סג"ס גס"ז,סרמגיס
 )כא( : סכווריס( )רוכ גסוג 1סגייג,ססגיססרמכ-ן

'ר,חסור'
1מסרס"ל

 תורהזבח
 )טו( ז"ל.( ל"ח קושית לתרץ ופר"ח )ש"ך שלק ע"י שלא באיברים שינויכשנמצא

 יתרת שהתירו כעניז ירוק ביתי גם שימצא אפשר ירוט, מרכרי רטינו שישוכל
 בלא דוקא המרישה וכ" כ"מ( ב"י )רשב"א כן מדבריות לעזים שיש מפניבריאה
 והפר"ח רשב"א, שכ"ד פר"ח ונ" )ש"ך( וב"נ, ענין בכל מכשיר והב"ח לאורנפלה

 פר"ת. וכ"פ לאור כשנפלה להקל דאיו ומסיההאריך
 לבדוק הספיקו ולא בדיקה דבעי מייי דנל )יו( )פר"ח(. הן דומיןברייתא רחיוי וקרקבן בלב דאפי" ת"ה( ב" )ט"ז וקרקבן בלב לא אבל בבבד דדוקאודע
 דאיכא כיון 1 )פר"ח( י"ח ס"ק ש"ך מביאו שמתיר כרש"ל דלא מספקטרפה
 ביון בתולדה למתלי דאיכא בס"ר משא"כ ביה למתלי וליכא לפנינוריעותא
 מן דהוא מובח בכבד רק ריעותא דאין ניון דהתם א"נ כך שבולן מדבריותשבמינו

 ולא איברים בשאר גם ריעותא שום לאשתבוחי הו"ל ראל"כ ירוק שכבדןהמדבריות
 נפלה ספק אפי" ט"ז( קושית לתרץ י"א ס"ק )שם לפנינו ראינה 2 דלק' לההיארמי
 מהן איזו ידוע ואין מהן אחת ושחטו לאור אחת ונפלה שתים שהיו כגוןלאור
 )יז( )פר"ת(. ס"ס משום כשרה למבדקה קמן למעים ליתינהו אי אבל בדיקה,צריכה
 ונ"ד )יח( )פר"ת(. מכשרינן אחרינא ספק ראיבא וכל הרמב"ם ד" והיאמספק
 בהתירא למתלי איכא טפי דהבא ז"ל פר"ת מביאם והרא"ה ורמב"ןרא"ש

 מיר כי שכיחא דלא מלתא דהנפילה ועוד הולי מחמת בכבד תמיר מצוישהירקות
 במקומה תשרף לפרוח תונל שלא כנפיה נשרפו ואם ותצא, תפרח לאור,שתפול
 הצלעות עובי וגם קשה שעורה לפי )כ( ופר"ח(. )ש"ך בהפמ"ר )יט()פר"ח(.
 ישרף האש מנפילת יחמרו בטרם בי ליחמר קשים מעים בני וגם עליהמגינות
 בדבר תולין מראה שינוי בהם רואין ואפי" פר"ח( הרא"ש )ל" ובשרהעורה
 )כא( )לבוש(. מכוה מחמת שלא ד"א או ושומן ביחוש מחמת ישתנו שפעמיםאחר

 פר"ת.וכ"פ



 הגויה בחרקמג ננ טרפות הלכות דעהיורה

 ::מ,יי"'י נחהכ1 או שנשהבר, א, ,א, הכעיקרן נ:נ:7:נעבהטה "א
 יכג.י,"יר:;י ( )סגסכר העצם אב? ב 1ב( כשרה ידים ג' לה שיש אולנמרי

 נמ: לי.1,41 אין אם כשנשבר אכור )ג( מססכיר?( 5מט5ס מטט )טסעצמו
 ס3סמס נס מטריפין ויס סנ"ס )ד( : רובו את חופין ובשר;ור

 3ן:::,ק'
 דן :סנממ;? סכוקסס( פ' 1כנ""ם 5נוף סמ1ן נסכר 15 וכג"מ( )ס"ד כסגוט05

 ,כ;ף יטיי:" סניף תון ס)1כס סטכר? סרו,ין 555טות )1טכר סדס סכ5ררורו5'ן
 1:";:ן'ס:ר,עס ג'ס 5ח1ס חין "כ5 ,1( ג?1ג 1סכ' 1ה( כ'( כ55 153"ס :,סמט1:ן
ס?," : ( כ' רסטיף נ1טיף ג5מר 1 כד'ק? ו""ל סרס - סכ5ל רו"'ן ס"'ן 1מןכ5

דען

 סהי:::": נשברו א2י' ר כשרה אג2יו נשברו או נה:כו אם בעוף וכן :ב

 ה,.ר.ן ,ם, '. רו'אה קבדק יח, ;,ן1ן ב1 היה שאמ ;,ריןב1
 ין"' ;.יי,

 תודהזבח
 חוששין בעוף גף דשמוטת ואע"ג )ב( )לבוש(. הראשונים רגלים והם )א( נגסומן

 נחבאת עוף של דריאה שאני, עוף ט"ג, בדלק" הריאה ניקבהשמא
 עם הריאה מתנתקת גפה וכשנשמט לצלע צלע בין ודק רך הבשר וקרומבצלעות

 לנקיבת למיחש ליכא ורחבו הכתף עובי מתוך דבבהמה א"נ ור"ן( )רש"יהגף
 נ"ה סי" ע"ל )ג( )פר"ח(. לצלעות מעבר הדם נצרר ואפי" מרדכי( )ב"יהריאה
 והוי ולהתרפאות לחזור לו א"א רובו את חופין ובשר עור שאין שכיון )ד( וי"ג.ס"ה

 ניקבה שמא לחוש יש שאז מפני )ה( )לבוש(. אמ"ה משום ואסור לגמריכנחתך
 ולא דכשרה צלעותיה מיעוט מנשתברו שנא מאי בלבוש והקשה )שם(הריאה
 יש ושם החזה במצר למעלה מחוברת שהיד משום ותירץ הריאה? לנקיבתחישינן
 הא צ"ל ולפ"ז ברוחק בצלעות ונוגעת שם שוכבת שהיא לריאה יותרלחוש

 אלא רחב שהחלל במקום שלמטה צלעות היינו צלעותיה בשנשתברודמכשרינן
 ריעותא מחזקינן לא רבצלעות תירץ וט"ז ע'ןכ. וצ"ע בברייתא הכי איתנידלא

 מעבר שהוא לגבולו חוץ שנננס רואין שאנו כאן משא"כ אחר למקום השברשנכנס
 לחוש דיש פר"ח וכתב )ו( ע"כ. לריאה גמ שנכנס חוששין כן עללצלעות
 רשב"א( ב" )פר"ת ממש )ז( המחבר. כפסק להורות יש בלא"ה אבל גויבבהמת
 באסיתא כבוכנא שהוא בגוף חבורו מקום שיהא והוא בצלעות הדם נצררואפי"
 רשב"א ב' )פר"ת בצלעות העוקץ ונתחב )ח( פר"ח(. )ב"י נשמט הו"ל דאל"כקיים
 ואף הריאה ינקוב לגוף סמוך שהוא העוקץ האחרונים חדש י"ב תוך שמא לחושיש דאכתי ספק מידי להוציאה חדש י"ב שהיית מהני ולא והגאונים(. הרא"שושב"ד
 קצבו לא ולכן הריאה ונקב הקוץ נתחב שנתעברה אחר לומר אנו יכוליםבילדה
 למיחש ליכא תו ידובקו יחדו השבר נקשר ואם נ"ח( ס"ק נ"ז סי" לקמןרבריו הבאתי ופר"ח רצ"ג( סי" ח"א )הלק"ט ונפולה לדרוסה אם כי חדש י"בשיעור
 היה לא לחוץ, יצא דאלו השבירה ממקום חוץ הגף עצם יצא שלא הוכחהדהויא



 נ3 מרפדין הלכןה דעהידרדץ הנילהבאי
 ,סנכו"י( כסמ1ט רדיכ1 ו*ומריס 5גוף ס):1ך כסכר 06 16טרין1יס יו יהקססוגל

 6כ( )יךד.( כסך כ5מ15ס 6פי15 כל1סכ6נ1ד5 ספט1קט;סג51ספל1קנ?גסנ נסורם,מר.רי"ק
 1מ:סיריס 5זס ח1ססין 6ין 6נ5 555ע1ק ממנך קדס סנ5ךך סךן6ס65חסג5י5"ס

 16 כסכירס מוקן 06 חי15ק ו6ין ק"ן( סי' וס"ס . ,מסרי"קמסקמ6ס5קט
 מקוס כין גור3 רוקכ 6ין 06 6כ5 סנ1ף מז סרחוק מ6חר165

 ד6ין סןי6ס כריקת מסני 631 עגין ככ5 טרפס ס61 6ז 5נוףססכירס
 ריע1ת6 ד,יכ6 מקיס ככ5 61ג1ר( ו6ר1ך )ס"ד ככדיקס כק'6יס6כו

 )יא( : ' גסוגוסכי

 ניקבה שמא חוששין )יב( מעיקרו מהן א' אפי' אנפיו נייימפו יג
 כשרה שליטה היא אם לבדקה לנפחה וצריך )ינ(הריאה

 : מרפה יאוואם
 נ:בר שחימה קודם אם יודע ואינו )יד( שבור הנף 'נמצאד

 ספק ס"ס )וכח מ:7'רין ויס סנס"ס ומו( טרפה אה"כאו
 סרי6: :יקכס 65 סמ6 סחיטס ק1רס 61ת"5 סחיטס 6תר נסכרסמ6

 תודהזבח
 לחוץ יצא לא דמעיקרא שנתגלה וכיון זה כנגד זה בכוון יפה ומתקשרמתרפא
 באורך)בלק"ט ראיות ע"ש כש"ך ודלא הריאה לנקוב הגיע דלא נתבררממילא
 בל בדיקה בלא כשר בצלעות ק"ד ניבר ולא העוקץ נתחב לא ואם פר"ח.()ט(ועיין
 )פר"ת( העוקץ נתחב ולא שחיטה לאחר אם מחיים אם הספק נפל אם ואצ"לעיקר

 כשרה בנפיחה עולה אם רוק הריאה על ונותן ונופח בקנה ומכניס שפופרתומביא כתולדתה בצלעות דבוקה הריאה ומניח מלפניו העוף ינתח הבדיקהואופן
 אלא מחמיר המחמיר ראין רשב"א ב" הביא והפר"ת )י( מרדכי(. )ב"י טדפהוא"ל
 סי" ח"א מ"י ועיין ע"ש סמוך חשיב לא דהו כל אפי" קצת רחוק אבל ממשבסמוך

 פי" )יב( ד כאן. וה"ה י"ח סעיף נ"ז סי" לקמן מר"ן שכתב מה עיין )יא( וז".ה"
 דלא בל אבל מעיקרו מר"ן ב" ולזה הכף האוחזות היתרות דהיינו ניביהדאיעכול
 היטב אחוזות הגף האוחזווצ היתרות בהיות הריאה להנקב דרך אין ניביהאיעכול
 בעל ב" הטור ושכ"כ נ"ז דף תו" ב" )ריק"ש בדיעבד ע"ז לסמוך וישבמקומן

 במ"ד דלא בריאה נוגע וראשו לגוף המחובר אחד עעם היינו נשמט והאיהתרומות(
 הבשר וקרום הצלעות בין נהבאת שהריאה לפי )יג( פר"ח(. )עיין לגוף המחובר~פרק
 לכתהלה מתירין ניביה איעכול דלא רואין אנו ואם ס"ס משום בשמוט להקליש זה בספק וגם שני בדין הבשירו הוא שבור כי שמוט וצ"ל הוא ט"ס הריק"ש כ")יד( נ"ז(. דף )רש"י הגף עם הריאה מתנתקת גפה וכששומטת לצלע צלע בין ורקרך

 בספק להקל מביא ר"מ הביאו או"ה ב" בש"ך וגם ע"ש ניקבה לא ודאידחזקה
 הפר"ת וב" ע"ש למבדעה קמן לריאה וליתה עוקץ בו ביש הש"ע דמייריתירצו והפר"ח והט"ז בשמוט:והש"ך אף בס"ס להקל יש דבהפמ"ר הד"מ ב" מסינןומיהו ההג"ה בסוף לקמן חולק ורמ"א מ"ב ב" ט"ו בס"ק וכ"כ י"ג ס"ק ע"ששמוט
 לגוף סמוך הוא ואפי' עוקץ ליה דאית אפי' היינו וכו' מכשירין ויש שכ' רמ"אדד'

 כלפנינו. ותיקן ז"ל המחבר מחקו בנדפס י"א כס"ק הכתוב כלהערות



קמד נג מרפות הלכות רעהיורה
 ככ:כר 05גסיר .ע"ז 5סמ1ך 1ים)16"0(

 כ165 מכסירי' יס ד0"
 5"חר 16 :חיט0 ק1רס 6י ידכינן ו65 סנו1ט כסגמ65 6כ5 ז( )נ0כי

 : ק"י סש"י 1ע"5 )יז: 51"סור 05ח)ויר יםסח.ט0

 ושטו הריאה כנבד הכנף החת ;קוקה ככה 7ו שהיה חעיףה
 יצא ולא דק בקש הנרנרת דרך ונפחו המכה עלנוצה

 תודהזבח
 בהיכא זולת דמכשרי רבוותא כמה ואיכא וכו" מחיים אי ספק שיש כיוןכשרה

 ונמצאת הריאה בדקו אם זולת דטרפה וכמחט כקוץ דרינו בגוף תחובדהעוקץ
 טרפה ס"ס דאיכא ואע"ג )טו( ע"ש. בקיאין אנו דאין לומר מחמרינן ולאשלימה
 ספק מקרי לא חכמה חסרון מחמת הבא וספק בקי ע"י מינכר מחיים דספקמשום
 ליכא עוקץ ביש דאי עוקץ ואין לגוף סמוך בנשבר ר"ל )יו( י"ד. ס"ק וע"ל)פר"ח(
 ס"ס אהאיי סמכינן דלא ומאי )יז( הפר"ת. דעת י"ד ס"ק וע"ל )ש"ך( דמכשירמאן

 בקיאות בחסרון תלוי הריאה ניקבה לא שמא דספק ס"ס משום הוא בשמוטלהתיר
 לה בדקינן אי אבל למבדקה ידעינן ולא קמן דאיתה ובגון )פר"ח( בבריקהשלנו

 וכ"פ להכשיר הריק"ש דעת י"ד ס"ק סוף וע"ל )פר"ת( בשרה שלימהונמצאת
 מקום יש אם להחמיר כאן דמסיק רמ"א לד" ואף ורע ק"י. סי" סוף לק"רמ"א

 האחרו"(. ב" )פר"ח רמבשירין פשיטא השמוטה או השבירה בולתלות
 עוקצים בהם היו אם הריאה רביצת במקום לשדרה סמוך העוףצלעותנשתברו

 היפך כתב רשב"א ב" שהר"ן אלא מ"ו סי" וע"ל רק מנקב לבדקן שא"אמעים בני שכנגד העצמות לנשתברו דה"ה ואפשר רדב"ז( ב" )ריק"שטרפה
 שם דחוקה שהיא שאני בעוף הריאה רביצת דבמקום נ"ל ונן בארוךוהובא

 יש אם ומ"מ השבירה בעת העוקצים נסבו הדוחמ מחני חצלעותוכשנשתברי
 דין נ' סי' ועיין נתמסמסו, שמא בדיקה וצריכה הישינן השבר כנגד בדקיןריעותא

 פוסקים רהרבה סק"ה סוף נ"ד סי" סוף וע"ל הריק"ש עכ"ל ה" יין מ"ח וסי"ג"
 ע"ש. בבהמה בין בעוף ביןמכשירין

 לינקב דלא היכי כי לגמרי הגף ןשפר לפנינו לגוף לחבורו סמוך הגף נשבראם
 בשהיית זולת וטרפה תקנתא ליכא בשמוטה אבל לכ"ע בשרה ובהכיהריאה

 )פר"ח(. בלידה או חדשי"ב

 האווז רגלי תחת אותן להשים גבם על אגפיהם מעקם שהשוחט אווזותהני
 לאיסור בו תולין מחיים כך ע"י הגף ש~שקר הוא דמצוי הרגליםוקושרים

 קרקע ע"ג בבח שהשליכו כגון להיתר בו לתלות מידי דליכא כיון נעשהדמהיים
 דאיכא ביון להיתר למתלי נמי דאיכא היכא דבעלמא ואע"ג האבן ע"ג אוקשה
 )פר"ח לקולא תלינן ס"ס דאיכא היכא מ"מ לחומרא תלינן לאיסור למתלינמי

 שאוחזו בשעה האגפיים מעקם שהשוחט מחמת שבור הגף שנמצאתרנגולת
 בגמר או שחיטה בתחלת נשבר אם ספק ס"ס מכח להיתר תלינןלשחוט

 אי"ה ושכ"כ )שם הריאה, ניקבה לא שמא שחיטה בתחלת ואת"לשחיטה,
 טבריקתינג לסמוך יש הזה בזמן דאף ש"מ ע"ז רמ"א הגיה מדלא )יח(וט"ז(.
 הויא מכה דאיכא כיון להחמיר נ"ל הריאה נאבדה ואם ופר"ח( וש"ך)ט"ז

 )פר"ח(.ריעותא



 הגולהבאר נג מרפות הלכות דעהיורה
 ח51ין אנריית5 אם הנרגרת דרך בקש וינפח מיכ המכה מקום ימלאהרוח

 גמימי5ג"כ )יח(: טרפזה המיםיבצ?צו
 יזהגן 5"רחגס , סעיפים ה' ובו בצלעותיה מ.-פוה דיןנו4 נר 3רלרגס

 ר,נדגסנוו "א סוח. בהן שיש ב נדולות צלעות כ"ב לה יש הבהמה אא
 'ג'ס5)ע'" ומממ' שלה בחוליא תקועה אחת וכל ,א( מכאן. וי"אמכאן

 נ:ף) שכלו ולאחר )ב( מוח בדץ שאין קטנות צלעות עוד ישמהן
 כ5יקי:

 נשברורובן כהן. תקועות צלעות שאין חוייות יש הצרעוהכל
 שש בין ג )ג( השדרה כלפי וימעלה מחצץ הנדולות כ"בשך
 מרפה)ה( השני הא'מצד מציזה ל'א או )ד( זה וששמצד זהמצד

 תודהזבח
 הנחתבות קטנות צלעות ב" מאותן לבד הצואר שלצד אותם והם )א( נדסימן

 שלוש והם )ב( ופר"ת(. ופר"ח )ש"ך צלעות ולא חזה שנק" החזהעם
 ולא חיותא ששם לפי )ג( קע"ז(. סי" )ת"ה וקטנות גדולות י"ח הם וחוליות)ש"ר(
 ברוחב א" דמצד והיינו ביושר שלא נשתברו ואם )רש"י( החזה לצד ולמטהמחצין
 צד של חלק היה לא אם ולמטה מחציין הוי השני ומצד ולמעלה מחציין הויהצלע
 מעלה לצד היה לא אם צלע חצי ברוחב נטריף ולמעשה כשרה, הצלע רובמעלה
 ואפי" )ד( )פר"ת(. במצומצם להטריף להחמיר ואין בחציה דהוי החוליאכדין

 ולכתחלה כשר חציין אבל )רש"י( חיותן ששם לפי )ה( )פר"ת(. מדולגיםהחסרים
 למחט ודמי הגף מעוקץ חמור עוקץ איכא ואי 1 דנשבר, מידי לריאה בדיקהבעי

 שחיטה לאחר או מחחם הצלעות נשתברו אי דנסתפקו ובהיכא הבהמה. בחללהנמצא
 בדקו ואם למבדקה, קמן וליתה הריאה נאבדה אפי" להחמיר אני וחוכך טרפה,נמי

 ורשב"א ר"ן ב" והב"י )פר"ת( בעוף, אפי" להנשיר יש שלימה ונמצאתהריאה
 בין וש"ך הט"ז וכ"פ לריאה חישינן ולא חוץ כלפי או פנים כלפי שנשבר ביןמכשיר
 דבגף הצלע לשבירת הגף נשבר דשאני הט"ז כתב וטעמא בבהמה ביןבעוף
 כן שאין מה לפנים נכנס כך ידי שעל אפשר והנה הנה אותו מנינר שהעוףכיון
 נ"ג סי" וע"ל ע"כ, ריעותא ביה מחזקינן ולא אחד במקום מונח שהואבצלע

 נמצאו כז ולאחר מבפנים למלחו החזה מצד לשנים אותו שחתכו יונה בבןמעשה
 שום היה ולא בריא הצלעות בשר שהיה כיון והכשרתיו שבוריםהצלעות

 ובה"ג )ה( )שם(. אדעתייהו ולאו בכח שחתכוהו בשעה זה שאירע ותלינןשינוי
 להקל עליו חלקו הפוס" וכל קיימת החוליא שכל אעפ"י א" צלע בנעקרהמטריף

 להס ונר" בתרא מהדורא בכת"י ואין הבף דנעבר כתוב בנדפס1

 כנ"ל. ניאור לחונפתהוסיפו



קמ" נד מרפרר2 הלכדת רעהידרןץ הגילהבאר
 :)ה( נשתברו כאלו הוי קיימת והחוייא מהחוליא נעקרו יואם יגו'"כריי'

יהג,ססהכמ.מר"
 ,ח( טרפה )ז( עמה יא חוי וחצי צלע ינדויוה סהצלעות נעקי י ג ::ש:ף::ר , )ו( כשיה מוח בהם שאין הקמנוה צלעות הנשו:נ:רו ב4

 וס"ס )ם( ג0ר חסרס כן 6ירע 6ס 536 געקרס 1ד1ק6 קנ"ס י:ךמסר0י-כ
 55ע1ס י"כ 0גנו165 כנין 55ע1ת 0סי עס 6פי' 6' ה51י6 ,ת,רס 06 'ט!ר ססנגמי"

מרכ,.ן:יני
 50"1(: )ר0כ"6 כסק1גו 6' 1כ5ר 55עוס- ט"1 ,חדכ5ר ו:יהס"1התצג" ג)ו165 06 1כן קע"ז( ס" )סס"ד )יוד( כסרס מ1ח ניק ".םגר151ק

 מרפה צלעו' בהן שאין מאותן אפי' כולה א' חןליא חנעקיד(( נגמר6נסר0
 : )ט1ר( 0ס פ1ס5 ס0דרס ח1' פסיק' 60י; כ)וק1' 5)וטס ס1' 61פי'סג"ס סס טמ;גקסס

 כשרה)יא(* השררה נפכקוץרם רלא השדך י נשנר א ג74דף
 תודהזבח

 גדולות צלעות נשתברו ואפי" פר"ח( )ש"ך נעקרו וה"ה )ו( מועט. בהפסדאפי"
 )ש"ך כשר אפ"ה לרוב ומשלימות כולן אפי' נשתברו קטנות והצלעות רוב בהםואין

 יפה מחוברת שננגדה והצלע )ו( )פר"ת(. הגדולות רוב אלא למטרף דליכאופר"ח(
 קבול בית בו ויש חוליא נקרא השדרה קשר )ח( נ"ב( דף )רש"י קיימת חוליאבחצי
 בוכנא נקרא שלה והיד המכתשת שהיא אסיתא בתוך כבוכנא בתוכו הצלעשנכבס
 קשר של שגופו אעפ"י טרפה היא הרי הצלע של קיבול בית אותו שנשברוכיון

 כולה הוליא או חוליא חצי עם צלע פי" )ט( רש"י(. ועיין ר"ן ב" )ב"י קייםהשדרה
 כשר, חסר טרפה, ניטל בו שנאמר דאבר רמב"ם כמ"ש כשר ברייתה מתחלתחסרה
 בסתם כאן תה"ד דברי שהביא הב"י על תמה וד"מ ס"ב. נ" סי" לעילונתבאר
 היינו כשר חסרה נאן רמ"א רב" רהא משמע מזה כהרשב"א, פסק נ" סי"ולעיל
 שלא אבל רש"ל וכ"כ כהרמב"ם דקי"ל או"ה ב" נ" סי" בד"מ וכמ"שלדידן

 ביתר להחמיר פסק והפר"ח )י( )ש"ך(. בהג"ה נ" סי" כדלעיל להחמיר ישבהפמ"ר
 דכל ואפי'בהפמ"ר שמים בידי חסרה או לבדה אהת חוליא אפי" או חוליא עםצלע
 נאלו דהו"ל כשר יתירות בצלעות אבל א" חוליא כניטלה והו"ל דמי כנטוליתר
 טרפה רובן על יתר יתירות צלעות נמצאו אם ולפ"ז אסיתא בלא א" צלעניטל

 פר"ת. וכ"פע"ש
 כחוליא דהו"ל כשר שלפניה מחוליא יוצא בעצם תקועה הצלע היתה אם כ"עוד

 מכאן ושש מכאן שש יתירות צלעות היו ואם נתפצל. ממנה שחלקגדולה
 פסק והש"ך ע"ש. וטרפה צלעות רוב נשתברו והרי שכנגדן כנטול אמרי"כפולות

 רובן על יתר יתירות צלעות בנמצאו או א' חוליא ביתר להכשיר רמ"אבדברי
 א' חוליא כנעקרה הו"ל השדרה נשברה תימא דלא כאן זה דין שנה )יא(עש"ב.

 נעקרה דלא כל ובשרה לחוד שדרה ונשברה לחוד חוליא דנעקרה קמל"ןוטרפה

 פר"ת. בריא דהדראלגמרי



 רגולחבאר נה מרפות היכות דעהידרה

 מעיפים י"ג ובו ובפרקיו ברנל פרפות דיזנדץ
א5וסט1רמחימר"

 :נ::ן:%י הפרמוה עם שחוהכין מה ההחתוןוהוא ברנל, יש פרקים א3,א
 פס ה1ייפו הראש עם הנמכרת ארכובה ונקראת הבהמהכשמפשימץ

 3מסגס נסס מ'י הגידין וצומה שוק הנק' והוא )א( שני פרמ ממנוולמעלה

 גכ5טמיג"יס בכל התחתון נבפרק קוריה ונקר' לנוף מחובר והוא נ'פרק :: "מי :: ממנו ולמעלה הראש ;ם הנמכרת לארכובה ממוךבהחהיהו

 דס:::: קוליה הנק' ינוף המחובי עצם וב( כשרה בה שיחתךמקום
 טי יעדיינ )ד( נחתך אם האמצעי גב;צ2 )נ, מרפה שיחתך מקוםבכך
 סיי:ף ,, עס )ו( טרפה צ"ה במקום נחהך ואם )ה( כשרה צ"ה במקוםשרא
 יי"ע"סמס4ס מפני אלא י זה ממקום הרני חהוכה שהיא מפני נאםרהולא

 5"50סיגסג"תכ' לחוץ ויצא צ"ה במקו' ה;צם נשבר א2 לפיכך הנידיןשנחו:כו

 ::::ן:ל"11 קיימים ונמצאו בצ"ה ובדק רובו את חופין ובשר עורואין
 5ז1 11נסריס1ת אפי' מקום בכל האמצע* עצם בנחקך אוםרים ויש הבשרה

 י" ו"יי~ק 1'צא צ'ה במריב ריצם נשבי אמ ו)דעהם צ.ה בטקום'כוא
 כסס הסס ,ה'ה הנמכרת ארכובה שבין הפרק בתוך נחהך אם וכן מרפהקיימי'

 מן":: ::ס מרפה השוק ובין הערקום בין ה;רקום במוף ישוק הראש;2
 'מכ1 סתיימה הפרק בהור נחהך יואם חנינ( 1' מתך"י נ' )נ"י )ז( זהלדעת
 1ס"פ יוגס 1הר"ר ירסנ"" 1גת"ס51רסח

 רם" 1כסס סס יסר"'ס ר3 "מר 'ה1רה ררכ קמ" 1כ5'סג"

 יעדזחהזג2דן
 אדם בידי שנחתך וה"מ לחיות שיכולה מפני )ב( האמצעי. והוא )א( נהסימן

 אם כי לאנלה אין אדם בידי נעשה ולא חתוכה לפנינו באה אםאבל

 וע"י הנחש ארס סכנת בו ויש נחתך נחש נשיכת ע"י שמא דחישינן צליע"י
 )ה( למעלה. )ד( לחיות. יכולה שאינה )ג( ב"י(. )לבוש ס" סי" כמ"ש תבדקהצלייה
 שאם להבשירה החחרת טרפה דצ"ה טרפות הוי זו ולדעת )ו( לגמרי. נחתךאפי'

 שחיטה קודם לחתוך אח"כ רוצה ואם טרפה הוי יותר חתך ולא צ"ה במקוםנחתכה
 מכאן חותבה הוא דהכי קי"ל כן, הדעת שאין אע"ג להנשירה חוזרת מהםלמעלה
 וכ"ד פ"ח דינא דהאיי מאריה רמב"ם ועיין ולבוש )ב"י וח,ה מכאן חותכהומתה
 )עב"י בשרה בערקום אבל )ז( ו ע"א.( י" דף רשב"ץ וב"פ ורמב"ן וריב"ןהרי"ף

 אוסרים היש ד" לפי והעלו עליו השיגו האחרו" וכל חביב( ן" הר"י ב" 'מוד
 אפי" ולפ"ז חוץ יצאו לא ואפי" הגידים לפסיקת דחישינן טרפה גופיהדבערקום
 הוי דספיקא כ" והפר"ת )ש"ך( ע"ש, טרפה ידובקו יחדו שבר אל שברנתרפא

 הלוי יצחק :יוםה"
 וטחט ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה דתרומות מ"ט בפ"ה מצאנו בזהכירצא

 שם. רע"ו ועי' בטחינה והותר חזר מתחלה שנאסר אעפ"יוכו"



קמי נך; פורפךין הלכרין רעהיךרןק הגולהבאר
 ונסנו סגס"ס )ח( טרפה השוק ;ם הקייית עצם שמחןבר בכמקדם סגמר6'מסקגח

 61ין 1רי'י1( 1ט1ך ,סר6"ס ס6חרוגס כסכר6 51רפת 6סכגי 3כ5 סקליחר5ם
 6ע"פ טכפס ו5)וע5ס סמרקוס נון סגחסך נוקוס ככ5 ו5כן 5סטת כהורסחחונס
 : קי'מין ס5"ס ס6ליכע5ס

 סגק*מסקורין
 והיינו בנוף חכורו נמקום ממקומו שניתק )מ( מקהיית עצכ ו 2נ כסס חטוררס.י[
 בבהמה בין מרפה )יוד( מדוכתיה דשף דאטמא בדחא . וכ.ג סר5.ם6ניו
 סרת3מדכרי
 שבעצם היו2" והם סגרקכי( )סי' ניביה דאיעכול והוא בעוף ננין"תס"ס3ס.י

 נפסקו אבל )יא( אותו ואוחזות הזכר העצם על שיוצאו'הכף
 רק גתעכ5ו 65 06 וכן סנ"ס )יב( כשרה עכול מחמתשלא
 31חווסיו( כחסוכותיו )רסכ"6 )יד( מדיג6 כסר )ינ( קי'ס ורוכןנוימוטן
 סנווטת כ5 65סור יס 5כן גיכיס כ6ימכו5 כקי6יס 6כו ר6ין י"66ך
 6ע"פ )מז( 5גוף סנווך גסגר 06 וכן )ננו( כיכיס 6יעכו5 סמ6ירך
 356עוס ד' ומסערין )יז( ג'3יס 6יעכו5 סמ6 טרפס סיט3 וגקסרסחזר
 )סכ5 קטגו 5פ' וסקטן גר5ו 5פי סנרו5 וכעוף כדקס וסתיסכגסס
 גסמע 65 06 )יח( מרוכס סססך ס6ין כמקוס 5סחמיר וטוככ6ו"ס(

 תודהזבח
 טרפה עצמו דבערקום העלה והפר"ח ע"ש שרי אחרינא ספיקא איכא ואיולחומרא
 מחמת לא אבל רובו חופין ובשר עור אין אם עצמו העצם שבירת מצד זולדעת
 אבל בבהמה והיינו לפסיקתן לחוש ואין צה"ג מקום אינו לשם, כי הגידיןפסיקת
 הפרקים בין נחתך אם ובעוף להכשיר יש ולערקום התחתון פרק בין נחתךאם

 או רובו את חופין ובשר עור בין להטריף יש האמצעי לפרק התחתון פרק ביןדהיינו
 נ"ו סי" וע"ל ע"ש בעוף שהכשיר א"ש דברי ודחה צה"ג פסיקת חשש מפנילא

 ופר"ת(. )שם ממנו בלמעלה דינו לשוק קולית ובין משום לכ"ע )ח(ס"ג.
 להתיר אין לחוץ, העצם יצא שחיטה קודם אם כששחט השוחט הרגיש לאאם

 בסגנון מס"ס להתיר הורה וכנה"ג צ"ז( סי" )הרמ"ע מס"ס האוסרלד"
 עש"ב כהרי"ף הלבתא שמא קודם, ואת"ל יצא, שחיטה קודם אם ספקאחר,

 שניתק אלא לגמרי נחתך לא אפי" לגוף מהובר שהוא במקום בראשו )ט()שה"ם(.
 שקורין אליה של העצם בחור התחובה הקולית ראש פי" )י( הלבוש( )ל"וכו"

 )יא( קזים.( מהר"ם חדושי ב" )גו"א במקצתו ניתק ואפי" נ"ד( רף )רש"יהנק"א
 ע"כ, שבראשו גיד הוא ניביה פי" דלרש"י כפרש"י, ודלא הרמב"ם דעתהיא

 הברע שאין הפירושים כשני לחומרא ואזלינן היתירות, איעכול דלא הגםולדידיה
 וימות שם להתרפאות א"א דשוב הגידים רוב שנרקבו וה"מ )פר"ת(בשניהם,
 בין כשרה שנפסקו אעפ"י נרקבו לא אבל הלבוש ל" )יב( בהג"ה. וכדלק")לבוש(
 והכי )יד( ואחרו"(. )ב"י מדוכתיה דאטמא בוקא דשף אע"ג )יג( בעוף. ביןבבהמה
 איעבול לא ודאי איפסוק לא דאי ניביה שנפסקו בעינן ומ"מ )טו( 'ח(. )פרמטתברא

 )טז( )פר"ח(. נהירא ולא נפססו בלא אפי" רמ"א מל" כדמשמע ודלא רש"לוכ"ב
 ופר"ח( )ט"ז לכ"ע הקולית עצם בכל טרפה לחוץ יצא אם אבל מלירי לחוץ יצאולא
 שבירת מצד הטרפות אין שהרי הכא מהני לא ידובקו יחדו שבר אל שבר ואפי")יז(



 הניהבאר נה מרפות הלכות דעהיורה
נסספטי : )ים( )מריכי( כסרס כיכיס 61יעכ51סירך

 מנו 6בכ כשר ממקומו שניתק לשוק )כיהמחובר סקוי,ך' עצם כראש3
 ~עסי יסכ,כא חוסין 31סר כסעור דוק6 1י"6 סגס"ס ניביה איעכול אכא2י'

 זסיתרתנת1"ס : ,כא( "( סי' כ' כ55 :ר6"ס )חסי ר1כי,0

דינך חמר וכאלו דמי כנטוי דכל:יתר טרפה רנלים נ' לה יש יאםד
 6מי "דס

 'יג-1 ס ס י יט )כב( התחתון עצם מראש היתר זה שיהיה והוא הוא א'רנל

 טק"סנ6 כמקוס 1עונוך רג5 0ו6ר 5ס י: סיחרח סזס 1ר1ק6 סגס"סוימ:לה
 י"יןמי1כת6 י5ד51 רק סוי 651 יתרח )וקרי 6יכ1 סכי 1653 6כ5 )כנ,:רנ5יס
 5ס1סיף5גו חסרס ככר6ת ו6ס פ"ט( ס" 1כ:ערי' )ורדכ' כ' )כ"' יכדויכסר

 יגח63רגטריסוח
 רזרזאהז22ד[

 דרואה להיכא קאי פי" )יח( ופר"ה(. )ש"ך ניביה איעכול דשמא מטעם אלאהעצם
 שיש פשיטא בנתעכלו בקי ואינו נפסקו אם אבל לגוף סמוך בנשבר וכן נפסקושלא

 אבל המרדבי דברי שהם כ" הפר"ח )יט( הש"ך(. ושכ"ב )פר"ח בהפמ"ר אףלאסור
 טרפה  נשמט שלא הגם ניביה איעכול דאי ס"ו מר"ן ופסקו רס"ו סי" הרשב"אר"

 סובר דהמרדבי ניביה, בפי" תליא ורשב"א דמרדכי דפלוגתייהו השיב ופר"תע"כ.
 יתירות הם דניביה רמב"ם בד" ס"ל ורשב"א קטן, גיד שהוא רש"י כד" ניביהבפי"

 ע"ש. דליתיה במאן הקטן והגידדעצם
 ר"ן ב" )פר"ח בריא הדרא דלא ניביה איעכול דלא אע"ג טרפה הירךניטלה

 דבוק מהבשר חלק נשאר אם אבל לחלוטין בולו ניטל ודוקא ריק"ש(ונ"ב
 )פר"ת(. בריא הדר סממנים עליה מבדרי דאי משוםכשרה

 ברייתה במתהלת למימר שייך דלא לכ"ע בשרה ברייתה מתחלת הירךנשמטה
 )פר"ח(. איפסוק אלאאיעכול

 ניביה איעכול לא מועטת בשעה דודאי כשרה שחיטה לאחר שמוטה מצאהאם
 )פר"ח לשחוט שהובאה בשעה שמוטה היתה שלא שידע ובלבד נפסקוואפי"

 ומרדכי(. אגודונ ב" והש"ך הב"י ומביאו והגמ"י סמ"ק הגהות 'ב
 ההג"ה ב" הש"ך וב"כ שם כשרה לא, או לבן קודם שמוטה היתה אםספקואם

 ואת"ל שחיטה, לאחר ספק ס"ס, מטעם ה" דין נ" כלל או"ה ספרשבסוף
 לא ידיעה חסרון מחמת הבא דספק ואע"ג ניביה איעכול לא דלמא שחיטהקודם
 דבקיאין דס"ל ולמאן )פר"ח( טפק, מקרי בבדיקה בקיאינן דלא ביון ספק,הוי
 )ב( ע"ש. מחמיר וש"ך י"ז( כלל ק"י ק"ו סי" )שם המכה פני הושחר אםהיינו
 אבל כן אמרינן בשבור דוקא וס"ל ע"ז השיגו והש"ך והפר"ח )בא( התחתון.הראש
 )בג( ארכובה. שנקראת )כב( פר"ת. ועיין ע"ש רובו חופין ובשר עור אין אפי"בשמוט
 בראש שיטתו לפי והיינו בערקום וכן הש"ך וכ" )לבוש( עליו והולך לארץומגיע
 בעינן בכאן גם הב"י ב" ז" בס"ק לעיל מ"ש לפי אבל ז"ל הוא וכמ"ש סק"אהסימן
 בשרה צה"ג שם שאע ולמטה הערקום מראש אבל צה"ג ששם לערקום מחוץשיהא
 מן יוצא אלא אחר ברגל דבוק אינו הזה היתר הרגל אם וכן )כד( הט"ז. ד"וכ"נ
 שהוא מקום באותו נחתך באלו דהוי כשרה לארץ מגיע אפי" הרגלים אצלהגוף



קמז נה טרפות הלכדת דעהיררןק הנולהבאר

 : )כה( טרפ1ת( 155 פרק 1נל,ך5 טךפק 5קקרנ5כניי)חינתה
 גממ)ה " מ'כסי'
 נחתך יא אפי' מר2ה היא הרגי שם יחתך שאם מקום כל וק ,כדמס' רע'1סס
 ורוב רובעכיו חופין ובשר עור ואם הקיפוטרפה)כז(~עביוורובנ רוב חופין ובשר עור אין אם )כו( לחרן דיצא נשבר כ אלא כהות' ססרנ

 ובשר בעור יש אם כהעצם קצת נפל ואם " )כח, כשרה ך;קיפו כרכלק,מו"

 עונר"ממההן"
 בו אין אם אבך כשרה. העצם נ2ך רא אם אף השבי יו[פיין

 םךפה ;י:1ק רח2וקך כדי בן שיש אע"פ נפל לא אין ,ח2וי:ך כנדי קמיהד"ה"

 תודהזבה
 יתרת צה"ג במקום לנועלה בתרנגולת נמצא ואם בה פוסל חתך אין ושם שםמחובר
 אלא דמי בנטול יתרת דאין משום מתירין יש וצפורן, עצם בו יש ואפי" אצבעכמו

 לבוש )עיין אוסרין ויש אחר ובר ולא ממש רגל יתרת כגון כעומד היוצאכשהיתרת
 פר"ח כ" )כה( והרשב"א. הרמב"ן ובין רש"י בין יו ומחלוקת ופר"ח( וב"יוריק"ש

 הושג וכבר בזה שגג והב"י פ"ח רמב"ם בדברי מבואר וכן דכ"ע אליבא מוסכםזה
 נ"ד וסי" מ"א בסי" נתבאר כבר רגל חסירת נבראת ואמ הב"י וז"לעב"ל

 נבראת שאם בת"ה דבריו וביאר ניטל, כאלו דינה ולהרשב"א כשרה,להרמב"ם
 הראש עם הנמכר רגל חסירת נבראת אבל טרפה האמצעי או העליון עצםחסירת
 שהרי ב"י רבי" על תפיסה מה לעיין וצריך עכ"ל. בשרה שם נחתך שאפי"כשרה
 להיפך בפ"ח כ" וברמב"ם להרמב"ם ההבשר דייחס משום ואם ת"ה אביאורסמך

 בלחם מצאתי וגם בת"ה. דבריו וביאר וכ" נרגש ב"י דרבי" תפיסה משם איןדטרפה
 דבהדיא שב" נד"מ דלא וסיים כלום מהגמ' להוכיח שאין רצ"ה אות פא"טחמודות
 דמיירי הב"י מר"ן דברי להעמיד כ" ובפר"ת עכ"ל. טרפה רגל דחסר פא"טאיתה

 כשרה כך נבראת ואס טרפה שם נחתך דאם צה"ג במקום רגל חסירתבנמצאת
 ע"ש. וכו" לא נחסר ניטל, דוקא הגידים, צומת ניטל קתני דבמתני" רמב"םדדייק
 העצם מעל הבשר נתקלף הרי ממש לחוץ יצא דאי יציאתו מקרי לחוץ וגילויו)כו(

 רוב ביציאת תלוי הדבר דאין י"ח ס"ק לק' מ"ש ולפי י' סעיף נדלק' מספקדאסור
 כל תיבת )פר"ח( העצם רוב וחופה קיימ בשר רוב אם כשר גוונא בכל א"כהעצם
 מצ"האם למעלה האמצעי דבפרק הרמב"ם כד" דפוסק מר"ן לר" קע~ת וכו"מקום
 ומר"ן דמחמיר רש"י סברת שזכר לפי היינו מקום)וכו'( כל שכ" והטור כשרנשבר
 אינו מקומות בקצת שהעצם )כז( דבס"א. רש"י ד" בזה וכלל הטור ל" אחרנמשך
 בצד החופה הבשר ואם שני לצד ומיצר והולך אחד מצד רחב אלא בעיגולשוה
 אן שמיצר בצד הוא הבשר ואם הקיפו רוב חופה ואינו עביו רוב חופה אזהרחב
 הנקב דרך העצם יצא אם חוששין אנו ואין לבוש( ועיין והרא"ש תו" דבריבפי" )ב"י עביו לרוב שיחפה עד ופסול עביו לרוב שחופה ממה הקיפו לרוב יותרחופה
 האבר ימתח בדיקתו וכך רי"ו( ב" )שם המקיפו חוט והקיפו העצם עובי נקראועביו
 מביאו רוקח( ב" )שם רובו חופין ובשר עור אם ויראה לזה זה שבר ויקרב שהיהכמו
 ופר"ה( )ט"ז החי מן לאבר שדומה )כט( פר"ח( )ש"ך עצמו האבר ואפי" )כח(ט"ז.
 סי" סוף )פר"ח היתר לו אין שוב אחת פעם שנאסר מאחר היטב ונקשר חזרואפי"
 ושרי לקולא אזלינן ספק בו יש ואם דמקילין, שם וט"ז כד"מ או"ה(דלא ב"ס"ב



 הטלהבאר נה מרפות הלכות דעהיורה

 דרכ נריס ייח אין אם . נחתך אם נמרף שא*נו במקום העצם נשבר ואםנ

 יכסי' יג" תסף אסור דהאבר ס מותרת הבהמה רובו את חופין ובשרעור

 סר;:: סי::ם האבר כשחאך מהמותר מעמ נם לחתוך וצריך ע )כמ(מדרבנן
 :ירמנזס :נס 16 סכסמס מס טימ5חגו קודס 5חתכו 51ריך סנס"ס : )ל(האמור
 7' סס דיכנמס6 וכסר עור 06 6ף 61וסרין נוחמירין ויס נלא( )מרדכי(סמוף

 נגמר6 סססע., קטן גק3 ררך נוחייס 6חת פעס .65ס ססגירס 06 רוכו 06חופין

 סיסג.6":יס כ5 5סטריף סתריגות ג156 סכוכסג גתפסט 1מזס )יב( פרס"י()5פי

 מס'ס "ייסב מקיפין ינסר ע1ר 06 טרפס'61ף גחתך ס,ס כמקוס כע5ססכירס

 יס ד6סדג"מ חי5וקיס כי 5סטריף סגוגסג נו"נו כ55 נקנ סס ו6ין 5דדיו מכ165תו
 6עיגןססיק5 6ס 5סג1ת 61ין 3קי6יס רכיס ו6ין )לנ( כסר חפ1י 3רי; ססרכיס
 מס' 'סג'65-56 5סורות 5סק5 ס'ס סנוורס מיכי ר6יח 5סי )ורוכס ספסר כנוק1ס65

 7ף ש)'ו ירנ"6 טסגין )גקסר חזר 06 536 וגקסר חזר 65 6ס ודוק' )דיע(כס5כס

 : סית63ר וכנוו )יד(5סכסיר

 רערזץהזג2דן
 החתך מקום ר"ל )ל( וש"ך(. )שם עור ולפני מענם בו ואין לבתהלה אפי' לגויליתנו

 במקום החתך ממקום למעלה לא אבל לצמצם שא"א מכח עתה מחובר שהואבמקום
 רצ"ט סי" י"ד פרישה ועיין ופר"ח( )ש"ך המדולדל האבר מן נפרד והבשרשהעצם

 הט"ז בשר, אותו עם נמלח או נצלה או ונתבשל חתכו לא ואם )לא( סק"ד.סוף
 פרישה מצות אלא בו שאין בגמ" שאמרו מטעם שבת לכבוד או הפמ"ר במקוםמתיר
 לבטלו ס" רצריך פסק והפר"ח ע"ש והאריך מדרבנן דאסור סתמא אמרוולא

 בעור ריעותא ואין 2 לא או לחוץ יצא אי ספק דאיכא והיכא האחרונים.ושכ"ד
 ששים ליכא אפי" התבשיל ומותר לקולא אזלינן לא או יפה נקשר אם ביןובשר

 ב"ח(. ושכ"ד ופר"ח)עש"ך
 זה אין שאשי"י יפה ונקשר שחזר אעפ"4 שבירתו מחמת טרפות בו שאיןעצם

 אפשר ביציאתו נטרפת הבהמה שאין שביון לחוץ יצא שלא ספק מידימוציאנו
 לן שאני לא מטריף שאינו עצם של שבירה ולפ"ז יפה ומתקשר זר ו ח ו לחוץשיוצא
 יש ואם שרי הבל מבחוץ ושלם יפה העור אם אלא לא או ידובקו יחדו השבריםאם
 ס"ק י"ב סעיף ועמ"ש )פר"ח( האבר ישליך חומרא משום לחוץ יצא אוליחשש

 שאין דכיון בשרה לגמרי הבשר מן שיצא אעפ"י בפנים הגוף בחלל העצםנשבר
 ופר"ח ב"י וכ"כ ב"ב סי" ת"ד בס" )הראב"ד בריא הדר בו שולטהאויר

 הם אם בדיקה שמצריך מי יש לפנים נשבר אם צה"ג בעצם בכה"ג ומיהווריק"ש(
 פר"ח(. וכ"פ )ב"יקיימים

 סי" עיין הפנימיים לאיברים להוש יש אם לפנים ונכנס הקולית עצם נשבראם
 דהא קשה )לג( )ט"ז(. טרפה שנחתך במקום אנשברה קאי )לב( ס"א. סוףנ"ד

 לחוץ העצם יצא שלא בידוע שלם שהעור כיון אלא בשר, חיפוי כאן א"צלכ"ע
 ניכר שאין ביון שאשי"י נקשר לא אפי" )לד( ט"ז(. )עיין ריב"ש ב" ב"יובמ"ש



 קמח נה מרפדת הלכרת דעהיןרןק הנולהבאר
 הע?יון מראשו )יה: קורמ טמנו ונימך הקורית עצם נשבר פ ן פהרסנ"ה5"ט
 ובשר ;ור אם ניביו כ:יעיט ונועעכ:לד )יך( בשדיה י3וחיבי י צכ5יסל רנ.,סימן
כתר"

 : )יז' כשרה רובו את יקןפין י1חגן דר'

היד,:דסהרסנ""
 כשרוב דוקא רובו את חו?ין ובשר נעור דכמכשרינן זקא צז

 אבל ;מו מצמרף ;ור של המיעוט ואז הבשר מןההפוי גכ' ס""ט,י"1
 בבהמה,מ, וך"מ )טך( ךא וחציםןהבשר העור)לח, מן החצי אם "גסיסע,'עחכר,
 בשר ובמחצה הבשר ;ם מצמרף רך ש;ורו כיון בעוף אבך ק 'ח:::::נ"
 בבהמה א?י' מציל יבדו ש;דר מקו2 ש": *כתב מ ש רח י.ב : )מא, כ'כר ;ורוכמ1קצה י'ה ):ס':סס
 ש2 ':אין רפי )מב( לארכוב' ממש הסמוך במקו2דיקיא והסכ'דגוסי

קמסק)ה
 :)מר"

 פקוכות ובשאך העצ2,מנ( עם דבוק לבד עדי אלא ג-(4ןיעיי-(
 בלבד ;וי אךא בשף ש2 היה יא א2 בשר ש2 יה"יקישדרךסס

 : )מד( שמציל י"א ': והעצ2 העור בין ריריןוהיו
 ס51; :1קרי סנידין ,1כ) מצילין אינן יהקשוי: ש2ופן תנידיןם

 : 1כ:ה( )כ"'להקס1ת(

 תודהזבח
 אלא לקמן הוא מבואר הלא לכאן ענינו מה דאל"ב )ש"ך( ובעור בבשרריעותא

 חבורו ממקום נשמט ולא )לו( עצם. )לה( )שם(. שא"ש נקשר לא אפי"לאשמעינן
 שלא השאר שע"י כלום בבך אין ניביו מיעוט שנתעכלו שאעפ"י )לז( ב"י(.)לבוש
 אפי" כשרה העצם לחלל החסרון הגיע לא ואם רשב"א( ב" )שם בריא הדרנתעכלו
 בת"ה(. )רשב"א מחציתו חופה שהעור )לח( )גו"א( רובו את חופין ובשר עוראין
 עור אבל )מא( ורשב"ץ( בת"ה )רשב"א וחיה )מ( בשר. ומיעוט עור רוב וכ"ש)לט(
 )רשב"א דבריו נתכוונו לא בבשר שהעור שהורה ומי בעוף. אפי" מציל אינולבוו
 העור אם אבל לחוץ ביצא ודוקא לא. בשר מיעוט ועמו עור רוב ואפי" הקצר(בת"ה
 קיים בשר רוב שאין אעפ"י להכשיר יש כלל נקב שם ואין צדדיו ומקיפו'מכלשלם
 דלא ובחבור המשנה בפי" ורמב"ם וריב"ש רש"י ושכ"ד )פר"ח בבהמהואפי"

 לעצם בתולדתו מרובק שהעור וכיון )מג( הראש. עם הנמברת )מב(כהרשב"א.
 ארוכה ומעלה העור בו מדבק הרירין ע"י שאז )מד( 'א(. )רשב במקומו הואמציל

 והוכיח רמ"א ועל עליו חלק ופר"ח )פר"ת( מר"ן לדברי הוא ופי" )מה()עב"י(.
 בהן שביוצא הרכין אבל להקשות שסופן או הקשים גידין דדוקא רמב"םמדברי
 ונראה כתב י" דף והרשב"ץ עש"ב. ומצילין בשר מקרי בשלקא הגדול בשורנאכל
 אעפ"י גידין הכי, מפרש שהוא נר" עכ"ל, כבשר הן הרי שנתקשו שגידיןודאי
 אזלינן השתא יבתר עתה קשים הן כבר אם זולתי מצילין אינן להתקשותשסופן
 'דט"ס שנאמר לא אם הוא תמוה ולע"ד מצילים אינן הרבין דגידין מינהישמעינן



 הנולהבאר נה טרפות הרכות דעהידרה

 עה'תיס )פסט, א' במקום שהוא או העצם מביבות כאן ומעט כאןמ;ט ע" ס0"נעיוק טתלקמ איא א' בטקום רובו את החופה הבשר היה איאי
 ב2ג ~ן:'י': שניטל או )מז( העצמ מעך נמיף או )מו, מרודד שהואאלא

 תס" הט,ו ג5' מצייין אינן נסדק או ,מם( ניקב . או )מה( התחהוןשלישיתו
ס:תזסס שהרופא בשר כעין ונעשה החופה בשר נתמממם אםגוכן

 .ס
 3כסר כקי"יס "גי ,ין ו"כו סנס"ס ,נ( מציק אינונורדו

 ססרופ"
גנעי"ססוגפסטס

,גכמ:ג"ע'ס : נא( ן )סגנו"י( נו5'5 חיכו סכסר )ור"יס סגסתכס נוקוס כ5 ו5כ;נורדו
 סס:ת י.ת"ע:ס ורוכ בעיגול טבעת כעיל השכר מעי בפכין הבשר גנקדריא

 כס,יס התסי,"ק בעצם דבוק הבשר שיהא והוא )נב( כשרה טכומההקיפו
 ת5ס,ן יקיק 5"" : )ננ( הקדירהמביב

י"ק'מיכן:ן ונקשר וחזר טרפה אוהה שעושה במקום העצם נשבר ייננ
 שחזר הוהוא ,נד( כשרה לאו אם רובו יצא אם ידועואין
 )נה( ידובקו יחדיו שבר אי שנר ונתחבר הראשוןלמקוטו

 חודהזבח
 ממתלקט גרע מרודד הט"ז וז"ל )רש"י( וחלוש דק פי" )מו( הרשב"ץ, נדברינפל

 גרע שליש וניטל בעצם, דבוק עכ"פ שהוא ממרודד טפי גרע ונקלף דק, והואהואיל
 עליו שמגין שהעור כיון טפי, גרע נסדק או וניקב בלום, ניטל לא ששםמנקלף,
 העצם מן בנקלף ם ולהרמב' )מז( עכ"ל. באורך במפולש נסדק או במפולשניקב
 שלישיתו דוקא ולאו רש"י( )ב"י בעצם נוגע ואין באויר עומדים עליוניםשלישים שני והרי לעצם סמוך הבשר עובי של )מח( )פר"ח(. כפרש"י להחמיר וישכשרה
 הבשר שנמצא עד הנשבר העצם מעל מלמטה הבשר שנתאכל או פ"ה הרמב"םול"

 רש"י(ול" )ב"י חסרון בלא קטן נקב )מט( )פר"ח(. עכ"ל בעצם נוגע אינוהחופה
 )שם(. נקבים נקבים שעליו הבשר שהיה אורמב"ם

 ניטל נסדק, ניקב, בעיות הני פי" בחדושיו הרשב"א הביאו חננאל שרבינוודע
 פרש"י אלא לנו אין ואנו פר"ח וכ" עצמו בעצם דמיירי התחתוןשליש
 מספק וטרפה )נ( עכ"ל. מפרשים ושאר רמב"ם שנ"ר החופה בבשרדמיירי

 )נב( סק"ה. נ"א וסי" ט"ו ס"ק מ"ח וסי" סק"ה מ"ג סי" ועמ"ש )נא()רשב"ץ(.
 לדבריו לחוש ויש הספקות שאר עם טבעת כמין נקדר כלל הנזכר בפ'הרמב"ם
 יש רי"ו כ" )פר"ח( ארוכה שמעלה סי" שזה בשר צמחי בו שיש דהיינו )נג()פר"ח(
 לא לחוד בשר אבל ובשר עור שם יהיה לא אם קיים, הרוב בזה סגי דלא שהורהמי

 )שם(. המורים גדולי הסכימו וכן העור בלי בשר בשר רוב יש אם אלא עיקרואינו
 שהיה ידוע הדבר דכיוןשנקשר, רובו את חופין ובשר עור את שעבשיו .י אעפ)נד(
 עבשיו חא"ר אין הכי ומשום והבשר מהעור נפל שאח"כ ותלינן חא"ר ובשרעור

 וכ"ש )נה( רובו. את חופין ובשר עור דוקא דבעי הש"ך הביאו הת"ח נגד)פר"ח(
 חזר מהני דלא כ' והפר"ח )ש"ך( נאו"ה דלא כשר ונקשר חזר שאם המדולדלבאבר

 הש"ע. כפשט טרפה אותה שעושה במקום אלאונקשר
 ואפי" הראשון למקומו חזר לא אפי" להקל קס"ד סי" בת"ה מהרא"י דסברתודע



 קמט נך; כ:יפדין הלכךין דעהיררה הנולהבאי
 סגסכרס מדיין 1ניכר )נו( ססכר נלוק1ס ענ מדיין 06 61פי' סנ"ס ,סס ש"פסס-ת
 שנרי שני אלא סר6מ1ן 5מק1מ1 ח,ר 65 6ס 536 ,16"סן כסר סרסנ"16ג"ג

 ?ממה נמשך וזה ימעלה נמשך זה ' זה עי זה שוכבין העצם 5סתיר]*61ין
 5"ת כנוקוס 536 ל"ס כ)וקוס ס65 )נו( )ויירי זס וכ5 סג"ס כ(רפה מהססמטעס
 . "1 _,, "ן סיתרגחוקת
 עדע1מ7ת
 ?אהר או פהיים נעשה אם ידדע ואינך )נן( שבוך נכ(צא 1 יג גמס 5ךסי71ע

 ?יכ6מ62
', 

 מחיים)נח(' שנ;שה בידו; שחור המכה מקום אם מ'הה
 ככו ?תלות במה וש אם )נמ( עליו לעמוד יכילים אין ואם כ37ר5מת5י
 )ם': אסורהיוטם2ק וא"ך להקל תולין בו שדרםהאורצצהוכיוצא כי5טי65חר
ה'

 ךתךןאהזב,ךק ס5ייגת' 1גנוי
 דברי מהרי"ק ראה ואלו לועתי ברור זה ודבר כבראשונה לגמרי להתקשר חזרלא

 וכ"ד בהפמ"ר להקל הב"ח ד וב" ס"ז( סי' בתשו' )הריק"ש מתיר היהמהרא"י
 למעלה כשהשבר שוק הנקרא שני בפרק דוקא להקל כמהרא"י כ" והפר"חהט"ז.
 האבר ישליך חומרא ומשום לא או שם מטריף השבר אי פלוגתא דהויא כיוןמצה"ג
 ועיין ע"ש אמהרא"י לסמוך דיש בהפמ"ר זולתי שאשי"י בעינן הקולית בעצםאבל

 רצ"ג. סי" ח"אבהלק"ט
 עוקץ רק ממש נתכוונו שלא רק השברים ונתדבקו וחזרו פקולמיס השבירהאם

 ופר"ח(. )ט"ז לכ"ע כשרה למטה קצת וזה קצת למעלה נמשךזה
 וכ"ש נקשר לא ועדיין מבפנים שבור שהעצם אף מבחוץ ויפה שלם העוראם

 לא שהעור דכיון וש"ך( )פר"ח כשרה יפה נקשר שלא אעפ"י ונקשרכשחזר
 כמה ב" ע"ש בהגה"ה ע"ד י" דף )רשב"ץ ממנו קשים שהם הגידים כ"שנפסק

 נ"ע( )מורי טרפזן אותה שעושה במקום והשבר )נו( רמ"א(. נגד שזה ונר"רבוותא
 מה וראיה או"ה המסיימת ראשונה הג"ה אחר לסמכה צריך זו רהג"ה מ"ב)נו(

 נפוח רק אינו דאפי" ס"ט בהג"ה מ"ש אל דרומז נ"ו סי' לקמן ועיין בהשמסיים
 ובשר עור שאין דהיינו לחוץ העצם רוב ויצא פי' )נז( הוא. ונבון וכו' הדםונצרר
 שאפשר ספק ויש המכה פני הושחר שלא פי" )נט( ודאי. וטרפה )נח( )פר"ח(.חא"ר
 הבשר השחיר לא ולפיכך למיתה, סמוך מחיים שהוא ואפשר מיתה, לאחרשמא
 שהוא עליו לעמוד יכולין שאם מר"ן מדברי דמשמע דקדק והריק"ש וט"ז()פר"ח
 יצא שלא לעין נראה שאם ונ"ל בארוך הרב כ" כך ולא כשר בשר שארכגוון
 עליו כ" ופר"ח עכ"ל היא בשרה מחיים נעשה ראפי" כשרה ודאי לחוץ כללהעצם

 מכוון.שאינו
 ועצם הואיל להקל תלינן לא דבבהמה שב" באו"ה רלא הר"ן ד" וב"נבשר נמי הבהמה רגל שנשבר לתלות שאפשר בענין הוא שאם פ"ו כלל הת"חכתב
 נעשה דלא רואות עינינו א"כ לתלות במה ראין דכיון )ס( )פר"ח(. חזקשלה
 כמ"ש אסור לכ"ע כה"ג וכל מלהיתר לאיסור יותר ומסתבר שחיטהלאחר

 ריש לעיל נתבאר וכבר )ש"ס( נשרה מהבל נחתבו אפי" הבהמה ידינשתברו
 נ"ג.סי"

 וכ' מי ב נ"ה בטי" וראיתי המחברן"לבעצמההואיל המההגהזאת

 נ,ן?- וא~נו זאה הגה מהקשהמחבר



 הנולהבאר נן מרפדת חלכתן דעהיירה
 סעיפים. י' ובו הנידין בצוסה מרפות יינינו

העין"מסגה 5סון יחר כקסרי' ססנירי' )וקוס )פי' הנידין צומת אניטלופ
ב:2ס שכי גאע"פ )ב( מרפה )א( בשנפמקו או 55מתך(ת3עך

ססגרס", : )נ( קייםהעצם

יגרכ גתסגס נופלעליו שהזנב חוץ כלפי האםצעי בעצם הם יצ'ץה-בבהמה1נ
וסיעו סס יסו~ס וק הבהמה חלל לצד פני' כלפי שוןם שאדכמ1י מיהדיש

:ן נס מ6 סל6סוכס סמכר6 6כ5 וד( ריכ"ח( כ' )כ"י ססגרות כסתי5סחשר
 וסרי*ף רס*י : ו6סכגז 5רפת וגרו5י 1סר6"ס ורס"י תו' סניה סי6 ,ה( מיקרסי6

 51מ השוק שמחבר קמן עצם והוא מהערמום ימעלה יהיזהלתן3
.- 

 מןן-

1סחו' מס"ס בו שמשחקים הוא זה יועצם הראש עם הנמכרתלארכוב'

 יהק'ר ,סי6.ג וצומתים מתחברים ממנו חדלמעלה )ו( קוג"י שקוריןהתינוטת

 וג"ג סר6כ'7 וחוזרים שמתרככים עד בשוק ומתפשטים ועולים איוגידים
 ,נס"ססי:נ"6 : בשרכעין

 כי2 :וו מהערקום למעכה )ז( כשרה הערקו' כנגד נימלו או טנפסקודא
 סמ.56 . יק6י : מרפה בו תולין שהמבחי' המקוםוהוא

 ס1כנסגן'ת': שמחפשמי' עד צומתים להיו' שמתחילין ממקו' ארכן ישישיה
 פי131ג"ה"קת1 )ח( שאומר ימי ויש כאצבעות. מ"ז נמה בבהם'בבשר,

 "כי3 כו'תסי"' שיעור חכמי' נתנו לא דקה ובבהטי אצבער דן שיעורשחוא
 ::::ג ::ינ ועבים קשי' לבני' שהם זנן- שכל ובמשושן במראיתןמאלא
 יווחס ינ" קמנים שהם או להתרכך מתחילים כשהם אבל צ"ה דין להןיש

ייסס לבנים אלא כ"כ לבנים שאין גובמקום צ"ה דין להן איןודק"
 נגתם

 'סרמכ'ס קר.'ף ככסירוס כטדי ד' סס ד6כיי ימינור6 יסודס דרכ תס6 נגמר6 טסס ססוגפירס.'
 ~כטד6 סס כסירוסו ל5רסיי ר.ח ,נ"כ 6)כעית ד' סו6 ססכטד6 והחיס' .סרס3'6 מס"םגפ"ה
 וכמ"ם סס 6סי רכ כר קמר וד65 ,סר6"ס סרי"ף נסס נט,ר סס ד6ניי מנויתר6 56כע ת65קו6

 5נן הסך כויו וסי' .הי.ר6 סכ,עס ממיסך 3ר ר.כתין ככן כ,,חיס דקיי"5 ור.ח ר"ה כסס סס,סת,ס'

רזיזחהזבדז
 לקו אם מטרפת לקות וה"ה )ב(פרישה( ) החוט באמצע מזה זה )א( נוסימן

 ניטלו לא אבל לגמרי שניטלו ודוקא )ג( )פר"ת( בפסיקה המטריףשיעור
 הם שעדיין כיון למעלה עד העצם מעל ונקפלו הארכובה מן שנעטרו אלאלגמרי
 והט"ז לבוש( וכ"פ ע"ש כן ורמב"ם ראב"ד ד" ושגם )ב"י כשרה הגוף מןיונקים
 ונשאר נקלף לא משמע לגמרי שניטל דפי" כהב"י פסק ופר"ת אוסרים ופר"חוש"ך
 פשט וכן )ה( )פר"ת(. ס"ס מכח שרינן אחרינא ספיקא דאיכא וכל )ד( ע"ש.דבק

 ששם ס"ז דלקמן מהגמ" שהבריע להרשב"ץ וראיתי השיגו וש"ך )לבוש(המנהג
 )ו( י"ו. ס"ק סוף וע"ל חזקה ראיה ע"ש שאומר, מי יש בד" יחד מחובריםשלשתן
 הגידים שצומת ואעפ"י )י( )פר"ת(. טרפה לערקום האמצעי עצם בין נחתךואם



קנ נך טרפרר2 הלכוי2 רעהיורדן הגולהנאר
 : )פ( צ"ה הוי ןא זכוכית כ;ין זמזה*ריןקצרז .,7ני,טט.ר
 : צ"ה בכלי איקיאותן י:~נ:בגיי )יוד( כנקבות כזכרות באיו שנביגים אחרים גידים סיש ן עססס"נ"7
פסס

 העב נחתך דק*ם. ושנים )יא, עב אחד נ' נבהמה עצ"ה ן נגתר"
 השנים נחתכו )ע( שנים נשארו שהרי )יב( מותרתיבדו
 כל ניפל לא והרי סשניהם גדוך שהריהעב )יד( מותרתהדקים
 )מו( מרפה סהם א' בל שי רובו נחתך מיעומה. אלאהצומת
 סמכ סניךסג"ס

 ס1"
 סכס)וס כסת51ין סנזסרירין "1תו

 1ס1"
 מוכח

 )טז( וכע5ס ככקר דכ1קיס וסס ססני'מל

 נפמק ואם ט"ז והם בכהמה כמו האטצעי בעצם הם בעוף פח
 : )יז( מרפה מהן א' שלרובו

 תודהזבח
 אלא צה"ג טרפות ואין כעצם ונעשות להתקשות התחילו כבר העקב, עדמתפשטות
 דאין וכיון הערקום נשבר ואפי" רשב"א( ב" פרישה וכ"כ )ט"ז רכים שהםבמקום
 נגד )פר"ח צה"ג, פסיקת חשש באן אין בערקום אם כי צה"ג במקום ריעותאכאן

 סמוך ונשבר צה"ג הוו הערקום דבסוף רכיון הש"ך דברי העמידהש"ך(והפר"ת
 צה"ג נפסקו בנח כשנשבר דדלמא בדיקה וצריכה לצה"ג לחוש ישלמקומם
 לעיל )ח( ע"ש. מצה"ג למטה אלאבדיוק נשבר שלא לדעת לבדוק וצריךממקומם
 במקום זו צ"ל שהגיהו בת"י בשני )ראיתי ראשונה כסברא סתם ס"ה מ"וסי"

 קדשו בכ"י זו שהג"ה וראיתי המחבר כת"י ספר לידי הגיע זמן ואחרראשונה
 קטן ויש הרבה גדול עוף יש כי באורך שיעור לו דאין בעוף וכ"ש )ח( )פר"ח.(. (ז"ל

 ובן דס"ב פנים כלפי שהם באותם והיינו )י( )רשב"א(. מתירין והגאוניםשאוסר מי ויש )ט( שצ"ג(. סי" בחדשות )רדב"ז גופן בסימני אלא בהם לסמוך ואיןהרבה
 )רשב"ץ(. הקטנים משנים יותר גדול )יא( )ב"י(. חוץ שכלפי בצה"ג ימצאו אםהדין
 )טו( מנין. רוב שהם אעפ"י )יד( מנין. רוב שהם )יג( בנין. רוב שהם אעפ"י)יב(
 וכל טרפה. הדקים השנים רוב ונפסקו לגמרי העב נפסק ואם בשרה. חוטידתלתא מיעוטי שנשארו דכל ומסיק האריך והפר"ת בנין, ושל מנין של רוב נחתךדהרי
 ע"ש כשרה לגמרי, איפסיק דאירך הגם הדקים השנים רוב או דעב רובאדאיכא
 כיון ברובו מהקטנים ואהד נולו הגדול נפסק ואם ב" י" דף והרשב"ץ הפר"ח.וכ"פ

 טרפה ברובו ג"כ נפסק הגדול אם אבל ז"ל המפרשיס )כ"כ כשרה המיעוטשנשאר
 שהם למ"ד אבל )פר"ח( ס"ב וכדלעיל חוץ כלפי שהם למ"ד זהו )יו(עכ"ל.

 הם השנים דבחיצונים עיקר זו וסברא זה עם זה מחוברים שנים הםהפנימיים
 הר"ן והכריע רמב"ם ד" זוהי )יז( )רשב"ץ(. משנים גדול א" תמצא ולאגדולים
 עוד ולא הוא כלום לאו רובא אבל לגמרי איפסיקו רוקא כ" הרמב"ן אבלכדבריו
 הפר"ת וכ" ור"ן( )רשב"ץ כשרה קיים מהם א" ונשאר ברובן ט"ו נפסקו אפי"אלא

 ע"ש. לצמצם דא"א הגם שרי מחצה הוידאי
 קשקשים שהוא הרגל סוף עד יתירה מאצבע שתחלתן בפ"ח כ" שהרמב"םודע

 והעיד מבהמה עוף לשנות לו מנין תמהו הפוסקים וכל ע"שקשקשים



 גולהנארה נו מרפות הלכות רעהיורה

צהרסנ-ח )יח( דקה בבהמה כמימנם בעוף צ"ה שכלים מקימ צםיטןמ

 צ5כס:6,מ ו5פי גד5ו 5פי מוף ככ5 5סער יוכ5 5סמר סכקי ומיסג"ס
כסס'סיסג.6רסס ס1י 65 סמתרככיס זכמקיס 5"ס. סוי קסיס ססס זמן כ5קטגו
 ,ס),ס י"6 נסס' כרוחכ יסמי 5סמר כקי ס6יגו ימי קנו"6( סי' מסר6"י )סגמק'5"וס
 ן. הסג'ס ו5עו5ס מסרי"5( כ' )סס סמתחי5י' נומקוס )כ( כע1ף )ים("5כפ

 6כי.
 םסי6 ככדיקת כקי6ץ 6ין 61גו )כא( ס6מ5עי ט5ס מח5י 5מט5' 5"ס6ין

 ככ5 51כן גטרף סו6 זכק5 )כב( 5כיוק דקסס מסוס מוף ס55"ס
 )כ3( סדס וג5רר .גפ1ח רק 6יגו 6פי' 5"ס כנוקוס נוכס ד6יכ6גוק1ס
 )מרדכי ערפס ס61 כעוף כקי6ין 6ג1 י6ין כדיקס 5ריך ססיסמ6חר

 : ו6ו"ס( סנוקס' כסמספ'

 פתיר*ן יש ק יפה ונתרפא ונקשר צ"ה במקו' העצם נשברי
 עד אומרים יויש השבר שעי בשר מראי' נשתנה לאאם

 תודהזבה
 י" ד4 הרשב"ץ הביא וכן 1 שאלה. בתשובת רבינו בו חזר שכברהדשב"א

 ממקום אלא אינו חיותן אבל הגידים מתחילין ששם ובאמת וסייםע"ב
 אעפ"י מבפנים ולא מבחוץ לא כלל נשתנה לא הבשר אם אבל השוק.שמתחיל

 יפה. יתרפא דודאי כשרה קצתו על קצתו מורכבדהעצם
 הרגל יכפוף נפסקו, אם ידע ולא הגידים צומת במקום מבה אירע אםקבלתי

 עצם מתחלת שהוא כ" והרא"ה )יח( ומנוסה. הוא בדוק ודבר הגידין נפסקושלא בודאי צדדיהן בכל הרגל אצבעות נבפפים אם לשוק קשקשים העשוי(
 גודל וזהו )יט( ז"ל. הרשב"ץ הביאו בבשר שנבלעים עד הרגל עם המחוברהשוק
 אבל דס"ה שנייה ריעה שהוא אצבעות ד" הגדול בשור שפי" לפרש"י וזהו)פר"ח(
 הפחות ולבל אצבע, יספיק לא רס"ה א" בדיעה רמב"ם כסברת דקי"ל מאילפי
 ולמעלה האמצעי עצם מחצי לשער נכון יותר ולבן רש"ל ב" )ט"ז אצבעות ב"בעוף
 רובו חופין ובשר עור ואם הגידין לפסיקת לחוש אין העצם נשבר אםולמעלה האמצעי עצם מחצי אבל בבהמה בין בעוף בין ע"ז לסמוך ויש צה"ג יש לאששם
 זה בעצם להקל יש ידובקו יחדו השברים שאין אעפ"י ונקשר חזר ואםכשרה

 בעוף הן )כא( )ש"ך(. כדלעיל שיעורה בבהמה אבל )כ( נ"ד. ס"ק נ"ה סי"ונמש"ל
 משא"כ הרבה שהם לפי )בב( )ש"ך( אצבע ברוחב ולא עצם בחצי לעולםישער בקי שאינו מי וא"כ וש"ך( )ט"ז שיעור שייך אין דשם גדולה בבהמה הן מאדקטן

 ופר"ח(. )ש"ךבבהמה
הערות

 בתשובה רבינו שלח וכן הי"ד בה"ש משנה מגיד וז"ל צ"ב זהלשון

 כ" והרשג"א משנה כסף וז"י וכו"ע"ש שמעולם וכ" מורבינצאלחכמי
 כמו בעוף הגייים צומת דמקוס והסכיס בו חזר שרבינו ששמעבתשובה

 התשובה שכך הוא בעצמו שרבינו המ"מ דברי לפי וא"כ עכ"לבבהמה

 תשובה אותה סמך על הוא ששמע בתשובה הרשב"א מ"ש להיותויכול

 ז"ל. רבינוששלח



קנא
 )כד( ספוף ככדיקח כקי"ין "גו ר6ין )דידן טיקר ~כן צ"השיבדוק

 : ס"ד( גסגסת ~נוסר6"י )ר6"סטרפס

 רזורהז2:ד[
 בדיקה וצריבין צה"ג לפסיקת לחוש יש בחץ שלה הנשה בגיד בבהמה הכואם

 שיחתוך המורה וצריך הניפוה לפי והכל )כג( )פר"ח(. נ"ח סי"וכדלקמן
 שנפסק לחוש ויש ונימוח רקבון בו שיש הניפוה מתוך נר" שאם בו ויעייןהניפוח

 מראה ובשינוי רש"ל( ב" ופר"ח וט"ז )ש"ך להטריף יש אז החוטים מןא"

 חכםהורת

 סק"כ מ"ח בסי' עיין המאסףאמר
 וכן סותם דהטרפש ר"במ"ש
 כ"א. סי' רבה"ז ובס' להכשירמנהגינו

 מבפנים הכוסות בבית מחט נמצאתאם
 הבה"כ נסרך מבחוץוכנגדה

 והעלה ונתן ונשא הרבה האריךלטרפש,
 או בועה או ק"ד או סרכא שישדכיון
 וחודה שניקבה דחיישינן טרפהמראה

 שלא שלם מבחוץ רואין ואפי'לאחוריה
 ניקב שמא חיישינן הב' לעברניקב

 הנקב פני ייראה שלא וזווהבריא
 דינים במה וע"ש המכה פישהוגלד

 קי"ד. ח"אמחודשים.
 הקיבה שהוציא אחד בקצבמעשה

 מהחלב לנקרהוהתחיל
 החלב התיכתו ועם ודאייתראדאקשתא
 לעבר מעבר בפועל נקב נראהבסכין

 ונשאו לרווחה. פתוח היה אםבדאיתרא
 והתירוה. להתר והעלו הדור תבמיונתנו
 מצד הן מבפנים בה"כ נקב נמצאאם

 בו שנתחב מחט מצד הןעצמו
 או המחט תחיבת נגד נמצאומבחוץ
 משטחיות גבוהה חטוטרת כמיןהנקב
 הבודקים לכל ראיתי הבה"כושווי

 זה שבשר ניכר ואם בחטוטרתשחותנים
 בו ניכר ולא עצמן הבה"כ מבשרהוא

 וכן מכשירים מבחוץ החתך במקוםנקב
 בסופו. י"ג ס"ק מ"ו סי' בפר"חמבואר
 לטרפש מבה"כ סרכא שאין דוקאוכ"ז
 הויא סרכא יש אם אבל אחר למקוםאו

 ק"ב. ח"אכק"ד.
 ותמצא ר"ב בס' עיין הכותב)אמר

 ביש אפי להתירשמנהגינו
 ע"ש.סרכא

 עצמו המוח פ"ו הרמב"ם לשוןביאיר
 קיים והקרום נתמעך אושנרקב

 הא כולו נתמעך או נרקב דדוקאכשרה.
 רט"ו. ח"ב בה. לן ליתמקצתו

 כמה הכבד לטרפש הכרס נסרךאם
 מחט נמצא אם בין ישחילוקים

 ותרוה ע"ש מחט נמצא לא אובכרס
 הוא מקום בכל ק"ד ופירש,צמאונך.
 ממש בו ויש צרור דם טיפתדבעינז
 ולא הבשר בעובי הדם צרורשיהא
 לבד אדום הוא דאם לבד הבשרשיאדים

 ק"ב. ח"ב מטרפינן.לא
 שבדקוהו בבה"כ אירע מעשהעוד

 ריעותא שום בו ראו ולאכנהוג
 בו ניכר ואז בסכין מהחלב אותווניקרו
 והסכימו מחט ע"י שלא מעל"ענקב

 ק"ח. ח"א והתירוה. להתר הדורחכמי



 נז פרפדון הלכדת דעהיורדן הגולהבאר
 , פעיפים כ*א ונו הדורסת סתיה דרוסה בהמה דיןנז

 סף6 66) חעיןאמסג'
 םעלהז אלא בדריסתם שוים ועעע חיה כל ולא )א( נ5פרכיס( וגר' מ-נדף

 ך21ממך, הנדול 21שו41 אפילך ז4ריכעק לך יש הארי בכיצך יש ומעלוו, גתסגס פסיר.ווס
 בקטנה נךאפי' )נ( נמה בבהם' ד14-ימה לך אין הזאב )ב:( * שב12ץיו1ז דכריחגמיס5סרס

 בגדויה ואפי' בדקה דרים' לו יש אבל )ד( בענלים כגון שנ2ן4ן יסח נרכיענימי!
 לה אין הושועל ונמיה יחתול :גדולים כגון*כבשים שבנדקייז דף ססנתו6
 )ה( ומלאי' בגדיי' דרימה להם יש אבל נדולי' בכבשי' דרים' וחס"ד י,י-ףג"נ

 ואפי' כיל בבהמה דריסה לה אין .112קולדה והעך13ךרן נ-כל יכ-"ש באסמנ"ס"'
 בנסה 'אפי' העופות בכל דריסה יה יש אבל ומלאים נ2גדיי' 1סר6"סתס"ס
 עד נקב ואם )ו( בעופות אפי' כלל לתדרימה תכלבגאין . שבהם נ2( %י:ג
 שאינ' כי טמאו' חיות שאר מ )ז( *,לחלל כקוץשנקב דינו החיי סקנ"6ו"נ
 וכאש ומלאים בנדיים דרימה לה יש אנל כזאב נמה היא יאפי' ונגי. ססם ועזים ככבשים שברקה דרים'.בנדולה לה אין כמהזאב נכמיק רתיתר6,סר-ן
 דריסה רה ויש כזאב דינה מהזאב נמה היתה ךאם ב2עופךוע, ,סרתכ"ססרי"ף

הלי:"
 יותר נסה היתה כארי' נדולה היא ואפי' ננמה יא אביבדקה ;

 חסד6 רנ 6תר גסג6~רכ
 51חומר"

 זנסין ,גפסט: נעי6 יסס )"ג דף סס סר6"ס וכמיס סר'.ף
 סרתכ"ס 'נודכרי 'סג"נ סרסכ.6 גסס טטור ג"6[ כסי' ]*,גתכ6ר סס יוסף דרכ חתימר5סרסנ"6

 יעיזאךןזנ2ד[
 ולראות לחתוך וא"צ לגמרי מכשרינן ניפוח ולא לקותא שם דאין בכה"ג'בלחוד

 א" כל סביב וכורך החוט ונוטל חוט ובו מחט ע"י לבדקן יכולין עוף שלצה"ג

 ינפצנו מחבירו גס מהם א" ויראה המניו ימצא לא ואם רוקח( ב")ב"י

 )כד( רוקח(. ב" )שם לשנים א" יפריד שלא ויראה רי"ו( ב" )שם שנים הםאולי
 שמועה יבין ובס" )ש"ך( כ"ב ס"ק ריש וכדלעיל בקיאינן בבהמה אבלמשמע

 בה וסיים להבשיר רבוותא במה ב" הביא בהג"ה שם כ" ע"ד י" בדףלהרשב"ץ
 לחוש יש באשר יצא שלא מאחר כלל חוששין אין צה"ג במקום השבר יהיהשאפי"
 חוששין אין וגם הרבה מעשים עשיתי ובן לריאה חוששין אנו ששם נשבר אםבאגף

 רצ"ג. סי" ח"א הלק"ט ועיין ע"ש נתרפא לא כן שאלו לחוץ יצאשמא
 וטעמא פר"ח. עחן ק"ד כמין בנדרס וניכר אדום והוא ארס ומטיל )א( נזסימן

 שמא לחוש ויש הבשר תוך ונוקב הבשר את ושורף יורד שהארסדדרוסה
 והתו" 1 רמב"ם( דברי מוכיחים ובן רש"י )לבוש משהו בנקב שנטרפת במקוםירד
 שהארס דדרוסה טעמא אלא היא נקובה בכלל דא"כ לינקב דסופה משום לאוכ"

 מצילין שיש בין מארי גדולים שהם אעפ"י )ב( פר"ת. ועיין ע"כ למות וסופהשורף
 לא דבדזוטרמינה תימא דלא מינה בדזוטרא ואצ"ל ופר"ת( )פר"ח מצילין איןבין
 אלים דלא )ג( )פר"ת(. דמי בשרא דידיה קמי דמנח דכמאן זהרא זריק ולאכעיס
 ולמברה לחוש  ויש בגסה, אפי" מחמירים ואחרו" והתי' )רש"י( למקלייהזהריה



 המלה בארקנב נז מרפות הלכות דעהיורה

 י,ו"ן ה-כ סס מחמירין ויס סג"ס : בכל דרימה לה ויש כארי היא הרימארי

 )ח( נ0ס כגסמס 6פ" דריסס 05 יס ו5ממ5' מז36 ססי6 דכ5עוד
 יב ::עועש

 סוונרו מר5מ : 6"ז( נ' קס"ח סי' )0"ס 5חינור6 5חיסוים

 56*סייל ומלאים בגדי*ם אפי' בבהמה דרימה להם אץ העופות יכיב
 למ היון ג*נד4 עיקוב והוא )מ( ומלאים בנדיים דרימה שישלוחהזכמהנץ

 דרכ עייסס5י4 : ארפ מם*י שאז החלל לביתבצפרנו

 נעב"סי6 ובלבד )יוד( ממנו נדול בעוף אפי' מ דריסה לו יש יהנץ3
 יסנ"סיי"ף בתרנמלת לא נאבל )יא( יונה ובני כתור"ם הדק סןשיהא
יית"סיטוימ 5סן יס נקטגי' 6כ5 ,יב( ננד51יס וחק6 סנ"ס ממנהושימעיה

מג5ק" דריפה להן יש הדורפים עופות שאר ם )יג( וטור( )רס3"6דריס0
 נחר6סס

 .שסי6 ,:ן,.~יג הגם מן חוץ מהכ נדול שהוא בעוף לא אבל יד( ו שכמותןבעוף
 נטור ,ס"פסס : )ט1ר( )מו, 0מ1פות ככ5 רריס0 15 סיס ס5קוןסק1רין

וכ"נסרסג*6ססס

 עכ5יסג6ננתר6 רצרדיהןב:ד[

 )ו( כהש"ע. פסק והט"ז ופר"ת( ובה"ט פר"ח )עיין הפמ"ר במקום לא אם כךלגוים
 )ה( )פר"ח(. כגסה דינה אלא נר" ולא לגוים למכרה אף ואוסר מחמירהב"ח
 אלא בהמה להמית חזק ארס להם אין ושועל ונמייה דחתול רש"י דד" כ"הפר"ח
 הפו" כד" לאיסור ג"ב רש"י דד" כ" והפר"ת מדוקדק שאינו עליו וכתב ע"בעופות
 כל דרסי לא מהן למטה ואצ"ל שכמותן כל אבל ושועל ונמייה חתול ודוקאוסיים

 ע"כ.עיקר
 שיש שכ" כרי"ו דלא וש"פ ברשב"א מבואר כן מהזאב למעלה הן ונמרים'דובים

 )פו' בעלמא קוץ כמעשה אלא כלל ארס לו שאין )ו( )פר"ח(. חתול דיןלהן
 שוהה דלכך חמימות בו ואין קר טבעו דכלב יחזקאל כנסת בס" וביארולבוש(
 כשנתאדם לה שנחוש דריסה בשאר ולא )ט( )פר"ח(. עיקר הש"ע ודברי א"ז(ב" )ב"י דורסין גסה בהמה אף הזאב מן למעלה שהוא כיון בגסה ולא בדקהשהזאב ראעפ"י פי" )ח( נ"א. בסי" שנתבאר )ז( החמימות. למיעוט ג"י במעיוהמאכל
 הבשר נתאדם אפי" אלא הנזכרים מינים כשאר כ"ב שורף שלו הארס שאיןהבשר
 הגז וכ"ש הלבוש( )ל" לחלל שיקוב עד לדריסתו חוששין אין לחלל כלל ניקבולא
 ונשר )פר"ח( כדרישה ודלא הש"ך וכ"כ מהנץ יותר דריסה לו דיש עוף שםוהוא
 היינו זה שבסימן דריסה לחלל,וכל הגיע לא אפי" )י( פו'( כמה ב' )ש"ך בגסדינו

 וכ"ש בהן וכיוצא )יא( הקודם. בסעיף נת" כבר לחלל ובהגיע וש"ך( .ח )פרבכה"ג
 בגופן גסין שהן ואעפ"י )יג( )רשב"א( גדולים בתרנגולים פי" '.ל( 'ה(. )תצפרים
 דריסה להן יש מהנץ שלמטה באותן דאפי" מר"ן ד )יד( ךנר',ח(. )שם מהנץיותר
 אותן וכן בלל דריסה אין מהנץ שלמטה דאותן שבתב כלבוש דלא שכמותןבעוף

 כנץ דריסה להן  יש הדק בעוף ודוקא שכמותן בעוף דריסה להם אין מהנץשלמעלה
 הוא שהפלקון כ" שהרשב"א אעפ"י )טו( )עש"ך(. מהו יותר בגופו גסים היוואפי"
 שהוא שפי' מי שחש כתב אח"כ מ"מ אסטו"ר, אלא פלקון אינו והגס רגס נוןלמטה
 ונץ באסטו"ר וכ"ש בפלקו"ן להחמיר נקט ההג"ה ולפי" פלקו"ן שפי" ויש ~וףהינ



 נז פ2רפדרצ הלכדרו דעהידררק הנולהבאר
 ג %::5 להציי באים אם בין דריפה להם שיש שאמרנו אלו עכל1אנתר5לססי5כריי'
 : )מז( להציכו באים אין אם בין טמנוהנדרם 'ינ

 בלוך הנכנסים בחהולים היתר נוהנים שעכשיו אומרים יש פןק 3סס טורעה1מר5

 על צמומכים בדבר לחוש ךאוי שהיה ו4שע"כ2 *( תינגדישל יגוסקיס:חכ

 : )יז( חוששין אין הכהו שיא וכל הרבוה בני הם שרנו שחתיים נסחמיר יס,סנן
 ברנליה דרמה אבל )יח( ובצפורן ביד אלא וירימה ק4פיןן 3סס 1טורעקר"ן

 : בעלמא כקוץ איא הוי לא כשניהינשכה ::יי1.גסלמ:
 שנפל כנון מדעתו שלא אבך הדורם מדעת ארא דייסה ראיןז סס קג.ו רגןף

 דרימה: הוי לא ש צפרנו בו ונתחב )ימ( פקרה דךךעךין סיס 5סקס,ה
 שנעץ הרי כיצד ונדרם דורם של מחיים איא דייסה תאי,וק סת.נ תיטת5%
 אאו הדורם הומת צפרנו הוציא .שלא ועד בנדרםצפרנו מ1מר5שנ"1
 תסס ס0ד5ניי

 כשראינו בד"א )כא( כשר ה"ז הנדרם ננ'מחם או )כ( ידי חתכי
 בו תחובה וצפורן לפנינו בא אם גאבל )כב( סוף יעדמרצוקלה הר"ן ,נ.נאט,ר
 בעופוה הצדים איו ילפי' ודרם וחזר דרם שמא חיששין)כ3( כ"ו( נ55),5,ץ

 שכן אמור צפרנו שהפיר .קודם הנדרם שחמו אפי'הדורפים%2:ע:י::"2
 שלא רא*נו הואפי' שיצודנו עד פעםים כמה בו שטכהדיך נת"הסרסנ"5

 יודף כשהמן שפעמים לפי ליה ח.שינן לכן קודם איתום ו:ר.:מסוולע
 : )כד( פייחתו דרך בצפרנו מכהו הוא העוףאחי::"נ-יתמסמטו[

 :ס הר5"סינרי
 רנרז*הז21דק

 בכעס רורס דאינו להתיר יותר מסתבר ובכה"ג )יו( )פר"ח(. גאבילא"ן הנקראהוא
 לאין מצילין ביש חילוק אין דריסה להם שאין באותן וה"ה )ש"ך( קמ"לכ"כ

 )ש"ך אחריו רדף לא אפי" חישינן ודאי הכהו אבל )יז( ופר"ח(. )ש"ךמצילין
 של האחרו" רגלים לאפוקי )יח( י"א כבסעיף )ט"ז שותקים בשניהם ואפי"פר"ח(
 )ב"י ברגליו ודורס ביה לפלוגי שייך לא רגלימ שתי אלא לו שאין בעוף אבלחיה
 ב" )ש"ך מדעת שלא הבהמות והכה ישן הדורס שהיה או )יט( ( ופר"חוט"זוש"ך

 הוא צפרנו נטילת עם שהארס )כא( )ב"י( בו התחוב )ב( וב"י(. ופר"ח וסה"תסמ"ג
 דלא היכי בי חישינן לא המעים כנגד הבשר האדים ואפי" וש"ך( וט"ז )ב"יזורקו
 ובהדי הרורס מת ואם ר"ן( ב" )פר"ח כלל בדרוסה לן מספקא כולא בעלמאחישינן
 להשליך כח לו אין ההיא שבשעה כשרה הנדרס מן לידיה שמיט נשמתיה נפיקדקא
 משך ואם ולבוש( )רשב"א כלל צפרנו הוציא שלא )כב( רדב"ז( ב" )פר"חהארס
 עד לגמרי מניה לטופריה למשקליה הספיק ולא הדריסה ממקום צפרנו אתהדורס
 ב" )פר"ח הארס משליך צפרנו למשוך שמתחיל שמשעה משום טרפה הדורסדמית

 אמרי" בלא"ה אבל שם הדורסים עוף או חיה שהיה ומיירי בגבו )כג(רדב"ז(.
 נסו ואם )כד( מ"ג.( ס"ק ולקמן )ט"ז( י"ד סעיף כמ"ש מעלמא לו באדהצפורן

 ארס בו הטיל לא שהרי לאכלו מותר עוף בו וצד בו כיוצא או בבסף הדורסצפרני
 אם אבל )כה( צד"ל(. ב" )פר"ח בהם פוסל שהנקב מהאיברים אחר ניקב שלאוהוא
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י::מ,"י השוורים בין שנכנם ארי ראו אם כנון דרופה לם2ק יהיששיןמ
 עין"ק'

 כ;מרה מס,".ה"וי כימנ" סס): ?דיר שניוה כגון םתייו יירוח יכולים שאינ2 צר?מקום
 כ': קךי יכ7"ף :5 5155 1"1 ;וף מ?א רכךוב שנכנם דורם עוף וכןשיהם

 5גניסר:מו"5זסס וה2 יםותק כ:הוא בד"א ,כה( דרם שמא הוששיןתרגנ51'סן
 י""וס)"י::ן: והם שותק הוא זאם אבך וז1מקיס( מחרמד'ס )פי'מקרקרי'
 חיות גתס גרוך ואם ,כח( חוששין אין )כזן מקרקרים והם "הוא או )כו(שותקים

 חיכ1ת כני:גע:, הוא אפי' לאחרים חוששין אין וכט( מהם א' של ראשוחתך

 ,":ן 5,גסן:."הסי כשהרגו טודוקא רונזיה נח ככר דאמרינן מקרקרים והםשותק
 "י"ימימ,יקי, ב;רה שחנתו דכ"ש יכוים חוששין )ל( מהם א' פצע אםאב?
 ::נע'ו(':ג דוק6 )וסן 6' סרג 61פי' סנ"ס הרנה ולא עצמה כשהצי?הבו

:יס3.ה'הי",מס סרי )לא( 6חריס דרס 6ס 6כ5 6חריס מוד סררס ר6ינוס65
 : ג"1( ג55 )6ו"ס 6ס1ר סכריר )1ס וכ5 ר1גזיס גח ס65ר6יג1

 יאחרים חוששין אין מהם א' ראשו.ש? חתך שאם 'נד"אי
 החהולים איו כנון אבל עמהם ועמד לתוכו כשנכנםרוקא
 ודורמין מבפנים ידיהם ומכניפין עוף מ?א כ?וב עלשעויים
 הכי משום רונזיה נח יא מנייהו דחד ?רישיה דקמעיהאע"נ

 : ,לב( ע?יהם כו;ם הוא אף בורחים שהםדמתוך

 תודהזבח
 לא אחרים של נמי אמרי" נדרסים רבים נמצאו ואפי" חוששין אין רחב במקוםהיו
 ממנו להנצל שיכולים גדולים וחצר בית כגון הוא רחב ומקום ופר"ח( )ש"ךהשיג
 נ"ג דף בחדושיו מהרשב"א שנ"נ פר"ח וכ" וסה"ת מסמ"ג משמע שכך ב"יכ"כ
 אבל רחב מקום מקרי חצר בעופות דדוקא בתבו וצ"צ וט"ז הב"ח אבל מ"בוכ"כ

 ובחצר לדבריהם, לחוש ויש מוקפת שאינה בקעה אלא רחב מקום מקרי לאבבהמות
 דרך שכן בהדדי עבדי שלמא דאמרי )כו( וש"ך(. )פר"ה לגוי למכרם להתיר ישרחב
 דאמרי" )כז( )לבוש(. ובהמה אדם בני עם ומתגילות תרבות בני שנעשו חיותהרבה
 איכא אבל צפורן מקום דליכא ודוקא )כח( וט"ז(. )שם מחבירו ירא אחדשכל

 ותלת תרי וה"ה )פר"ח( לקמן וכדמסיים הרגה או )בט( הר"ן( ב" )פר"חחישינן
 אלא מהני לא וכשהרגה ות"ח( וב"ח כד"מ דלא וט"ז( וצ"צ מ"ב ב" )שםמנייהו

 לשאר מהני למחר כשנמצא אף ראשו קטע ואם לא למחרתו אבל מידכשמצאוהו
 ה"ה )לא( ור"ן(. רשב"א ב" )שם פצע לא אפי" דרס וה"ה )ל( צ"צ(. ב" )שםכבשים
 שהרג אחר שררסן ידעינן לא אפי" נירסים מקצתן שנמצאים וכל וט"ז( )פר"חפצע
 דרס ואם רוגזיה. נח לא הרי פצע ואח"כ תחלה הרג אם ממ"נ אסורים כולן מהןא"

 גם וחוששין )לב( )פר"ח(. ומ"ב הש"ך וכמ"ש דרס מנייהו הי ידעינן לא הריתחלה
 )שם( ראיה בלא ע"ז שחולק כמ"ה רלא והרא"ה הר"ן פי" וכן הנותריםלאחרים
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 דלא ה"מ מותר. עצתקים והם שותק הוא שאמ כבד"איאש5מ::2:
 כדרך עלייהו דקפץ דחזינן היכא אבל בהו דננע חזינן קט.ח ! מ י0

 : )לנ( אמור תרבות בן ,2הוא פי על אף ן*ן*ורמים כחיךוס'יסרטכז5
 סגמר5פמסקגה

 ואי צווח וא* שתק' אי ידעינן דלא דהיכא שאומר סי לישין2 3סס נס'רסס
גיהג.5

 וק )סג"ס )לד( יה חיישנן לא שתקי ואי אינהומקיקיע 3לךב5'

 : )לה( ו55סור( 5דכר )חוס )ויס פ5"ט( )ר"ן ככס"נ 6~סרין ,ו)6יי'0ס
 סס ךרנגתימר5

 הוא אם אבל הארי שנכנם כשידענו דוקא דחוששין מיהא ינעטך,נ"גסרסנ.5
 כלב או ארי ספק שהוא או )לו( לאו אם נכנם אם 323וק סט,ר פ5.נח"ה
 כלכ לפנינו כשיש נודוקא חוששין אין ניגף נה ב שכ(א נג' י"תרימס6

 ידענו ולא דם- מבעבע לפנינו כשבא אבל וקנה ארי אווארי
 כת' וככר סנס"ס )לז( רהחמיר בין להקל במצויובין הוליןבמה,

 : 65סרו גוסגין כ5י6ר דס 3וכעכע 5ס ם 5"ג סי')עי5
 הארי של צפורן ונמצאת )יח( השוורים בין שנכנם עארייו*

 לחה הצפווץ אם בין מהם אחד של בנבו ויושבתתלושה
 והם עיתק הוא אם פאפי' )מא( לה חוששץ )מ( יבשה או)טך(

 שמומות צפרניו חםש או צפורן מקום אם וכ"ש )מב(שותקים
 : )מג, שבריר השוורים לכל אלא חוששין בלבר יזה ולאמגבו

 תורהזבה
 ס"ס, דהוי )לד( לבוש(. )פר"ח שתקי אינהו טובא בעיתותא משום דאדרבה)לג(
 מחמת שמא צווחו והם שתק הוא ואת"ל כולם, צווחו או שתקו בולם שמאספק
 נראה ובהפמ"ר ופר"ח( )ש"ך מותר לגוי ולמכרו )לה( )לבוש(. דרס ולא צווחויראה
 ואם )לז( רשב"א( ב" )פר"ח מקרקרים אותן שמענו אפי" )לו( א"ר( ב" )ש"ךלהקל
 ומסיק האריך והפר"ח )רשד"ם( לחומרא תלינן דורס הבלתי כמו ב"כ הדורסמצוי
 להתירא תלינן קמן בדאיתינהו אף הרשב"א ולד" להתירא. תלינן קמןליתינהו אי לחומרא,אבל תלינן קמן ושונרא כלבא איכא בהתירא,ואי טפי למתליאיכא אי זולתי שקול בספק אפי" לחומרא אזלינן לעולם הרמב"ם לד" בדבר, שיטותדג"

 א" יותר ומצוי קמן דליתינהו הינא זולתי הן כשרות בהמות ורוב דאוריתאדרובא
 א" יותר ומצוי קמן בדליתינהו אף והר"ן הרא"ה ולד" המצוי, בתר אזלינן דאזמהן
 שקול בספק דאף העליתי כ"ט סי" ולעיל בדריסה, תלינן ולא אחר בדבר תלינןמהן

 שתולין במה ונ"מ פירושי, דכולהו חומרי נקיטינן דינא ולענין לחומרא,אזלינן
 דמקשה לבוש ועיין ע"ש הדם שמבעבע במקום רק בדיקה דא"צ בקנה אובכלב
 דרוב חזקה דאיכא משום ותירץ דורס, או וקנה בכלב שמא א' ספק רק כאןדאין

 שיש הדורסים משאר א" וה"ה )לח( ע"ש. הם דרוסין שאינן בחזקת ועופותבהמות
 דבכותל לומר ואפשר דמשתמטא עבידא דלא )טל( )לבוש( בבהמות דריסהלהם
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 סי5"5 5ניי נסס ודאי ואפי' צ כשרה רושם בה מוצא וא*נו בדקה אםאבל צטיי חיי5 י3י בדיקה בלא להתירה שלא היינו לדרומה דחוששין האטו

 סכ"5יתכ:סס ג : )מד( בבדיקה היתר לה ישדרוסה
 ןרכ משתיסיחת, כל וכודקים )מה( הנדרם את שוחמין הבדיקה היא כזדטז

 )'ענל גדכ נמצא' אם )מז( יהקדקד "עד קהירך טכף )מו( ש?והחל?
 טור סתוחיסנע הדריסה רושם בה נמצא ולא טר~ת מיני מכך שלימהכולה
 תיגרי גה איזהו . אמורה הדריסה רושם בה נמצא ואם )מח( מותרתה"ז
 ה~~ג:ב"5 שואם )מט( מעיים בני כננד הבשר שששדים הדרשהרושם
 יינשתיתי5 שהרופא כבשר שנעעמה תעד )נ( םעיים בני כננד הבשינמוק
""דסג"5תיתרכ ראם . וטרפה )נא( כאלו.חמר בשר אותו רואין מהחבורהגורדו
 סוג5 ונרנ3גתר5 טרפה )נב( עצמן המימנים שהמ כל אטשיאדימו במימניםדרם

 זניר ר'אכדתחג,י קסע די'3יק : שהו בכל )נד( הקנה האדים אם בואפילך)ננ(

 הודהזבח
 לומר שקרוב הארי מיד רמשתמטא דעבידא )מ( ור"ן(. ורש"י ש"ס )עייןנתחבך
 כדלעיל ודרס וחזר דרס שמא )מא('דחישינן הלבוש(. נגד רש"י משם )פר"חשדרס
 וה"ה )מב( וט"ז(. כב"ח דלא נקה"כ וס" )פר"ח ממנו נשמטה הצפורן ואח"בבס"ח
 ריעותא דאיכא בבה"ג לו חוששין רחב במקום ואפי" )שם( מקרקרין והם הואאם

 )ב"י שותקים כולם אפי" )מג( רחב. במקום שמתיר בט"ז דלא פר"ח ב"י)לבוש(
 לפנינו הבא שור אבל השוורים לבין שנבנס כשראינוהו ודוקא כרי"ו( דלאופר"ח
 בגב שנמצאו ארי צפרני ג' או שנים כשנמצאו- ומיהו שרי גבו על יושבתוצפורן
 וכ"פ )מר( הרשב"א( ושכ"כ )פר"ח אסור הארי ביד סדורות שהן כסדרהשור
 ובודק בעור קצת קורע הוא, עוף אם )מה( הפוס"(. הסכמת ושבן והפר"תהפר"ח
 ל"ג סי' לעיל נת" וכבר מבפנים ובודקו הושט מהפך ואח"כ ושוחטו משםהקנה
 מבפנים בדיקה צריך אין מבחוץ רושם בקנה ניבר שלא וביון שם. ועמ"שס"ו

 מעים בבני ונדבק מפעפע והארס מבפנים אחר במקום גם דרס דשמא כנגדולבדוק סגי לא בחוץ הדריסה מקום ניכר ואפי" )מו( ט"ל.(. ס"ק פר"חע"ש
 המוח על החופה הקדקד עצם אבל בכלל המוח ועור )מז( רשב"א(. ב" )עב"יונוקב
 מבפנים בדיקה בעי מבחוץ הקדקד עצם דהאדים וחזינא אתרמי ואי בדיקה בעילא
 דבעצם שרי מבחוץ רק האדים לא אם אבל טרפה המוח עור כנגד בפנים האדיםאם
 הירך אבל )פר"ת( בדיקה בעי הקדקד עצם ונקב דדרס ובהיבא לפנים מתפשטאינו

 רשב"א(. ב" ל"ח ס"ק )פר"ח כלום בבך אין ק"ד שם נמצא אפי" לתחתומהירך
 הדקין כל לבדוק דא"א משום בבדיקה מתירין אנו דאין וכו" נמצא לקוץ ול"ד)מח(
 שם שחושש המקום ידיע דלא דכיון הנקב משא"כ רושם, דמינכר דרוסהושאני
 בהן שנטרפת מהאיברים א" כנגד האדים אם וה"ה )מט( )פר"ת(. יפה לבדוקא"א
 הארס מצד )נא( )שם(. בהן שנטרפת איברים כנגד או )נ( )פר"ח(. צה"ג בנגדאפי"



 נז טרפדת הלכות דעלקידרךז הגולהגאר
 : )נה( 3מבדזך*ן ב:ד.יקוץ לך כסס יט,רס", אין שהו:ם מפני בבדיקה תקנה לה אין שנדרפה גבהטה ין 5"ג גס,יג))1,,ן
,סנ'"וגה"ג

 בדרוסה כמן בדיקה שם שהוזנר מסדם בנל שאומך מי דיש ייז ןגיי,סס,סקיס
 :פיר אבדיקה למיקם ליכא הלל4 בדדרדת ושבורדץ נ)1ויך; הגמר"המסקגח

 בבקב' אי יני חורש י"ב ה,הוןן אלא הקנהא ליה ויית:%),:ס:סה
 הבצים כ? להמיל גמרה אם בעוף יוכן )נז( ותלד שתתעבר :ס הר"רכסס
 נצים חזרהרהטיך ואח"מ כ"איום דשהתה 1 ראשונה כ:עינן- של "סס כ, לט,כ
 ג"ג כטורסס
 אחר שהתה אם מעולם, בצים המייה לא אם חוכן כשרה )נח( ג"כ ססרס.י

 כשרה כצים יהטיך והתחירה יום כ"א מרפוה מפק בהשנולד
 להביא ליזהר שצר"ך אלא )נם( בודקים הזה נזמן שנםטוי"א
 נקי"יס "'ן ס"חרוגיס כדורוק 51כו סג"ס : בדבר הבקיאיםכל

 15 סיס דכך כ5 5ס:ריף ס)1גסנ 51כןככדיקט
 ?'עוק"

 סוקכ'ן ו"ן
 5גסונ יס 51כן כ53 כדיקתגוע5

 כסכר"
 י:ורדכי )סג)ו"י סר"ס1כס

 ר:לזאיקזב2דז
 אלא דרוסה אצל הם שקשים לפי כנגדן העור בהאדים סגי ולא )נב( )ב"י(.ששרפו
 הארס מ"מ ברובו, פסוקתו דקנה אע"ג )נג( )ב"י(. עצמן בסימנים הרושםבעינן
 מבואר כן שבהן פנימי מצד הושט או )נד( )שם(. רובו לשרוף ועתידשורף

 בקיאינן דלא השתא בתובה והולד האם נדרסה ואם וב"י(. ופר"חבהרשב"א
 שניתר כיון חדש י"ב והי יצא ואם אסור עצמו בשחיטת ניתר לא הולד אםבבדיקה
 בודאי או דרוסה בספק וה"מ אסור חדש י"ב בתוך שחטו ואם שרי עצמובשחיטת
 אם אבל ג"ב הולד שנדרס לחוש שיש באופן החלל בנגד לפנינו כשנדרסהדרוסה
 סי" סוף )פר"ח לולד מזיק הדריסה טיפת אין וכיוצא בדפנות או בצוארנדרסה
 בספק וה"מ אח"כ מינכר לא ותו שחיט קא ארס במקום שמא דחישינן )נה(ע"ט(.
 רבות פעמים שדרסה דחישינן א"נ דרס היכא חזינן ולא דרוסה בודאי א"נדרוסה
 פר"ח )עיין תקנתא לה אית בושט דרס ולא א" במקום שדרס ידעינן איאבל

 בשנה בין )נו( ס"ו. ל"ג ובסי" לזה שקודם בסעיף דינו נת" עוף ודיןופר"ת(
 וכיון השהייה לה מועיל דרוסה ודאי ואפי" ופר"ת( )פר"ח מעוברת( אופשוטה
 באורך. פר"ח עיין וכשרה הבשר האדים שלא הוכחה ודאי הויא חדש י"בדנשתהה

 פ"ו( וסי" זה סי" ופר"ת )ש"ך ולידה בעיבור אלא לחוד בעיבור סגי ולא)נז(
 ופסק סי" חי"ד האריך מראשית מגיד ובס" ע"ש לחוד בטעינה מתירופר"ח

 )שם(. הראשונה מטעינה הם ואלו שנטרפה קודם נתעברה שמא למיחשאיכא מהכי בבציר אבל )ש"ך( מותרים הראשונים הבצים וגם )נח( להחמיר. ישדמספיקא
 מעוברת היתה שאם כשנטרפה מעוברת היתה שלא לידע צריך בבהמה שגםודע
 י"ב שהיית דמהני והא )פר"ח(. בעוף כמו שנייה פעם שתתעבר עד להמתיןצריך
 משום שטריפתו לגוף לחיבורו סמוך בעוף גף שבורת אבל ונפולה לדרוסה דוקאחדש
 ספק מידי מוציאנו זה אין ימים כהול הרבה אם אף בזה וכיוצא הריאה נקיבתחשש

 איכא בילדה ואף הריאה ניסבה האחרו" יב"ח בתוך שמא למיחש איכאדאכתי
 ומיהו הבצים ואסורים ונטרפה הריאה ניקבה שנתעברה אחר שמאלמיחש



 נולה בארהקנה נז טרפות הלכות דעהיורה

'סיג"גסר;כ", ס)ריכיס דכ5 מור )וחמירין וים ס6חרוגיס( וכ5 ס)וקסס כסנוסס"פ
 יסעססיקס6 וינוגרכו יחזור ממ6 קודס רק=ינויתגו נכו"ס 5 חי 5מכרו ו,יןכספק תסס"גת-ס סעונוד 6חה 656 6יכו ו"פ" 5שק5ס חיסיגן חירם י"כ5סססיתו
 ג.ד דףגגסר6סס : )סא( 5"חן סי')רסכ"". ומדיגסוחיקיגסו 6סור קי 1ס61 חודס י"כ סגסחסכ 6פ"פ טרפס ור6י מסו6 נוקוסוכ5 כ,' 7יכי5קת,ס 56ו כנויינות סנוגסג סו6 וכן )ם( וסנמ"'( וסמ"ק ,:ורדגי5יסר56

 סיס3"6ססנ,6 יפיכך )פב( בהם ניכרת אדמימוה אין קטנים שצ2ריםימיי"א סר6סוגיס,גסי'
 נפיי1ם ססכיס"י ואינו כ"כ אדום אינו הנ'ן שארם י"א כךכן בדיקה ךהםאין

 וכ,'י"גק'גסו שלא כדי חודש י"ב יהשהוהן אסור הנדרסים הם רבים יאםכ

 גן]2ס6ס;ס : )סד( כ6חד 6פי15 5סחמיך 1סמכסג תקיה יידייבא
 6ו דרוססססק יחזור שמא ינו* דרומה ס2ק או דרומה ימכור מאמורכ42פ

 יר'סס ,ד6 536 ידוע ס6יגו 3טרפוק ודיק6 סגס"ס : ייגראיויטכרנו
 ק"י כסי' עייו טרפות ספק ,פי' וכן כ"ר( )קפריס נוותר לכ5 יגיכר סירועטיפ1ת
 מ.נ 7' אתסגס 65סרו רק"5 6ע"נ קע"ח( סי' לה"ס ססו6 סטרפוק :וכמיריסוים
 גתסס'6ת'י",כר ויס סי6י5 וינוכרכו יחזור סנז, חיסיכן 651 5גו' 5מכרו מיהרנו":ו

 'גוכסירין
 ' : )מה'

 סעיפ.ם י"ב ובו נפילה בהמה דין3דק
 עומדת היתה אם שנפיה גהמה כיצד ,אי אסורה נפולה "א

 שם שנפיה המקום ;ד טכריסה יש אם ב כשנפלה רנייהעך
 תודהזבח

 אלא הריאה לנקיבת חששא שאין חדש י"ב שהיית או לידה מהני גףבשמוטת
 שעיניו מה אלא לדיין שאת )נט( סק"ח. נ"ג סי" וע"ל )פר"ח( השמטהבשעת
 דלעיל לבצים ול"ד )ס( רש"י( )ב"י ההם בימים יהיה אשר השופט ואל שנ"רואות
 )סא( )שם(. כזה מועט בזמן לתקלה חישינן ולא לטעון ממהרת לטעון סופהדאי

 ב" )שם נס דרך הוא חי, ואם לחיות לה שא"א שאמרו רז"ל דברי להבחיששא"א
 הפו" ובמחלוקת סק"ד(. מ"ח סי" וע"ל דכדי במילי שחלק נרש"ל דלארשב"א
 חדש י"ב אשהיית דסמכינן ודאי צדדין משני לא" מכרחת ראיה שאין שקולשהוא
 שהחת מהני ולא להחמיר יש יתרת ולספק )שם( טרפה בספק דהוי רכ"עאליבא
 בדיקה להם אין והני )סג( וטור(. )לבוש אדומים כולם שהם מפני )סב( )שם(.יב"ח.

 פר"ח ונ"פ )סד( פר"ח(. )ש"ך הש"ס בזמן ואף הדין מעיקר היינו זהשבסעיף
 וה"מ )סה( סק"ס. בדלעיל חישינן לא ובעוף ע"ש. כמר"ן פסק ופר"ת הדיןמעיקר
 ניכר שאין כל הרשב"א דלד" ועוד בבדיקה היתר לה יש הני דבלאו דרוסהבספק
 אבל הוא תרבות בן דרוב דת"ה ההיא וכן לגמרי כשרה מבחוץ הדריסהרושם
 להתיר אין להתיר בלא"ה צדדים שאע היכא דרבוותא בפלוגתא אחר טרפותבשאר

 פר"ח(. )ש"ך לגוי למכרואפי"



 נח מפרפדרן הלכדרן דעהידרדן גולהבארה
 שוכבת הית' נואם איבריה נתרסקו שמא חועהשין טפחים עשרה גררסנ"6ןיי;
 דבעינן והא מפחים. י' הסקום נובה שיהי' צרי' ונפלה ונרן3לגלה ירוהס1רני

 וידעה אחרים הפייוה או י )ב( מעצטה בנפלה דוקא המ גובה י, ד:676ימ6,ק
 )ד( מדעתה שלא אוקךים הפייוה אם האבל 1ג' ?הפייה שרוצים דמעוכד6סס

 אפילו 11( אחת בבת שהפילוה אלא ,ה( בכך . דע אפ אי רג גרןעחק
 5מוף כסנוכ כין 3זס חי15ק 61ין )ז( :ה חוששין מי"ט בפחות חעי, 1:1'סמ,56
 : )ח( 31"י( )ט1ר סכי ד'כ6 ג)ו' ד3ע1ף"( 6ס6::ני.
 בהמ' שרצצתו או לעיסל טרפו או ברנייו אדם שדרמו העות 1 בוכריססומ

 גפ5ס 06 וכן סג"ס לו חוששק קשה דבר על שנחבטאומ::':ן'נ
 5ח1ס סיס ן3ר סי6 06 ג3סמס וכן נופ1 מ5 קסס ד3ר 16 36ן ג.ו סס'מסגס

 : )ט( 161"ס( 13 )כ335סמס חח,ס' נ."סס

 לשהצמ אמור עמדה לא אם לה שחוששין שאנשינו נפילה , -נ 1סר;נ"6,סי.1ס0

 זמן בתוך שחטה ואס )יוד( רעת מעת שתשהה עדאותה 7ריח:"מי.6
 ואם הטרפה איבריה מכל שלימה אותה וםצאו בדקוה אפין זה סס ,כר6גטיגלס

 כל כננד לבדקה צריך ט שחמה כך ואחך רעת מעת שן4._ד4 תסגי 657 וס6ג.ו

בק:6:י:ייב"
 טרפות בה ימצא אם הירך עד )יאי הראש כייו'מקדמד החיי

 שבפניו םהאיברים אבר שנתרסק -או חכמים שמנו כמהמרפות ע7 565תרגיכו
 כ*י תע.5סחססס
 דרכ מסתי גחמן ירכ מס6 מס"ם גס"טירנוכ"ס

 רזודהזבה
 דעתה בלא )ב( מ"ב( דף )רש"י הל"מ הוא כך אלא טעם לזה ואין )א( נחסימן

 בדלק" חישינן לא לרצונה אבל  שגיון לה אירע אלא לרצונה לאפי"
 צפרנו נועץ לומר שייך לא דאז למיסרך מידי לה ולית )ג( ופר"ת(. )פר"חסי"א
 בבח להפילה בשרוצים בחה בבל מתאמצת היא אלא א" בבת הנפילה הוי לאומ"מ
 )ה( )פר"ת(. ידעה לא והיא אחרים כח בחבטתה שנתוסף כיון )ד( ופר"ח()ש"ך
 רגליה שקשרו כגון )ו( )שם(. לאט לאט לנפול כח עצרה שלא הדוחה כחוגדל

 שיעור טפחים ד" מיהא דבעינן ומסתברא )ז( )פר"ק(. בזה ביוצא ובלוהפילוה
 אתא, למאי הלשון בפל צ"ע )ח( )פר"ת(. מתסרא לא מזה פחות ובל לארץמבריסה

 אין ובאבן )ט( וס"י. ח" סעיף עיין מדובקים כנפיו היו אם רוקא ג"ב דבעוףודע
 נושא חי י"ל נופלת דכשהבהמה האבן לפי הכל אלא מעשרה לפחות י" ביןחילוק
 דלא אחרונים וכ"ב כ"ב ב" ב'ב"י )פר"ח עליה שנופלת באבן משא"כ עצמואת

 )פר"ת(. הדיין עיני ראות לפי הכל אלא בבתיבה נמסר זה רין ואין וב"ח(בהראב"ר
 שמא לה חוששין לעמוד יכולה ואינה כואבת והיא גבוה ממקום שבשנפלה לפי)י(
 (.א

 ובזה בדל"ת הכי דינא נמי דבעוף דגריס מצאתי ובנ"א כתוב כד קמאובמהדורא

 דעוף דאורחיה ע"כ כנפיו נדבקים אם דהיינו פי" באה"ט ובס" התמיההסרה
 ר"ן( ב" )ב"י בנפילה מתרסקדלא



 הנילה בארקנו נח מרפות הלכות דעהיורה
 נסס כטי )"ד מהאיברים אבר נתרמק כאפי' )יב( פרפה ה"ז צורתו'ונפמדה
 מה" ס סימנ למבית חוץ )ע( מרפה וכליותיה"ז מוצל כגון כ*שרה נימלושאם
 :" :, ב: 1 בדיקה צריכי' אינן מוהפימנש מותרה. הץ נתרסק שאםהרחם
 )יד( אותן ממעכת הנפייהשאין

 סג'"
 וכפי לסס סירחו כמקוס נ6נן סוכסס "ס

 6ס~י: :]סי 6יכריס כס6ר 551 סס ססוכקס ס)וקוס גנך רק )פע( כדיקס 6"65חר
 : )כמז( סטור( )ו5' וכ")ו כו)כ5

 ר12זאהז121ץ-

 עד בהם ניכר טרפות שאין לפי מיד בדיקה מהני ולא וחוליותיה איבריה כלנתפרקו
 ב" )פר"ח ו בהתתיה ויתגלה צורתו תפסד מרוסק אבר כל ואז לעת מעתשתשהה

 לאיתנו וחזר טבעה נתחזק כבר שעמדה לאחר או ששהתה לאחר אבלהרשב"א(
 )כ"מ המוח ואף בבלל הראש וקדקד )יא( בת"ה( )הרשב"א השינוי ולגלותלהראות

 בבלל המוח דאין ב" והטור והר"ן הרא"ש אבל הכ"מ וב"כ ומר"ן הרמב"םל"
 אבל )יב( ופר"ת( וב"ח )פר"ח להחמיר ראוי דבריהם שנראים ואעפ"יהבדיקה
 ר"ן( )ב"י היה וניכר גדול קרע איברים דניקבו איתה דאם חישינן לא קטןלנקב
 לבדוק דא"א בדיקה לה היתה לא הפנימיים איברים לנקיבת חוששין היינושאילו
 שהריסוק )יג( והרמב"ן(. והרשב"א )ב"י במשהו שנקיבתן הפנימיים האיבריםכל

 הנפילה מחמת שהריסוק ודוקא )עב"י( ומהנקיבה מהנטילה יותר ומבאיבגרוע
 חוששין אין באיבריה הפסד שנמצא אע"ג הבהמה שנפלה ראינו שלא זמן כלאבל
 צורת של ההפסד שאין העצם נתרוסס ולא לה אירע הולי שמחמת דאפשרלה

 שנפלה בהיכא הריסוק שהוא מגלית שהיא מה על אלא המטרפת היאהאבר
 ופר"ת(. וט"ז)פר"ח

 כשרה ניקבו או ניטלו שאם איברים נתרסקו אם נסתפק בהשגות שהראב"דודע
 שהבהמה באיברים אם כי מטריף ריסוק שאין ההשלמה בעל ב" כ" בווהכל

 )ב"י(. נקיטינן והכי כהרמב"ם בת"ה כ" והרשב"א בנקיבתן או בפסיקתןנטרפת
 ריסוק אין אמרו דלא מוכח דבש"ס עליו תמהו הפו" וכל פ"ט רמב"ם ב"כ)יד(
 לומר חוששין אין צר הרחם מבית שיצא היום שנולד העגל לענין אלא הרחםבבית
 שדינו בתשו" ריב"ש בשם פי" שם ז"ל והכ"מ יע"ש איבריו ונתרסקו נדחקשמא
 כל א"כ בנפילה ריסוק משום הרחם בבית חוששין היינו שאם מוכרח רבי"של

 דרסה כמו הלידה שהרי הרחם בבית ובדיקה שהייה צרינות הן היולדותבהמות
 בלידה ולא בנפילה לא מתרסק אינו וספגיותו רכותו מפני רמב"ם של וטעמובכותל
 ' ב' וע"ש עש"ב לזה ראיות והביא מרסק אינו בך מתרסק שאינו כמו זה טעםמפני

 רבי" שטעם הדמב"ם בלשונות ב"ט סי' ח"ב הרדב"ז גם זה. לתירוץ קרובהרמ"ך
 ופעמים מתרחב ופעמים כסימנים וקשה וחזק עצביי הרחם שבית מפניז"ל

 הולד ואין מתרחב יוצא שהולד בשעה לפי"מתכויץ
 מתרס"

 לילד במקשה ואפי"
 לעח מעת שהייה אחר )טו( ב"י(. )שם נפולה אצל הם קשים שהסימנים )יד(עש"ב.

 בדיקה.בריאה צריך שלו הריאה נגד עוף הוכה ואם )טז( )פר"ת(. עמדה אםאו

 עזרא אבן וכ" בהתתיה בבית ותתקיף במבשיו והחזיקה תרגום1
 יא( כ"ה ~דברים בושה לשוןז"ל



 נןץ כפךפדין הלכדין ךעוץידרך; הגולהבאר
 ספמרס ודוק6 )יז( בבדיקה לה די יעת מעת תוך עכמדה נאם41 דר3יס1י'גמיתר5

ססוס3"35תס31ס
 : ט6"ט( )סר"ן )*ח( סו5 כלוס )16 סעתירוס 6נ5ממ5מס

 3ס5ר מטריף ססטי ס6ין כ5 )כ( 4ה חוששין איןבאיבריה .2 ע2הל5 שנוי נשש אפי' )יפ( והלכה ש;סדה שכל שאומר מי סיש1ק 1ג1: יסתסעגינ
 : )כא( סלס3"6( ,3"ינ'3ס:,ס ק'ס מס-סנפ"ט
 יג5י רר'תס1ס
 שהתה שלא ואע"פ )כב( כדיקה צריכה וא.נה ,כשרה דהלכה עך ג1כחיס 'רת'ס1ר'

:התיס"פסרסכ.."
 אנל )כגי כדרכה יפה הילוך כשהלכה ב:לי"א פ לערצ כמעון

 ד5נן 1י"6 סנ"ס )כה( בדיקה צריכה )כד( צולעה והיא דץיה נסס ,ו-ןנת"ס
 זטו? )כס"ג 3סגכס יק 5סתיי ו6ק 3כדיקס 5ן ק'ס '6ס6ייכ6 ני ןס1ס5יתרח'

 ר' כסס5כס רק ס5כס כקר6 ע6 )כו( כסוג 1ס:י ס5חר1כ'ס(וכ5 סס חכינ5ר3
 )רסכ"6 כס)וס כס6ר 16 סכפ5ס קודס סס5כס כמו יסס סי15ך6מ1ס
 : ג"6( סירס מסרי"ק )כח( מסוכנח כס6רדיגס 5ילי יעו5? 6ינס 61ח"כ )כזן סלכס י6ס '15"ס( 1סר"ן1רמכ"ן

 תורהזבח
 וכן הריאה בדיקת צריך הגג מן בנפלה וכן )ש"ך( טרפה בקיאין, אנו שאיןולדידן

 )פר"ח(. הב"חפסט
 איברים ריסוק משום בו אין לעמוד יבול אינו ואפי" חרשיו לו וכלו שנולדולד

 והפר"ת )פר"ח(, י"ז סי" כדלעיל העמדה מקרי מקל או גערה ע"י אבלבידים שהעמידוה והיינו )יח( הרשב"א( ב" סק"ה פר"ח )ב"י עומדת היתה לא מידניבר שאינו גדול ריסוק איבריה נתרסקו שאם )יז( סק"ג(. ט"ו סי" וע"ל)פר"ח
 )יט( ע"ש. דקמן במאי אסרינן במסובנת דמתירין דמאי הר"ן ממ"ש להחמירהשיגו
 רשב"א(. ב" )ב"י לבריאותו חוזר אלא טרפות לידי המביא גדול ריסוק להשאין בידוע שהלכה דכל )כ( אחרו"( )הסכ" ההליכה על הוא דהקפידה אחרים,העמידוה אלא מעצמה עמדה שלא אף יפה הילוך ד"א הלכה אם וה"ה נקט דמלתאאורחא
 וש"ך )פר"ח להטריף דיש פשיטא אלא ובשרה עצמו מצד ולא השינוי באהנפילה שמחמת לקולא תלינן לא נפולה היתה לא אלו הפוסל שינוי נמצא אם אבל)בא(
 שכל )בב( ע"כ. לה חוששין אין הנפילה מחמת שלא הפוסל טרפות בה מוצאשאינו כל בך, הרשב"א ולשון בזה, רמ"א חידש מה שתמה בפר"ת ועיין כלבוש(דלא

 כלל, בדיקה בעי דלא משמע מהרי"ק( בשם )עב"י נפלה לא כאלו היא הרישהלכה
 יב"ח חיות שהטרפות ואעפ"י ע"ש, בו שהוכתה המקום לבדוק החמיר סק"חופר"ח

 רמ"א דברי נגר וזה מהרשב"א( ושב"מ )פר"ת מד"א פחות אפי" )בג( הר"ן(.ב" )ב"י לילך יבולה היתה לא נטרפה החבט דמחמת איתה דאם הכא שאניומהלכות,
 הלכה שלא מקרה שקרה אלא חולשתה לצד עוד מהלוך נמנעה שלאדלקמן(ודוקא

 הא )כה( )פר"ת(. הבריאות כהילוך שהולכת אעפ"י הנפילה מחמת )כד( )שם(.עוד
 ולד" )ב1( )פר"ח(. שכיח לא דנפילה בדיקה וא"צ ו נקטה דשגרונא תליגן הבילאו
 כ" והפר"ת ב"י( )מהרי"קו יפה הילוך ד"א )כז( )ב"י(. בדקינן נמי האידנארש"י

 )כח( ע"ש. בדיקה בעיא הלכה דאפי" מ"ד דאיכא כיון תע"כ רמ"א כד"דהמחמיר



 הנולה נאוקנז נח טרפות דעה.הלכותזרה
דינס,טך אכל )לב( לו חוששין אין המים לעיוטז ~א( למעלהמממה צמימר" נגמר" קומתו מלא סט אם )ל( המים פני על )כפ( שנחבפ עי צן
 וקיימי דקתנ"יס וצריך )רנ( לו חוששין המיכ הילוך עם למטה מלמעו' שםאם

 ק""ח' מנ"קס לו כשוה המי' ;"3 שמהרכין קש או לתבן קדם ואםבדיק'
 "ט"ס הנ.,,ס,' : )לד( לו חוששין וא-ן עצבן מוצצז שמה"ז

 'יג"-בסס"גס שני אם ולה( רנחבבה צודה כוטע' בדבק כנפיו עגיבקווץ
 נתר"ע"" שהוא חוששין אין טהם 4ו אנא כו נדבק לש ואם )לחבדיקה סגמי"קמסקגס וצריך וועהטין )לו( בו אהצ ,טצדז בדף נרבקוכנ5יו

 הר'
"5-5סגגימ."י' : )לח( ר,עי בכנף סעפפורה

 גססא. אפוג~פ : להם)פל( חוששין לארץ ונפ4 את-זה "ז המנטים זכריס ים

 יכ יט' תי" שיש גדולה שנפלנפ*לה ע"פ אף 4טחיפה שהרנישרהו זעצרי
 ספ"נונו' ניישה

 וזודץןז:2זז
 י"ז. סי" כדלעיל פרכוס ע"ידשריא

 לה ודי לעת מעת שהתה באלו עמדה לא אפי" לעמוד ידה פשטה הסורבתב
 בלא אפי" מיד מותרת לילך רגלה עקרה רק הלכה לא אפי" אוננדיקה

 בסברא כ" הרא"ש וא"א הרמב"ם, מדברי יראה וכן חולק והרשב"אבדיקה
 ושכן כלום אינו להלך רגלה ועקרה לעמוד ידה פשסה כ" .ופר"ח ע"שראשונה
 שלא עד )רש"י( ברחו על ונפל )ל( נפר"ת( אדם בבח )בט( והב"י. הפו" בלהסכ"
 המים באים שממנו צד )לא( )פר"ת(. לריסוק חישינן החבטה למנוע בבנפיו בחעצר
 בח בנגד מתגבר הוא דהרי )לב( )שם(. מטה נק" שם שנשפכים וצד מעלה,נקרא
 אותו. שמוליכין הם המים דאמרי" )לג( )שם(. עולה והוא אותו המורידיםמטים
 וב"כ )פר"ח( ש"ד למטה מלמעלה אפי" אגמים בגון במקומם העומדין ובמים)לד(
 לא אי ורוקא ב"י( ב" )באה"ג השני מהצד גבוה א' שצד כגון כב"ח(. דלאשה"ם
 קשה דבר ומהו ס"ב מר"ן כמ"ש קשה דבר ע"ג )לה( פר"ת. עייו קצת אפי"פחטכי
 והנופל יחד נכבשים ואין מזה זה שמחליק דבר כל וסיים פר"ח עיין רך,ודבר
 דהיינו )לו( ריסוק. משום בו יש לא"ה הא ריסוק משום בו אין והולך נשמטעףמיהם
 וכשהוא בו מתדבקות וכנפיו ורגליו עליו שוכו והעוף מושחימבדבס עץחתיבות
 ולא הלך שלא ודוקא )לז( פר"ח(. )רש"י ומתרסק לארץ עמהם נופל לפרוחרוצה
 )לח( ב"י( )רש"יפרח.
 משום )לט( )פר"ת(. חוששין כולו נדבק שלאהגם 1 מהכנף חלק נדבקואם

 שהוא חושב א" שכל לפי בכך ידעה שלא וגם אחת בבת בכח כרחה בעלדהפילה
 וכדלעיל )פר"ת( למטה בהמה של שמכריסה כשיעור מיהא ד"ט ובעינןופר"ח( )ב"י החבט מחמת להם חוששין מי" בפהות אף ולפי" לארץ ויפילו חבירוינצח
 א" אלא זה את זה מנגחים היו לא אפי" הא" ולטעם הטעמים, לשני וחישינוסק"ז
 ולאידך אחת בבת דהפילה דידעינן בעינן זה דלטעם אלא מתנגח ואחדבוגח



 ני מיפית הלכית רעהיייד' הנולהכאר
 שנוע*ן מפני )ם( לו חוששין אין אותו כעתשטפילים קה.יה ~סס*תמשנו5:

גד5
 ים

 : לארץ שמניע עד ומהחזקצפרניו ייניג5
 3סעס קסוריס רג5יו כ5 5ס 5כ5 הנ5יו כ5 הסרו ס65 ורתן5 ס3"ס נס,,בססס,,אסס

 .מ "נ*ם נ"ר( סמר סעריס ונ:סמעוס ס5"ט ,נוררכי 5ו חוססין 5ןקן סמפ,4סעוני5פסגמיסר5

 הפצה שנא לא לה חוששין אץ ?*לך *כדלה שאינהרדאים יותר 05נקוס
 גלפי' ,מב( הע שבאמצע במארובה שנא לא ?טליסל מחלוןכ:גסק"5",

סס
 להנמנ(-: חועסן2ין אין לממה ומצאה ובא לנועך' הניחה אם -

 לנדר מעבר השליכוה אפ*' מהדיר בהמה שננבו יננביםיב
 להפ*לה מכוונים שהם מפני חוששין אץ מאד נבוהשהוא

 שמחזירין בשעה יכן לפניהם לרין שתוכל כדי מונניהעל
 שמכוונים טפני מותרים אותה מחזירין מחמתתשובה אםאותה

 החזירוה לא אם אבי ימד( יפמידוה שלא בעניןלהפילה
 )מה( : לה חוששין יראה מחמתאלא

 תורהזבח
 כשנפל יללתו קול ג"כ נשמע ואפי" )מ( )שם(. הפילו א' בבת הסתם מןטעמא
 דאפי" כתבו וגו"א ד"מ הביאו ואו'.ה )מא( ופר"ת(. וב"י )פר"ח י"ט שגבוהואעפ"י
 הקשירה שע"י הטעם נ"ע מורי וכ" לבתחלה היתר בו נהגו ביחד רגליה כלקשר
 וכן עכ"ל נוהגין ושכן לאט לאט לנפול בנפשה ואמידה להפילה שרוצים יודעתהיא
 רצפת כגון חלקה קרקע תהא שלא ליזהר דצריך נ"ע מורי כ" עוד ז"ל. 'מ בכהוא

 בס"א הפר"ח ממ"ש כנ"ל לנ:סרך מידי לה לית דאז קצ'אץ' או בל"ט שקוריןאבבים
 אין ולב"ע לבד ידיה שתי רק קושרין דאין יפה המנהג לי חזי ולדידיעכ"ל.
 כל ג"כ אקשר קאי נ"ע דמורי דמלתיה ואפשר ודו"ק. סק"כ פר"ח עייןחוששין
 דינה לעמוד יכולה אינה ואם )מג( )פר"ח(. למסרך מידי לה דלית )מב(רגליה

 דמן ס"ה כדלעיל והלכה רעמדה דומיא באיבריה שינוי נמצא ואפי"כמסוכנת
 בו שתטרף ריסוק מתרסקת ואינה נפשה ואמידא מדעתה שקפצה תלינןהסתם
 לא ביהול מחמת שמא למיחש דאיכא והגם )מד( )פר"ת(. תע"ב והמחמיר)שם(
 תשובה, מחמת או יראה מחמת אם ספק ואם )מה( )פר"ת( בהישבוןמחשבתייהו רמקיימי חישינן לא עב"ז ואתהפוך אתרמי דלמא וגם בדיוק להפילהמכווני
 חוששין הסתם ומן בתשובה תלינן בלא"ה אבל יראה, צדדי ראיכא ודוקאחוששין,

 שאמרו מקום דכל הרמב"ם שסברת ורע )שם( דאתרמי במה לה ושדו מכוונירלא
 שהייה ולבעי דמתניתין ודאית נפולה דיני להו ריהבינן למימרא לאוחוששין
 ובדיקה שהייה וא"צ כלל ושהייה עמידה בלא מיד אותה בודקים אלאובדיקה,
 או לבותל וטרפה רדרסה וההיא הגג מן נפלה דהייינו דמתניתין נפולה אלאלדעתו



קנח נט מיפות היכית דעהיייה הנולהנאר
 מעיפים ב' ובו בחייה שנפשטה נהטהנם

 )אן אדם בידי בבין עורה שנפשפ והוא אמורה אהגיודהא יי הלי,"תסה

 מלע רוחב העור מן נשתי*ר גואם מיפה ,ב( חולי בידיבין ןמתי:2
 מלע ורוחב המבור על פיע ורוחכ )ב( השדרה כל פני דעך נס"עהרמנ"ס
מס-ם

 מלע פרחב נימל הואם )ה( מותרת ה"ז )ד( איבר*ה ראשי על ג3רייח"
 איבריה ראשי מעך או המבור טעל או השדרה גבי 3:לכמע? כסירו'ד6מ,ר"י
לח,מהסך::ץ,ס6' )ו( : כשרה קיים העךך כל ושאך רתנ.סנס"חיססק

 טרפס קייס סעור ג5 וס6ר )ז( . נוס5סתן גיט5ס 06 535סנ"ס
 'וג'סס

 סרסכ."
 )יץ( : )דייגג(

יסיתר
 וססיק"

ב4

 הע-

 3י( 1ג5 ב15י )ך"ז 16סךיס 1'ס )בי, כ:שי4 נך:וועך טיה שנ
 הי6ן6ורחת6

- 
 סומן מר1כ ני5וחיו גפ5י 06 מיס1 ג5ס גפ5ו 6ס 5סחנויר

 סמגו )ור31 1נטסס דס61ע כסר מ"ת ערוס 1נס6ר כ5ס סגס5ו ע"ס סר6"ס,נ"נ
 )י( : קס"6( סי' )ס"ס כסר טעמן פ"ינ"י
רמ6הרס1ס
 41;ןך4ך4ןביןץ )ו6' עורסכגיטל

 מדקא רבינו בעד הליץ ז"ל והכ"מ עליו, הקשו והר"ן והרשב"א בהמה,שרצצתה
 חששא רבי' כדברי מובח כנפולה היא הרי אמרו ולא חוששין בהנהו בגמ"אמרו

 ע"ש. בדיקה. מהני מיד שחטה ואם לשחטה שלא לכתחלהבעלמא
 ע"א י"א דף והרשב"ץ )רש"י( שחין ע"י בגון )ב( מלאכה. ע"י כגון )א( נטסימן

 העור שיפשט עד רע שחט שמוליד נחשים אכילת מפני יקרה שזהכ"
 כל ראש על דהיינו )ד( )רע"ו(. מחופין כולן השדרה חוליות שנמצאו )ג(עש"ב.
 השוק ועצמות חוליותיה פרקי בבל נ"ה דף רש"י ול' )לבוש( מפרקיה ופרקפרק

 שם( )רש"י לקדמותו עורה כל וחוזר ארוכה מעלה שיור אותו שע"י )ה(והירך.
 הרשב"ץ וכן )פר"ח( להכשיר יש הטבור על סלע רוחב שיש כל הדחקובשעת
 שהוא ביומא כדאי" טבורו ממקום נוצר שהנולד הטעם וכ" הרשב"א ב"הכשיר
 טבורו במקום כסלע וכשנשאר ומכאן מכאן איברים ומשלח החי התחלת שהואהלב
 רוחב בנשתייר להכשיר יש וכן ע"ש הוויתן בתחלת הגוף בכל העור מצמיחהוא
 )פר"ח( להכשיר אין אחרים במקומות סלע בשיור אבל השדרה בל פני עלסלע

 השדרה פני על או הטבור פני על סלע שיור מהני דלא להשיגו האריךוהפר"ת
 ברוחב )ז( )לבוש(. כשרה זו הרי הג" מאלו מקומות משני ניטלו ואפי" )ו(יעש"ב.
 שעל או הטבור שעל או השדרה שע"ג סלע רוחב רוב ניטל ואם )ח( )שם(סלע
 הנוצה ניטלה ואפי' )ט( הרשב"א( ב" )פר"ח ככולו דרובו טרפה איבריהראשי
 דשבח דבמידי )י( 1 המשנה(. בפי' רמב"ם בשם )פר"ת הזפק שעל העורעם
 וע"ל בתה"ד( )שם בזה בכיוצא בתלמוד אומר זה וכעין ביה מיסרפא לא לההוא

 סק"ב. נ"בסי'

1
 )ימ"מ( עור בלא בשר ונמצא קמ"ה. סי" בחדשות רדב"ז רכ"פ ך .. ר כמה כ"



 נט מרפות הלכות דעהיורה

 סעיפים. נ' ובו הפות מם שאכלה ברטה ייןם המלהבאר
 שאכיה או )נ( "טצתנת 1ב( *והמישנת )א( רם אאחךזת 44 ס155 מק1מוחמנ'
 ה"ן )ה( הרעים מים ששתה, אן )ף( הבהמ, שהוינ י פן ס ס.5 3תשק.ט5ס
 3ך3רי1 מתפ"ס 3סמס ע"ס )ן( כ2ורט4ת ג4א1ק5כס

 ת"ן"'נמננ!נמסנג"םיתי" בצ )מרדכי מןסרס ס5סןך"
 נ וכיוצא )ח( נחש הכישה .או אדם של המות םמ אכלה י בו סעי דגיטנסיכ5
 ,בן( : נפשור! מכנת כ:שךם ךאמד41זק טרפה משיםמור!ררז ני1,טטתיי~נל
 קיש סשרכ5

 5רף165פסק1
 ה רזיליב~וק

 'ס1דה כר'.ן65
 סס מגסס.ר3

 ך65 5ע"נ-ג"1

 עד הדם עליה שגבר פי' והרמב"ם רש"י( )ב"י וחלתה דם שאחזה )א( ססימן
 השחורה מרה שגברה פי' והרמב"ם )שם( בגופה עשן שנכנס )ב(שחנקה.

 עד הלבנה הליחה עליה שגברה פי' והרמב"ם )שם( צינה מחמת חולי דהיינו)ג(
 ביותר מועט בבהמות שהיא לפי האדומה המרה תגבורת זברו ולא חושיהשנתבטלו

 לענה והוא מים ואגמי בנהרות הגדל אילן פרחי שהוא הרדופני כגון )ד(ע"ב.
 או פלפלין או חלתית של עלין הלעיטה או תרנגולים צואת אכלה אם וה"ה)פר"ת(
 בהם מסתכנת הבהמה אלו שכל נ"ח( דף ורש"י )גמרא מאד מר עשב והואתיאה
 בדין נ"א בסי' ובדאי' טרפה דנוקב מין בל אבל והדקין, מעים בני נוקבין אינןאבל
 שאין לפי לבהמה,בשרה המות בסם אלו שדברים ואעפ"י )פר"ת( חלתית שלקורט

 פר"ת וב' הרשב"א( ב' )פר"ח י"ז סי' כדלעיל כשרה כמסובנת,ומסוכנת אלאזו
 מותרת בהמה סכנת מין דכל ורמב"ם דרש"י הפירושים כל בין נ"מ לא דינאולענין
 דקמ"ל נר' במסובנת, דאודען דינא על סמך ולא זה דין לאשמעינן תנאוהוצרך
 דלא הגם שרי כן אעפ"י הסבנה חולי והוא חולה היא שמחמתו חולי דידענאדהגם
 נעשית דבהכי פר"ת והקשה )רש"י( מגולים מים דהיינו )ה( דחיי. סם להבורו

 שממית המות סם מאכלה שנא ומאי לאדם הממית סם ספק אכלה כאלוהבהמה
 רש"י לד' ויישב לבהמה. רעים היינו הרעים דמים פי' זה ומפני בס"ב, כדאי'לאדם
 אפשר א"נ נחש, מהם שתה דלא הדבר הוברר בבהמה הרגשה שום ראינו דלאדביון
 עצמן, במים היינו המגולים במים רבנן גזור דכי א"נ הבהמה, בגוף המרהדאבדה
 בה גזור דלא שכיחא דלא כמלתא והוי האיי כולי גזור לא מהן בהמה בשתתאבל
 ופר"ח )ז( כדלעיל. המסוכנת כדין ודינה )ו( ב"ש. משם סק"י וע"ל עש"ברבנן
 דנתפטמה דכל פסק ופר"ת הנאה, באסורי ימיה כל נתפטמה אפי' להתירפסק

 ואם לכאן, באו חדשות ופנים פרש דנעשה שרי היותה מיום אפי' האסוריםבדברים
 דאבלה הגם ומעמידה המקיימה דבר ג"כ מהיתר אכלה אי הנאה באסורינתפטמה
 עיקר פטמוה ואם מותר, גורם וזה זה דהו"ל שרי בזה כיוצא שיעורחהאיסור



קנט ס פדפות הלכות דעהטרה וגולהבאי

 ע"י ארא ממנו יאכלו לא רנליה שנפסקו חיה או בהמה 1 3 ע5י, חגמיספ)יגי
 שלא בדיקה' וזו נחש נשכה שמא יהדש שיש בדיקה גני 5סו ךגקסניון
 חתיכות ותפוי תתפרק נחש נשוכת היא ואם צלי, אלא יאכלךה ססכמח עוות%,

 גחסיס ו"'ן סו"י5 נויס 5נ5וי חיסיגן ד5" ו5רירן הג"ה ךץר.יכדיי "תסגססס,סק'ס

,
 ;י;7 ;ס;חו 41, ניין י," ו"ס ,נה( )"ון "'; 1)ג; ו,ו'י' 2.ל ן 1

 טני" כר דסה,, גמע,נד4 כתסגס בססגיגה
 1"ט :ס וג,'

 כנדערנדץ כמרצנדרןךזלכ:דיז קג הז)יןאהסגס

 בכל ונוהגין ושה שור ש5 ומקי4ה והלחיים הזרוע לכהן ליתן ןץייבא
 , הבית בפגי שלא בין הביז בפני בין בחו"ל בין בארץ כעמקום

 : גסגו וכן כחו"5 כוסגין ס"יגן ס"וחר מי 1'ס . וסיי"ף סרנוכ"סכ"ס

 יזדןאהז12דז
 כאלו דהו"ל אסור מהיתר שיעור מאותו פחות דאכלה הגם הנאה מאסוריפטומה
 )ט( )לבוש(. שוטה כלב שנשכה או )ח( שה"ם. ועיין עש"ב בעיניה מאיסורמתהנה

 מזיק אינו שוב בגופה נשתנה אם אבל הבהמה בגוף המות הסם נשתנה לא אםפי'
 גופה דשאב ביון דלמא הקשה ופר"ת וב"מ(. פי"ב רוצח הל' רמב"ם ב')פר"ח
 סתמא ומתני' סכנתא, ואיבא שהבישוז'נחש כמי בשרה נעשה הרי הממיתמהסם
 אתיליד דלא גלוי דשאני כ' ב"ש בס' )י( ע"ש. בצ"ע והניחו חילקה ולאקתני

 גדולה ריעותא דאיכא הנא משא"כ לארס סי' ולא היכר דאין במשקיןריעותא
 תע"ב, והמחמיר חלקוסיים והפר"ח ע"ש רגליה בפסיקת ארס מעשה בהדאתחזי

 ע"ש. ב"ש נס' פסקוהפר"ת
 לבהמה שאירע שבל כלל אלו טרפות על להוסיף ואין מה"ש בפ"י הרמב"םבתב

 עליהן והסכימו הראשונים הדורות חכמי שמנו מאלו חוץ לעוף או לחיהאו
 לחיות סופה שאין הרפואה מדרבי לנו נורע ואפי' שתחיה אפשר ישראל דיניבבתי
 שמקצתן שבידינו הרפואה בדרכי שיראה אעפ"י טרפה שהן ואמרו שמנו אלווכן
 פי על שנאמר חכמים שמנו מה אלא לך אין מהן, שתחיה ואפשר ממיתיןאינן

 פר"ח. מביאו עכ"ל יורוך אשרהתורה

 כהונהמתנות
 מאריה הרמב"ם כסברת אלו מתנות להפריש בבאן היה קדמון המנהג כידע

 בינינו פשוט שהמנהג ביון ה' מקהל זו מצוה שהרפה מי עשה טוב ולאדאתרין
 בתורת רק בידו ואינן בהן חחב הוא כי צריך אמר ולא חיוב ל' ונקט בך,מעולם
 התלויות מצות כל נקיים ושם הגואל לביאת שנזכה רצון יהי המפרשים במ"שפקדון

 בר"ד. אכי"ר ומעיק מציק באין)בארץ(

א8___





קס למהר"ץ הבדיקותספר

 הבדיקותספר

 דל, ובידע העניאמר חקיר, ובאלעלם אלפקירקאל
 השפתים, פותח באלהיבטחתי אלשפאת, מנטק ברביתווכלת

 הפגעים, מכל מצילני אלאפאת. גמיע מןמכ'לצי

 הסכין בדיקת דיני אכתב אןראיתי
 דברים וחמשהשלשחיטה,

 בדיקת ודיני השחיטה, אתהמפסידין
 הקהל אנו מנהגינו עלאהריאה,
 בבעץ' וד'אלך צנעא,הקדוש

1
 מסתעמדין נחן אלד'יבלג'תנא,
 מן ואסאל הד'י', זמאננא פיעליה

 יעיננא. אןאלה

 הסכיז בדיקת דיני אכתוב כיראיתי
 דברים וחמשהשלשחיטה,

 בדיקת ודיני השחיטה, אתהמפסידין
 הקהל אנו מנהגינו עלהריאה,
 בקצתבשפתינו, וזה צנעא,הקדוש
 זה, בזמננו בה משתמשים אנואשר

 יעזרינו. כי מהשםואשאל

 הסכין היותענין
 וחלקחד

 אראד מן באן דבר, כל תחלתא.
ן

 לה יצטנע יחתאגיד'בח,
 אלהנדואן לאן עאל, הנדואן מןסכין

 שהוא מי באם דבר, כל תחלתא.
 צריך לשחוט,רוצה

 כי מעולה, מברזל סכין לולעשות



 למהר"ץ הבדיקותספר

 אלא הלק, יהא לא הגרועהברזל בחש, יבקא אלא יטסא, לםאלצ'עיף
 סכין ותנאי מחוספס,ישאר הד יכון אנה אלשהיטה, סכיןושרט

 וחלק. הד יהא שהוא השחיטה,והלק.

 הלשון( בזה זאת הלכה נמצאת א' יד])בכתב
 ותפלין בתפלה עצמו על ומדקדק שמים, ירא אלשוחט פי יכון דגר כלתחלת

 ושיהא הקדש, כתבי ובכל ובמשנה ספרים בכ"ד רגיל ושיהאוציצית,
 ואם כדת, ומליחתו הבשר והדחת והנקור והגידים והדם ההלב באיסורזהיר
 יצנע יהתאג יד'בח, אראד ילא בעד ומן נבלה. שחיטתו הרי מאלו, אחתהסר
 יבקא אלא יטסא, לם ואצ'עיף אלקאסי לאן רטב, נאהי עאל הנדואן מן סכיןלה

 וחלק[. הד תכון אנה אלשחיטה, סכין ושרטבחש,

 אן אלה, המאך אכ'י יא ערפתרקד
 אצטפאנא ותעלא, סבחאנהואלה

 בגמיע וקדסנא אלאמם, גמיעמן 1.
 מצות, תרי"ג הן אלד'יאלפר"יץ',

 אלשחיטה, חכם גמלתהןומן
 מוסי' אלנבי ידי עלי' בהןואוצאנא
 באלתוראת, אלסלאם עליהרסולה

 אנהו ועלא סין, טור עלי' נזלתאלד'י
 וחנון, רחום תעלאסבחאנה

 נד'בח אן לנא אנאהפלד'אלך
 וד'אלך אלטאהר,אלהיואן

 דרג אלי יטלעין לכילמצלחתהן,
 כלאם מן מערוף וד'אלךאלאנסאן,
 ואן אלסלאם, עליהםאחבארנא
 מא פאלתמס אלכלאם, תפהסמראדך

 אלמסמא תאליפי פיכתבת

 )דףל'י צדיק,פרי
 באגרת כתוב שמצאתי מה"י

י בהלק משם אותו ש דרהקורש,  רחמתה עצ'מת פמןהראשה,
 עלי' ותעאלא סבחאנהוושפקתה
 אלנבי מוסי' אוצא כ'לקה,גמיע
 אלדביחה, בחנם אלסלאםעליה

 לא לעל וטאסי, חד בסכין תכוןאנהי

 אשר האל, שומרך אחי ידעתרכבר
 הבדילנו ויתעלה, ישתבחהשם

 משתיו, בכל וקדשגו האומות,מכל
 דין ומכללן מצות, תרי"ג הןאשר

 הנביא ידי על בהם וצונוהשחיטה,
 בתורה, השלום, עליו שלוחומשה
 שהוא ועל סיני, הר על הורידהאשר

 לכן וחנון, רהום ויתעלהישתבה
 ההיים בעלי שנשחוט לנוהתיר

 שיעלו לכדי לטובתן, וזההטהורים,
 מדברי ידוע וזה האדס,למדרגת
 רצונך ואם השלום, עליהםחבמינו
 כתבתי מה דרחם הדברים,להבין

 הנקראבהיבורי

 ל"ה(. )דף צדיקפרי
 באגרת כתוב שמצאתי מהוהוא

 בחלק משם אותו דרושהקודש,
 רחמנותו גדולת מתוךהראשה,
 כלל על ויתעלה ישתבחוחמלתו
 עליו הנביא למשה צוהבייותיו,
 היא אשר השהיטה, בדיןהשלום
 שלא לסבה וחלק, חד בסכיןתהא
 החיים לבעלי ועינוי עיפותיארע
 הסכין תהא שאם השחיטה,בשעת



קסא למהר"ץ הבדיקותספר

 וקת פי לאלחיואן ועד'אב תעביחצל
 עלי' אלסכין מתא לאןאלד'ביחה,

 ועד'אב תעב יחצל לם אלצפה,הד'ה
 אלחיואן, יחסה ג'ירלאלחיואן,

 אלמא אלאנסאן ישרב מאכמת'ל
 פגם פיהא באן אלי אמאאלבארד,

 תעב אלחיואן ינאל פהו בחש,או
 מדרך ענדנא מערוף וד'אלךועד'אב,
 אלחכמים וקול והנסיון,החקירה

 יפה. מיתה לו ברורז"ל,

 ועינוי עיפות יארע לא הסדר, זהעל
 בעלי ירגישו רק החיים,לבעלי
 המים האדם ששותה מה כמוהחיים,
 או פגם בה היה אם אבלהקרים,
 החיים לבעלי יגרום שהואחספוס,
 מדרך אצלנו ידוע וזה ועינוי,עיפות

 החכמים ומאמר והנסיון,החקירה
 יפה. מיתה לו ברורז"ל,

 הרחמנות, במדת נתנהג אבל האכזריות, ממדת שנתרחק הענין, בזהוהרמז

 הפסוק( בוא כמו )תרגום: אלנץ גא כמא יתברך, השם מדתשהיא

 שאין כן, אתה אף רחום הוא מה רז"ל, ודרשו בדרכיו, והלכת ט'(, כ"ח)דברים
 האמת, מכחישי האומות שהם מכחו, הבאים ולכל לסמ"אל אלאהאכזריות

 הטומאה שכוחות לפי במשא, ומטמאה נבילה נכרי שחיטת ח"זל, אמרוולפיכך
 מכל אשר חלקינו, על לאל ותהלה הנשחט, דבר אותו על ושולטין עליו,שורות
 נעים ומה חלקינו, טוב מה ואשרינו קדשנו, ובמשדתיו הבדילנו,העמים
 אמן מקדשינו, בבנין לראות לארצינו ויעלנו משיחנו, ימהר לו נחלהגורלינו,

 חלק להם שאין ז' בביאור וחדושים ליקוטים בחלק עוד )עיין רצון. יהיכן

 קצ"ז(. דף י"ב/ז', אות הבאלעולם

 הסכין בדיקותכ"ד
 ולאחריה השחיטהלפני

 השוחט יחתאג הסכיו, בדיקתב.
 אן יד'בח, אןקבל

 אצבעו, בשר על אותהיבדוק
 ויסירהא חדהא, עלאוירכזהא
 ד'אלך ובעד רוידא, רוידאוירגעהא
 אלאימן, שקהא עלי'יחרשהא
 ד'אלך ובעד' וירגעהא,ויסירהא

 אלאיסר, שקהא עלי'יחרפהא
 רוידא, רךדא וירגעהאולסירהא
 עלא כד'אלך יצנע ד'אלךובעד

 השוחט צריך הסכין, בדיקתב.

 שיבדוק שישחוט,לפני
 על ויעמידה אצבעו, בשר עלאותה
 לאט ויביאה ויחזירה ויוליכהחודה,
 הימני, צדה על יהפכה כך ואחרלאט,

 יהפכה כך ואחר רחזירה,ויוליכה
 ויביאה ויוליכה השמאלי, צדהעל
 על כן יעשה כך ואחר לאט,לאט

 הלב, בכוונת הבדיקה ותהאהצפורן,

 יעכב אשר פגם, ירגיש שאםכדי
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 בכוונת אלבדיקה ותכוןאצ'פורה,
 אלד'י פגם, אחס אלי לחתאהלב,
 בהא, יד'בח יגוז פלא אלשערה,ירתח
 צחיחה וצחת אלסכין, בדק מאובעד

 בהא. יד'בח פגם, כלמן
 הסכין, יבדוק ד'בח, מא ובעדג.

 אן פוק, ד'כר מאעלי'
 הבהמה צחיחה, אלסכיןוגדת

מותרת.
 אפילו פגם אלסכין פי יגד ואןד.

 נבילה. הבהמה שהוא,כל
 אתני' אלבדיקות גמלת וצחה.

 אלשחיטה, קבלעשר

 סימן אלשחיטה, בעד עשרואת'ני
 ל"ג(, י"ד א' )שמואללהן

 בז"הושחטתם
 וכד'אלך אלשחיטה, קבל ז"העדד
 אלבדיקות גמלת צח אלשחיטה,בעד
 י"ג(, ח' )הושע להן סימןכ"ד,

 ה"בהב"יזבחי

 בה, לשחוט מותר אעוהשערה,

 תמצאת הסכק, שבדק מהואחרי
 בה. ישחוט פגם, מכלשלימה

 הסכק, יבדוק ש,עחט, אחרג.

 אם לעיל, ענזכר מהעל
 הבהמה שלימה, הסכקנמצאת

מותרת.
 אפילו פגם בסכק נמצא ראםד.

 נבילה. הבהמה 'עהוא,כל
 שנים הבדיקות כל סך ונמצאה.

 ושנים השחיטה, לפניעשר
 להם סימן השחיטה, אחרעשר

 ל"דג י"ד א')שמואל
 בז"הושחטתם

 וכמו השחיטה, לפני ז"החשבת
 הבדיקות כל נמצא השחיטה, אחרכך

 י"ג(, ח' )הושע להם סימןכ"ד,
 ב"י ה ה"ב י' חזב

 ובושט בקנה הוטחיטהמקום

 השחיטה מקוםדיניה
 כנף ראש עד ולמטה חיטי מתרי בקנה, השחיטה מקום עושט.בקנה
 ועולה הריאה, כשנופחין העליונה, האונה היא( אשר )ת': הי אלד'יהריאה,
 הראש, לצד כלום מהן שייר ולא חיטי, מתרי למעלה שחט הקנה. לצדהאונה

 ובלשון המעלות, גרם מן נגזר הכרעה, הגרמה פירוש( )ת' ושרח הגרמה. זוהרי
 זו הרי הריאה, כנף שמגיע ממקום למטה שחט גירומיו. את לו נותןח"זל,

פסולה.
 ממקום בושט, השחיטה מקוםז.

 מקום עד ךתכויץ,שייחתך
 פרצין פרצין להיות ויתחילשישעיר.

 מרחיב, יסמא עלוה לאן הכרם.כמו יי

 ממקום בושט, השחיטה מקוםז.
 עד תתכויץ,שייחתך

 פרצין להיות ויתחיל שישעיר,מקום
 יקרא שעליונו לפי הכרס. כמופרצין
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*  ילתם, לם קטעתה, אלי ד'אלך,שרח
 השחיטה ומקום מפתוח, יבקאג'יר
 קטעתה אלי ד'אלך, שרח כווץ,יסמא
 כמת'ל מפתוח, יבקא ולםילתם,

 מא חד מן אלושט, וספלאלמרחיב,
 משעיר. יסמא פרצין, ויקעישעיר

 עלי' יחד'ר אלשוחט פיחתאגח.
השחיטה,מקום

 את המפסידין דברים בחמשהולידע
 הן: ואלוהשחיטה,

 לא חתכתו, אם זה, ביאורמרחיב,
 ומקום פתוח, ישאר רקידבק,

 אם זה, ביאור כווץ, יקראהשחיטה
 כמו פתוח, ישאר ולא ידבק,חתכתו

 מה מגבול הושט, ושיפוליהמרחיב,
 משעיר. ויקרא פרצין, ויהאשישעיר

 מקום על להזהר השוחט צריךה.
 בחמשה ולידעהשחיטה,

 ואלו השחיטה, את המפסידיןדברים

 ועיקור הגרמה דרסה חלדה שהיהט.

 ה י הש
 אלד'ביחה, פי בדע כיצד,שהיה

 בין יד'בח, ועאוד ידה,ורפע
 סבב באונס, בין במזיד, ביןבשוגג,

 שהה, אם ד'ל, או שאג'לה, מאגא

 שיגביהכדי

 וסלק בשחיטה, התחיל כיצד,שהיה

 בשוגג, בין לשחוט, וחזרידו,

 מה בוא סבת באונס, בין במזיד,בין
 כדי שהה אם נחלש, אושהטרידו
שיגביה.

 פחות שהה ואם פסולה, שחיטתו הסימנין, רוב וישחוט וירביצנה, הבהמהאת

 דקה בהמה שיגביה כדי דקה, בהמה שהיית ושיעור כשרה, שחיטתומזה,

 וירביצנה, דקה בהמה שיגביה כדי וכעוף, הסימנין, רוב וישחוטוירביצנה,
 סימן רוב שחיטת כדי עוף שהיית דשיעור אומרין, ויש הסימנין, רובוישחוט
 רמ"ה(. כ"דדף אות לשו"ע, מהר"ץ בהגהות )ועיין והרבצה. הגבהה בליאחד,

 ה ד לה

 אדכ'ל כיצד, חלדהפירושי.
 ואלושט, אלקנה ביןאלסכין

 ואחר למעלה, העליון הסימןוקטע
 או שחיטה, כדרך התחתח שחטכך

 הסימנין, שני תחת אלסכיןאדב'ל

 הכניס כיצד, חלדהפירושי.
 וחתך והושט, הקנה ביןהסכין

 כך ואחר למעלה, העליוןהסימן
 או שחיטה, כדרך התחתחשחט
 הסימנין, שני תחת הסכיןהכניס
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 או למעלה, מלמטה אותםושחט
 שני ושחט אלגלד, פי אלסכיןאדכ'ל

 תחת אלסכין אדכ'ל אוהסימנין,
 אלבהמה, ענק פי אלמתלבטאלצוף

 הצואר, ועל הסכין על מטלית כאןאו

 הסכין ואין המטלית, תחתושחט
 דבעינן נבילה, ספק זו הריגלריה,

 גלויה.סכין

 או למעלה, מלמטה אותםושחט
 שני ושחט העור, בתוך הסכיןהכניס

 תחת הסכין הכניס אוהסימנין,
 היה או הבהמה, בצואר הנדבקהצמר
 ושחט הצואר, ועל הסכין עלמטלית
 גלויה, הסכין ואין המטלית,תחת

 אנו שצריכים נבילה, ספק זוהרי
 גלויה.סכין

 ה מ ר גה

 נזכר כבר הגרמה י"א.וביאור פוק. ד'כר קד הגרמהי"א.ישרח
 עלה.למ

 ה רסד

 יצ'רב אן הו דרסה,י"ב.פירוש
 צלא מן אלצואר פיבאלסכין
 והושט, הקנה הן אלד'יאלסימנין,

 והובאה, הולכה בלא אחת בבתוחתך
 כחותך הצואר, על באלסכין רזםאו
 והובאה, הולכה בלי קישות, אוצנון
 פסולה. שו הרי הסימנין, שתתךעד
 אנה יחד'ר, השוחט פיהתאגי"ג.

 אלסכין, ירזםלא
 אן עארף לאנך יסיר, שיאלא

 הראשח, בשליש בין פוסלת,אלרזמה
 אמצעי. בשלישבין

 יכה אשר הוא דרטה, פירושי"ב.
 הסימנין, מצד בצוארבסכין

 בבת וחתך והושט, הקנה הםאשר
 לחץ או והוגאה, הולכה בלאאחת
 או צנון כחותך הצואר, עלבסבין
 עד והובאה, הולכה בליקישות,
 פסולה. זו הרי הסימנין,שחתך
 הוא אשר יזהר, השוחט צריךי"ג.

 אלא הסכין, ילחץלא
 אתה לאשר יוליך, ~בקלות(במשהוא
 בין פוסלת, הלחיצה אשריודע,
 אמצעי. בשליש בין הראשת,בשליש
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עיקיר

 שיתלש הוא, עיקור )ת': אלושט או אלקנה יהתזר אן הו, עיקרר פירושי"ד.
 ספק זו הרי שחיטה, קודם הלחי מן חיבורן ממקום הושט( אוהקנה

 לא אם אבל הבשר, ומן הלחי מו מהם, אחד או שניהם, שנעקרו והואנבילה,
 כשרה. זו הרי מחוברים, הם עדיין אלא לגמרי,נעקרו

 הריאה בדיקת דיניט"ך.

 השלימה הריאהמראה

 אן אלה, חמאך אכ'י יא ערפתקד
 ושתים מהימין, שלשאלאונות
 אלאומות. ותחתהןמהשמאל,
 לעמת ימין לצד מונחתואלורדא

 כל מן צחיחה אלבהמה ומתאהלב.
 תלתזק לם אלריאה, פי יחצלאלם

 ולא בעץ', בעצ'הא אליבסרכות
 מנפרדה. תכון אלא מקום,לשום

 אשר האל, שומרך אחי ידעתכבר
 חשתים מהימין, שלשהאונות
 והורדא האומות, ותחתיהןמהשמאל,
 וכאשר הלב, לעומת ימין לצדמונחת
 שיהא מום מכל שלימההבהמה
 אפילו בסרכות תדבק ולאבריאה,
 אלא מקום, לשום ולא קצת,מקצתה

 נפרדת.תהא

 שכנגדה לדופן האונותנסרכו

 זו הרי שכנגדה, לדופן מהן אחת או האונות, נסרכו אם( )ת': אד'אי"ו.

 צדיק פעולת למהר"ץ, הלכה פסקי חלק )עייז בדיקה. בלימותרת
 שמ"ב(. דף ט',אות

 החיתוך בין האונותנסרכו
שביניהן

 בין אלאונות נסרכו ואד'אי"ז.
 בינהן, אלד'יאלפרק

 ומותרת, כסדרן, סרוכה תסמאפהי

 בדיקה. צריכהואינה

 בין האונות נסרכו ראםי"ז.
 היא ביניהן, אשרהחיתוך

 ומותרת, כסדרה, סרוכהתקרא
 בדיקה. צריכהואינה
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 שביניהן מההיתוד האונותנסרכו
 והבדיקה הפירוק ואפן הגבאל

 מהיתוך, נסרכו אלי אמאי"ה.

 אלד'י אלפרק הואלד'י
 תהתאג פהי אלגב, אלי האונותבין

 אלסרך יקטע אן והו ובדיקה,פירוק
 אלריאה עלי יבקי ולא חריפא,כסכין

 בחלק בדומה )עיין שי, אלסרךמן

 צדיק פעולת למהר"ץ, הלכהפסקי
 תודה בזבה גם ועיין של"ז, דף ג'אות
 במים ויבדוק שס"ד(. דף כ'אות

 פסקי בהלק )עיין ברוק, אופושרין
 ח' אות צדיק פעולת למהר"ץ,הלכה

 והידושים, ליקוטים ובהלק שמ"ב,דף
 המים בצבץ אם קצ"ז(. דף י"ב,אות

 הלק )עיין כשרה. לאו ואםטריפה,

 בשמים ראשי למהר"ץ הלכהפסקי
 שע"ג(. דף ב'אות

 מחיתוך, נסרכו אם אבלי"ה.
 אשר ההיתוך, הואאשר

 צריכה היא הגב, אל האונותבין
 יהתוך אשר והוא ובדיקה,פירוק
 על ישאר ולא הריפא, בסכיןהסרכא
 )עיין כלום, הסרכא מןהריאה
 למהר"ץ, הלכה פסקי בהלקבדומה

 ועייו של"ז, דף ג', אות צדיקפעולת
 שס"ד(. דף כ', אות תודה, כזבחגם

 )עיין ברוק, או פושרין במיםויבדוק
 פעולת למהר"ץ, הלכה פסקיבהלק
 ובהלק שמ"ב, דף ה', אותצדיק

 דף י"ב, אות וחידושים,ליקוטים
 ואם טריפה, המים בצבץ אםקצ"ז(.
 הלכה פסקי חלק )עיין כשרה.לאו

 דף ב', אות בשמים ראשילמהר"ץ,
שע"ג(.

 כסדרן שלא סרכותשאר
 האונא שמצד האומאוסרכת

 שביניהן.להיתוך

 מגב נסרכה אלי וכד'אלךי"ט.
 מהיתוך אולגב,

 או לחידוד, מהידוד אולהידוד,
 שאינה שלזו לחיתוד שלזומחיתוך
 לגב, אומשיפולי לשיפולי, אואצלה,

 כמו ובדיקה, פירוק צריכה זוהרי
 ספל שיפולי, ושרה לעיל,שנזכר

 י"ז( י"ט )שמות תרגוםאלאונא,
 ואתעתדו ההר, בתחתיתויתיצבו

 אלאומה, נסרכה ואלי טורא,בשיפולי

 לגב, מגב נסרכה אם כך וכמוי"ט.

 להידוד, מהיתוךאו
 שלזו מהיתוך או לחידוד, מחידודאו

 או אצלה, שאינה שלזולהיתור
 זו הרי לגב, משיפולי אולשיפולי,
 שנזכר וכמו ובדיקה, פירוקצריכה
 האונא, שפל שיפולי, וביאורלעיל,
 ויתיצבו י"ז( י"ט )שמותתרגום,
 בשיפולי ואתעתדו ההר,בתהתית
 מצד אשר האומא, נטרכה ואםטורא,
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 אלפרק בין אלאונא, צלאאלד'י

 כסדרן, תסמא פהי בינהן,אלד'י

 )עיין וכשרה. בדיקה צריכהואינה
 תודה זבח למהר"ץ, הלכה פסקיחלק
 בראשי עיין ועוד שס"ג, דף י"ח,אות

 שע"ג(. דף ב' אותבשמים

 ביניהן, אשר החיתוך ביןהאונא,
 צריכה ואינה כסדרן, תקראהיא

 פסקי חלק )עיין י'כשרה.בדיקה
 י"ח, אות תודה זבח למהר"ץ,הלכה
 בשמים בראשי עיין ועוד שס"ג,דף

 שע"ג(. דף ב'אות

 השערה כחוטסרבא

 כחוט אלסרכא כאנת ולוכ.
 פירוק יחתאגהשערה,

 מעאנא חצל מראר וכםובדיקה.
 וקטענאהא השערה, כחוטסרכא
 כרוק, או בפושרין ובדקנובסכין,

 ובצבץ י"ח(, באות ב' הערה)עיין
 זריז, יכון אלבודק פיחתאגהמים,

 טריפות. ישראל ויאכיל יכשל,לבלתי
ח"ו.

 כחוט הסרכא היתה ואפילוכ.
 פירוק צריךהשערה,

 אתנו אירע פעמים וכמהובדיקה,
 וחתכנוה השערה, כחוטסרכא
 ברוק, או בפושרין ובדקנובסכין,

 זריז. יהא הבודק וצריך המים,ובצבץ

 טריפות. ישראל ויאכיל יכשל,לבלתי
 י"ח(. באות ב' הערה )עייןת"ו.

 האונות מגבסרכא
 לדופן וסרוכה האומאולגב

 מתפשטת אלסרכא כאנת ואןכ"א.
 האומא, ולגב האונותמגב

 אלבודק יחתאג לדופן,וסרוכות
 האונות, בגב הסרכא רוב אןיקאיס,

 כאן ואן בדיקה, בלי מותרת זוהרי
 בדיקה, תחתאג האומא, בגבהרוב
 בשר מן אלסרכא יקטע אןוהו

 מן שי יבקי לא ךתקצאהריאה,
 או פושרין במים תבדוקאלסרכא,

 י"ח( באות ב' הערה )עייןברוק,
 לא ואם טריפה, המים בצבץאם

 מתפשטת הסרכא היתה ואםכ"א.
 האומא, ולגב האונותמגב

 למדוד. הבודק צריך לדופן,וסרוכות
 זו הרי האונות, בגב הסרכא רובאם

 הרוב היה ואם בדיקה, בלימותרת
 והוא בדיקה, צריכה האומא,בגב
 הריאה, מבשר הסרכא יחתוךאשר
 הסרכא, מן כלום ישאר שלאויזהר
 אם ברוק, או פושרין במיםויבדוק
 בצבץ לא ואם טריפה, המיםבצבץ
 י"ח, באות ב' הערה )עייןכשרה.

 י"ט(. באותוהערה
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 י"ט(. באות הערה )עייז כשרה.בצגץ

 הריאה נקב מרל בדרפןמכה

 כמו בדופל, מכה כאנת ואןכ"ב.
 כעיז או העצם,שבירת

 כשרה, המים שבצבץ פי על אףנגע,

 אלנקב, קבאל אלמכה תכון אןוהו

 ולא במכה, הסרכא רובותכון
 ואפהם. אחד'ר הריאה,האדימה

 למהר"ץ, הלכה פסקי חלק)עיין

 שס"ד(. דף י"ט, אות תודהזבח

 כמו בדופן, מכה היתה ואםכ"ב.
 כעין או העצם,שבירת

 כשרה, המיס, שבצבץ אעפ"ינגע,

 הנקב, מול המכה תהא אשרוהוא

 ולא במכה, הסרכא רובותהא
 )עיין והבן. הזהר הריאה,האדימה

 תודה זבח למהר"ץ, הלכה פסקיחלק
 שס"ד(. דף י"ט,אות

 העליונההאונא
 הגרגרת לשומןהדבוקה

 אלעליא, אלאונא כאנת ואןכ"ג.

 או אלאימן פיאלד'י
 הגרגרת, בשומן דבוקותאלאיסר,

 יטיק מא אלד'י כלל, פילוש שוםבלי
 ,י

 כלהא, לאזקה אלא אצבעה,ידכ'ל

 לם, ואד בדיקה, בלי מותרתפהי

 בדיקה.צריכה

 העליוגה, האונה היתה ואםכ"ג.
 בשמאל, או בימיןאשר

 שום בלי הגרגרת, בשומןדבוקות
 להכניס יוכל לא אשר כלל.פילוש
 היא כולה, דבוקה אלאאצבעו,
 צריכה לאו, ואם בדיקה, בלימותרת

בדיקה.

 לדופן והאומא האונאנסרכה
 פנים לצדומתפשסת
לצד

 מתפשטת סרכא כאנת ואןכ"ד.
 פנים ולצד האונות,בגב

 אלסרכא רוכ כאן אן אל~ב,צלא
 ואן בדיקה, בלי מותרת האונות,בגב

הלב

 מתפשטת סרכא היתה ואסכ"ד.
 פנים ולצד האונות,בגב

 בגב הסרכא רוב היה או הלב,מצד
 היה ואם בדיקה, בלי מותרתהאונות,
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 אללב, צלא מכפנים רובהכאן
 יקטע אן והו בדיקה,תחתאג
 או בפושרין ויבדוק בסכין,אלסרכא
 אם י"ח( באות ב' הערה )עייןברוק,
 כשרה. בצבץ לא ואם טריפה,בצבץ
 פנים, לצד אלד'י אלא יבדוקולא
 בדיקה, יחתאג לם האונות גבאמא
 וכד'אלך לדופן. סרוכות והןהואיל

 לדופן, והאומא האונות נסרכואלי
 נצרף פנים, לצד הסרכאומתפשטת
 שבגג עם האומא שבגבהסרכא
 )עייז וכשרה. לרוכ להשליםהאונות

 י"ט(. באותהערה

 צריכה הלב, מצד מבפניםרובה
 הסרכא יחתוך אשר והואבדיקה,
 ברוק, או בפושרין ויבדוקבסכין,

 כצבץ לא ואם טריפה, בצבץאם
 פנים, לצד אלא יכדוק ולאכשרה.
 כדיקה, צריך לא האונות גבאבל

 כך, וכמו לדופן. סרוכות והןהואיל

 לדופן, והאומא האונות נסרכואם
 נצרף פנים, לצד הסרכאומתפשטת
 שבגב עם האומא שבגבהסרכא
 וכשרה. לרוב, להשליםהאונות,
 והערה י"ח, באות ב' הערה)עיין

 י"ט(.באות

 האומא מןסרכא
 ובטרפשבמכה

 אם הרוב, כפי ובטרפש, במכה האומא מן סרכא היה( אם )ת': כאן אד'יכ"ה.
 בדיקה. צריכה בטרפש, הרוב ואם כשרה, במכההרוב

 החזה למצר האונאנסרכה

 ז"ל, הרמב"ם לדעת כשרה החזה, למצר האונא נסרכה ואם( )ת': ואליכ"ו.

 בדיקה. צריכהואינה

 ובה מינה בריאהסרכא

 בשעה קצרה, הסרכא תהיה שלא והוא כשרה, ובה, מינה בריאה סרכאכ"ז.
 הריאה. בשר ויתקמט הריאה,שינפחו
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 שלורדאסרכא

 משרשה נסרכה ואם ובדיקה, פירוק צריכה שתסרך מקום לכל הורדא,ב"ח.

 זבח למהר"ץ, הלכה פסקי חלק )עיין כשרה. פילוש, שוםבלי
 שס"ג(. דף י"ז, אותתודה

 הורדא בשורשבועא

 שמא דחישינן טריפה, לעבר, מעבר וניכרת בועה, בשרשה יש ואםכ"ט.
 במקום בריאה לעבר מעכר הניכרת בועא וכן הסמפונות,נימוקו

 בגסה, וארבע בדקה, השיפולי מן אצבעות משתי דקיימא דהיינוהסמפונות,

טריפה.

 ריאה בשיפוליבועא

 הכל ובאומא, מותרת, באונות, מקיף, בשר שם ואין ריאה, בשיפולי בועאל.

 י"ב אות תודה זבח למהר"ץ, הלכה פסקי חלק )עיין המנהגלפי
 ש"ס(.דף

 ללב או לטרפש שנסרבההאומא

 המים בצבץ אם ובדיקה, פירוק צריכה ללב, או לטרפש שנסרכה האומאל"א.
 כשרה. לאו ואםטריפה,

 השדרה שנגד הריאהגג

 נגד הוא אשר הריאה, גגל"ב. נגד הוא אשר הריאה, גגל"ב.
 אתההשדרה.אנתהשדרה.
.י

 יהא לא נפרד, יהא הוא אשריודע, יכון ליס מנפרק, יכון אנהעארף
 בלי השדרה, אל נדבק אםדבוק, אלשדרה, אלי אלתזק פאלילאזק,
 ואינה כשרה, היא פילוש,שום ואינה כשרה, פהי פילוש, שוסבלי
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 זאת. הבן בדיקה,צריכה ד'אלך. פאפהם בדיקה,צריכה

 מהאונות אהתהסרה

 בין לימין בין משלמת, הורדא האונות, מן אחת חסרה אם( )ת': אד'אל"ג.
 דף ד', אות תודה, זבח למהר"ץ, הלכה פטקי בחלק )עייןלשמאל.
 רמ"ח(. דף כ"ט, אות לשו"ע מהר"ץ ובהגהותשנ"ה,

 האונות בגבתוספת

 הריאה בגב נמצאת ואם ל"ד. האונות בגב וגדת ואד'אל"ד.
 שלהדס, כעלה תוספת שלהדס, כעלהזאידה

 פחות טריפה, זו הרי שנפחוה, אחר פחות טריפה, זו הרי שנפחוה,אחר
 כשרה. זו הרי שלהדס, מעלה כשרה. זו הרי שלהדס,מעלה

 במניינן האונותנתוספו

 דאוני, בדרי פנים לצד והן במניינן, האונות נתוספו ואם( )ת': ואד'אל"ה.

 )הערת משלשמאל. מרוביז שלימין שיהיו והוא מותרת. זוהרי
 ואד'א אריה[. גור משלימין, מרובין שלשמאל אפילו מכשירין ]וישהמחבר(

 וטלאים בגדיים אבל טרפה, דאוני, חיתוכי בלי הריאה נמצאת( ואם )ת':וגדת
 יום, שלשים אחר נשחטו אם אבל ללידתן, יום שלשים תוך ודוקאכשרה,

 טריפה. דאוני, חיתוכי בלי הריאהונמצאת

 כפולה או חסרהורדא
 שמאל בצדאו

 שמאל, בצד שנמצאת או ורדות, שתי לה שנמצאו או הורדא, חסרה אםל"ו.

כשרה.
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 כיס בלאורדא

 הורדא נמצאת אם כך, וכמו ל"ז. אלורדא וגדת אלי ובד'אלךל"ו.
 כשרה. כיס, בלי כשרה. כיס,בג'יר

 בריאהמהט

 אן בריאה, מהט יגדת ואליל"ה.
 נופחין שלימה, היעאד

 כשרה, בנפיהה, עולה אםאותה,

 יש טריפה. מקטעה, הריאה קדואלי
 בהךן, המהט כנגד דם קורטעליה

 חלק )עיין שלימה. היא אפילוטריפה,

 אות תודה זבח למהר"ץ, הלכהפסקי
 שנ"ז(. דףז',

 אם כריאה, מהט נמצאת ואםל"ה.
 שלימה, היאעדיין

 בנפיהה, עולה אם אותה,נופהין
 התוכה, הריאה כבר ואםכשרה,

 )עיין שלימה. היא אפילוטריפה,
 תודה זבה למהר"ץ, הלכה פסקיחלק

 שנ"ז(. דף ז',אות

 הלשון:( בזה זאת הלכה נמצאת א' יד1)בכתב

 עולה אם אותה, נופחין שלמה היא עאד אן בריאה, מחט וגדת ואד'אלח.
 ואם כשרה, המחט כנגד הלודה ולא דם קורט שם איל אם ודוקא כשרה,בנפיחה

 נפחוה, ולא בתוכה, המהט ומצאו הריאה, קטעת קד ואל טריפה, מאלו אחדיש

 המהר"ץ בהגהות )עיין טריפה. מבחוץ דם קורט ויש שלמה, היא ואפילוטריפה,

 רנ"ה([. דף מ"ד אות יו"דלשו"ע

 לוו וו סמוכות בועותשתי

 שאין פי על אף מתוקים, זכים מים בהן ויש לזו, זו סמוכות בועות שתיל"ט.
 זבח למהר'ץ, הלכה פסקי הלק )עיין כשרה ריאה, בשרביניהם

 ושנ"ט(. שנ"ח דף וט', ח' אותתודה

 בריאהצמהים

 בהן, וכיוצא בועות כגוי בריאה, צמהים נמצאו אם כד( וכמו )ת': וכד'אלךם.
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 הערה )עיין בפושרין, ובודקים הסרכא מפרקין אחר, למקום או לדופןודבוקות
 כשרה. לאו ואם טריפה, המים בצבץ אם י"ח( באותב'

 היוצאה תלויהסרכא
 הבועאמן

 מכשרינן, לא ריעותי דבתרי טריפה, הבועא, מן יוצאה תלויה סרכא אםמ"א.
 כדיקה. צריכה אבל חדשות, בפנים וכן מכשיר, שלמים זבחיובעל

 לדופן דבוקהריאה
 סרכאבלא

 וכשרה, מעליא סתימה הוי סרכא, בלא לדופן דבוקה הריאה כל אםמ"ב.

 ט', אות צדיק פעולת למהר"ץ, הלכה פסקי תלק )עיין הרוקח.לדעת

 שס"ח(. דף כ"א אות תודה בזבח וגם שמ"ב,דף

 תלויהסרכא

 לשום דבוקה שאינה תלויה, והיא( )צ"ל: והוא מהריאה יוצאת סרכא אםמ"ג.
 בדיקה. צריכה ואינה כשרה,מקום,

 זו ערוגה מגגסרכא
 זו ערוגהלגג

 בדיקה. צריכה זו, ערוגה לגג זו ערוגה מגג נסרכהמ"ד.

 בה שנמצאריאה
 בלוי בשרכעין

 הבלוי הבשר וקלף בלוי, בשר והוא חלב, כמו עליה שנמצא ריאהמ"ה.
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 הבשר שקלף אחר שלימה, נמצאת אם אבל טריפה, נקובה, ונמצאתמעליה,

 כשרה. נקובה, נמצאת ולא מעליה,הבלוי

 ועתה י"ב( ו' )דברים להן, סימן מ"ה, למעלה, שסדרתי ההלכות מניןנמצא
 ברמזא. ולחכימא ה', את ליראה אם כי מעמך שאל אלהיך ה' מהישראל

 הפטולות המראות - לבי"שטב
 הכשרות המראות -כחד"ק

 הפסולות מראות חמשסימן
 ש " י ב לטב

 בשר. כמראה או כדיו ש'חורה י'רוק ב'קעתל'בנה

 הכשרות למראותסימן
 פי' דק, ח" כ טרבםבריאה,

 גיכ"ק. מאותיות בכ"ף כ'בד,והקו"ףמתחלף ד'ם ח'צירכ'חול
 וסימן, בק'רקבן. ולא בט'חול ולא בל'ב ולא בב'ועות מקיפיןאין

 הלשון:( זה גם נמצא ב' יד1)בכתג

 ק.[ מר" וסימן ק'נה, ר'יאה, מ'יעים, מדמינל,נתלתא

 ב לה

 ערוך שלחןלשון
 הלב, טרפש חלב אם ואפילו טרפה, מהן, לאחד ניקב חללים, ג' לו ישהלב

 אם לחלל, הגיע ולא ניקב כשרה. סותמו, עצמו הלב שומן אם אבלסותמו,
 שאינו אעפ"י בלב, מחט נמצא טרפה. במחט, או בקוץ ואם כשרה, חולי,מחמת
 שומן קנה שהוא הלב, קנה דליבא. בטרפשא נמצא אם וה"ה טרפה, בחוץ,ניכר
 לריאה, ממנו שיוצא הגדול, המזרק וכן הריאה, הערוגות שתי ביןשיורד
 יש טריפה. חולי, מחמת בין ביד בין הלב, ניטל טרפה. במשהו, לחללושניקב
 ואם בסכין, אותו מפרידין מאד, ואדוק בלב דבוק הלכ שומן שאם שאומר,מי

 בחללו. נמצא אם לומר צריך ואק אסורה, דם, קורט הלב בעוכי או שםנמצא
 דם, כקורט הוא הרי הבשר, בעובי הדם נצרר אם 1הגהה. המחבר()הגהת

 עכ"ל.(.וטריפה,
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 הלשון:( זה נמצא ב' יד))בכתב
 אם אותו, בודקים לעבר, מעבר ועבר הכוסות, ובית במסוס מחט נמצאאם

 עכ"ל[. טרפה, לעבר, מעבר עבר שלא אעפ"י המחט, סביב דם קורטנמצא

 בחלל שנמ?אתממט
הבהמה

 או בטחול, או בכבד, תחובה נמצאת אם כגון הבהמה, בחלל שנמצאתמחט
 במסוס או בכרס, או הקרב, את המכסה בחלב או בטרפש, אובכליות,

 חלל שהוא וזולתן בקיבה, או בדקין, או לעבר, מעבר נקב שלא אעפ"ימבחוץ,
 אסורה. זו הריהבהמה,

 הלשון:( זה נמצא ב' יד1)בכתב
 'שלביצים, בחלל מחט נמצא שאם נ"א, סי' אריה בגור כתוב מצאתיפירוש

 נ"אן. כלל או"ה ורש"ל, יוסף, ובית ט"ז, וטרפה, הגוף חלל תוךמיקרי
 דרוש לפניך, ספרים כמה הרי טריפות, ושבעים שחיטה הלכות חילוקיושאר

 רצון. יהי כן אמן משגיאות, יצילנו יתברך והשם משם,אותם
 מה השם, שומרך אחיואחר, מא אללה, חמאך אכי יאובעד

 בו שהועדתי במהשכתבתי, אוול פי בה ועדנא במאכתבת,
 לך לכתב ראיתי דברינו, בתחלת אשיא, לך אכתב אן ראיתכלאמנא,
 הן, ואלו כתוב, מצאתי אשרענינים, הן: ואלו מכתוב, וגדתאלד'י

 כפולה אר הסרהמרה

 מתחלת שחסרה בין שתים, נמצאו אם בין מכשירין, ויש טריפה, המרהחסרה
 בהמה, על השיב ז"ל הלוי יואל שרבינו בספרו, כתב ור"תכרייתה.

 ליקרב ראויה הבית בפני אפילו ישראל, לכל שמותרת מרות, שתי בהשנמצאו
 אותכ"בדףשס"ט, תודה זבח למהר"ץ הלכה פסקי בחלק )עיין המזבח.ע"ג

 רנ"ב(. דף מ', אות יו"ד לשו"ע מהר"ץובהגהות



 למהר"ץ הבדיקותספר

 במראיו הה~טנהפך

 הלשח:( זה נמצא ב' ידננבכתב
 נמצאו אם כתבו, העיטור געל וכל הזכרון ובספר טרפה, במראיו הוושטנהפך

 והאחד מהם, אחד אלא לקה דלא כשרה, אדומים, או לבנים עורותיושתי
 עכ"ל.[. מנקב, עדיף דלא לקה,לא

 שמעתתא ז' נג"בבלנ"ס

 שמעתתא. שבע ז' חהזבי"
 הסימנים. שניב'
 טריפות. עשרה שמנהי"ה
 דמתניתין. דבריםה'

 שמעתתא: ז' פירושן,וזה
 מדוכתיה. דשף דאטמאבאקא
 אחת. בכוליאלקתא
 כעביו. הטחולניקבה
 ברובן. שנדלדלוסימנין
 בחוליתה. אחת צלעבעקרה
 ברובה. שנחבסהגולגולת
 שנקרע. הכרס את החופהבשר
 להם:וסימן

 ב " ג נ ס " נ לב
 השלום. עליו רבינו ממשה אותן שמעו שמעתתא,ופירוש

 דמשנה, טריפותי"ח
 דמתניאתאוד'

 ופסוקת הושט, נקובת הן: ואלו במשנה, שנתפרשו טריפות עשרהושמנה
 נשברה חללו, לבית הלב ניקב שלמוח, קרום ניקבהגרגרת,

 מונח שהמוח הקרום החוטוהוא פי' ב'( שלה,1)בכת"י החוט ונפסקהשדרה
 הריאה הכבד, קני ניקבו כלום, ממנה נשתייר ולא הככד ניטלהבתוכו(,
 או שניקבה הפנימית כרס הדקין, ניקבו המרה, ניקבה שחסרה, אושניקבה



קסט למהר"ץ הבדיקותספר

 הגג מן נפלה לחוץ, שניקב הכוסות בית שניקב, המסוס החיצונה, רובשנקרע
 ע"כ. הזאב. ודרוסת הקנה, ניקב צלעותיה, רובתשתברו

 הרותה, גלודה, בשדרה, הסרון רגליה, שנחתכו בהמה מתניאתא,רארבע
 המשנה. חכמי אותם שנו מתניאתא, ופי' ה, בחג" להןסימו

 ל"ט( ל"א )בראשית אליך הבאתי לאטרפה

 ת'בונה א'לא ב'כח ה'וא א'יש ל'א ה'סרכא. פ'ירוק הר'יאה, ט'רפותר"ת
 כ'סכין. י'פה ל'ך א'יןי'בין

 י"ח( י"א )במדבר בשר, ואכלתם למחרהתקדשו

 ו'איסורה, ש'חיטה ד'בר ק'ודם ת'למדם ה'ייםר"ת,
 ב'שר מ'ליחה, ת'ירת ל'מדם א'כילה ו'קידם ר'בים, ה'וק מ'ידל'מדם

 ר'יאה.ש'חיטה

 כ"ו( ל"ד )שמות אמו, בחלב גדי תבשללא

 ב'המה י'היה ד'ין ג'ור ל'עולם ש'מים ב'דכר ת'ורה א'מרה ל'נור"ת,
 ו'לדורות. מ'יד א'מם ב'חלב ל'אסרםה'יה

 מחיים נבילותהמש

 מחיים נבלותחמש
 בשר ורוב מפרקת נשברה אם וכן עמה, וחללה שלה ירד שניטל כהמה הן,ואלו
 שהוא בכל הושט שניקב או הקנה, רוב שנפסק או כדג, מגבה שנקרעה אועמה,

 לשחיטה. הראויבמקום

 הלשון:( זה גמצא וב' א' יד1)ככתב
 גג"ו. ימ"ק סי' מחיים נבלותשש
 עמה. וחללה שנטלהי'רד



 למהר"ץ הבדיקותספר

 עמה. כשר ורוב שנשברהמ'פרקת
 כדנ מגבהק'רועה
 ברובה. שנפסקהג'רגרת
 גופות. לב' מחציה שנחתכהג'סטרא
 אינה שניקב הושט תרבץ אבל לשחיטה, הראוי במקום במשהוא, שניקבו'שט

 טריפה. אלאנבלה,
 מטמאה אינה והטריפה ובמשא, במגע מטמאה הנבלה לטריפה, נבלה ביןמה

 גמשא. ולא במגעלא

 שתמות עד אלא מחיים, מטמאין אין הושט, ונקובת הגרגרת פסוקת כיודע
 ע"כן.הבהמה.

 וז"בחתנוטריקון

 לגבינה, בשר שבין שעות לשש רמז ו' נוטריקון כ"א( י"ב נדכריםוז"בחת,
 הטריפות, אבות שמנה ח' הסימנין, שני ב' שמעתתא, שבעז'

 ק'רועה נ'טולה ח'סרה נ'קובה ד'רוסה פירהש, נפ"ש, חנ"ק ד"ןשסימנן,
 סכין. תורת ת' ש'בורה, פ'סוקהנ'פולה

 בסכין נאמרו מדותתשע

 וסימנם, בסכין נאמר1 מדותתשע
 מע"מי א"מימת"ן

 נ'עךו ת'לוש מ'חוברפירוש:
 מותר. בדיעבד נעוץ מותר, לכתחלה תלוש אסור, לכתחילהמחובר
 י'פה, מ'סוכסכתא'יגרת
 מותרת, לכתחלה יפה מותרת. בדיעבד מסוכסכת אסורה, לכתחלהאוגרת
 י'ד, מ'גל ויורד, ע'ולה קש?ר,מ'גל
 מותר. בדיעכד יד מגל מותר, לכתחלה ויורד עולה אסור, לכתחלה קשךרמגל



קע למהר"ץ הבדיקותספר

 ס"ה הנבילותמנין

 ס"ה הנבילותמנין
 שהט הריאה, כנף מראש למטה שהט במשעיר, שחט בתרבץ, שחט הן:ואלו

 אפילו שלזה והשץו שלזה הציו שהט השני, והצי אחד ובהיהבבהמה
 שהט במחובר, שהט פגומה, בסכין שחט הסימנין, בדק ולא שחטבעוף,

 הכפורים ביום שחט חדין, שינים גו שיש בלחי שהט הפגם, דרךבמסוכסכת
 הראש א% והתיז שחט הנעוצה, הסכין מן למעלה והיא בהמה שהטבמזיד,
 ששהט, חרש צוארין, .שלשה כמלוא בסכין ואין בלבד בהובאה או בלבדבהולכה
 אהד כל ששחט, רעה רוח שאחזתו מי ששהט, שכור ששהט, קטן ששהט,שוטה

 ושחטה, שנפלה סכין נבילה, שהיטתו עצמם לבין בינם ששחטו אלומהמשה
 המזלות, לשם שהט הרים, לשם שחט אדם, בן מכח שאינה בסביבה ששחטגלגל
 כמותן, ונודרין שמתנדבין קדשים לשם שהט זרה, לעבודה דמה לזרוקשחט

 נזיר, עולת לשם שהט ובתו, תמורת לשם שהט לחטאתו, ששחט חטאתמחוייב
 ששהט נכרי פסול, הפסול דבר לשם מהם אהד ונתכוון כאהד ששחטושנים

 וחזר שליש ושהט שליש הגרים ועיקור, הגרמה, דרסה, תלדה, שהיה,לישראל,
 החליד האמצעי, בשליש דרס הראשון, בשליש דרש האהרון, שלישוהגרים
 השני, את ושחט מהם אהד נשמט האמצעי, בשליש ההליד הראשון,בשליש
 עמה, בשר ברוב מפרקת נשברה גסטרא, נעשית עמה, והללה שלה ירךניטל

 במקום הושט ניקב לשהיטה, הראוי במקום הקנה רוב נפסק כדג, מגבהנקרעה

 קרום, בו ועלה הושט ניקב זה, כנגד שלא זה שניהן ניקבו לשהיטה,הראוי

 לשהיטה, הראוי במקום בכאיסר הקנה ניקב לרהבו, בושט עומד קהןנמצא
 ממנה, רצועה ניטלה לרובה, מצטרפין חסרון בהם שאין נקבים הקנהניקב

 הגרגרת ניקבה הסרון, בהן שיש הנקבים או הרצועה מקפל שאלו כלובעוף
 נשתייר ולא לארכה נסדקה לרהבו, איסר שיכנס כדנ צדדיה משני מפולשנקב
 מצאו שבבית, באשפה שחוט תורנגול נמצא למטה, ומשהו למעלה שהואמה

 ששהט, זרה לעבודה משומד הסימנין, מיעוט הגוי שחט בשוק, ומושלךשחוט

 צדוק במזיד, השבת ביום השוהט ששהט, מין ששהט, בפרהסיא שבתמחלל
 להם, סימן וששים, חמש הנבילות כל נמצאו עצמן, לבין בינן ששחטווביתוס

 ל. ל "ה



 למהר"ץ הבדיקותספר

 בז"ה בשחיטה הספיקותמנין

 ומשכה עצמה הבהמה אנסה הן: ואלו י"ד, שבשחיטה הספיקות נלומנין
 השחיטה אחר בסכין בדק הסימנים, את השוחט שאנס או הרבה,צוארה

 ונמצאת באחרונה ובדק רביס עופות או רבות בהמות שחט פגם, בהומצא
 חלבה להקטיר או זרה לעבודה דמה לזרוק חישב כך ואחר שחט פגומה,הסכין

 וכדי וירביצנה הבהמה שיגביה כדי המצטרפות,שהה שהיות זרה,לעבודה
 מסובר צמר תחת או העור תחת הסכין את הכניס הסימנין, מיעוט כמושישחוט
 או שחיטה קודם אם ידוע ואין בהחלדה הסימגק מיעוט שחט המטלית,תחת
 אלו כל עצמו, לבין בינו שחיטה הלכות יודע שאינו מי שחט שחיטה,אחר

 בז"ה. מנין ה' בחר לא בז"ה גס ח'( ט"ז א' )שמואל להל, סימן י"ד,הספיקות

 בהלכות דיעבדכל
 זה"בשחיטה

 : הן ואלו י"ד, שחיטה בהלכות דיעבדוכל

 ורוב בעוף אחד רוב שחט אם הצדדין, מן שחט אם השחיטה, על בירד לאאם
 שחט אם בו, ניכרת הפגימה שאין הרוח דרך שחט אם ובחיה, בבהמהשנים
 ופת פירות הכנים אם בעזרה, שחט אם מגל, אחד שצדה בסכין שחט אםבנעהן,
 אם שחיטה הלכות היודע ישראלי לגומא, או לכלים או למים שחט אםלעזרה,
 צדוק שחט, אם הסומא ששחט, שוטה ששחט, חרש עצמו, לבין בינושחט

 זהב. להם, סימן י"ד, כדיעבד אלו כל ישראל, בפני ששחטווכיתוס

 מאכל ה נכנסכיצד
 ובעוףבבהמה

 בבהמה: המאכל נכנסכיצד
 ומתרבץ הבליעה, בית והוא הושט, תרבץ הנקרא הושט, לחצר הפה מןתחלה
 למסוס, הכוסות ומבית הכוסות, לבית ומהכרס לכרס, ומהושט לושט,הושט

 וממעי העבה, למעי הארוך וממעי הארוך, למעי ומהקיבה לקיבה,ומהמסוס
 לחט. יצא החלוחלת ומן לחלוחלת, הכנה ומהדר הכנה, להדרהעבה
 לזפק, ומהושט לושט, ומהתרבץ הושט, לתרבץ תחלה המאכל נכנסובעוף,

 אחד למעי נכנס ומהקרקבן לקרקבן, וממנו קטן, אחד למעיומהזפק
 ע"כ. לחוץ. יצא וממנו לזנג, ומגיע בסיבוב, והואארוך,



קעא למהר"ץ הבדיקותספר

 בהיות טעמיםשני
 קטנה אחת הקנהחוליות

 גדולהואחת

 חוליות אלקנה כאנת לםסואל:
 ואחת קטנה אחתחוליות,

גדולה.
 אלא הכד'י, געלת מא אןאלגואב:

 לו לאן אלצות,לתקטיע
 יכ'רג כאן גדולות, כלהןכאנין 1.

 כאן קטנות, כאנין ולו גהים,אלשת
 אחת פגעלת מכ'תנק, אלשתיכ'רג
 אלצות לתקטיע קטנה, ואחתגדולה

 אלאהיה.בחכמה
 קטנה, ואחת גדולה אחתד"א

 אלריח, לאסתנשאקאלגדולה
 נריד לאנא לאכראגה,ואלקטנה
 אכ'ראגה, מן אכת'ר אלהוא,אדכ(ול

 אלקלב. עלי' יברדחתא

 חוליות הקנה היה למהשאלה:
 ואחת קטנה אחתחוליות,

גדולה.
 אלא כך, שנעשתה מההתשובה:

 שאם לפי הקול,להפסיק
 הקול יוצא היה גדולות, כלןהיו
 יוצא היה קטנות, היו ואםעבה,
 אחתגדולה נעשתה לכן חנוק,הקול
 בחכמת הקול, להפסיק קטנה,ואחת

אהיה.
 קטנה, ואחת גדולה אחת אחר:דבר

 הרוח, לשאיפתהגדולה
 צריכים שאנו להוצאתו,והקטנה
 כדי מהוצאתו, יותר האויר,הכבסת

 הלב. עללקרר

 האונות בהיותהענין
 משמאל ושתים מימיןשלש

 מן שלש אלאונות כאנת לםסואל:
 השמאל. מן ושתיםהימין,

 אלג'ריזי אלחאר כאן למאאלגואב:
 מן אכת'ר אלימין,בגהת

 יברדין אד'אן, ג' 4 פגיאלשמאל,
 חרארה אקל אלשמאל אמאעליה.
 יכפיה, אלאד'אן מן אתניןפבאן

 פי תזיד אלימנא, אלגהה פיואלורדא
 מ~תקייה והי אלקלב, עלי'אלתבריד
 וטייה, כאנת לד'אלך אלקלב,למחדב

 עליהא. מנחט אלקלבלאן

 מן שלש האונות, היו למהשאלה:
 השמאל. מן ושתיםהימיו,
 הטבעי החום שהיה לפיהתשובה:

 מן יותר הימיו,בצד
 לקרר אונות ג' לו עשה לכןהשמאל,
 לכן חומו, פחות השמאל אבלעליו,
 מספיק. האונות מן שתיםהיו

 בו תוסיף הימע, בצדוהורדא
 נוגעת והיא הלב, עלהקרירות

 לפי נמוכה, היא לכן הלב,לשיפולי
 עליה. מונחשהלב



 למהר"ץ הבדיקותספר

 היותרת באונאהענין
 כשרה הלבלעומת
 פסולהומגבה

 מן היתירה כאנת לם :סואל
 לעומת כאנת אןהאונות,

 גבה על כאנת ואן מותרת,הלב
 ה. סורא

 אלאונה כאנת אד'א לאואלגואב:
 לא הלב, לעומתאליותרת

 תענס תזיד לאנהא ד'אלך, פישהר
 אלתבריד ות'ק9 כ'ארג, אליאלהוא
 לאלחיואן. אלצ'ר ויחצלעליהא,
 הלכה פסקי חלק לקמן)עיין

 שנ"ד(. דף ג' אות תודה זבחלמהר"ץ,
 לאונה, אונה נסמכה אםוכד'אלך

 לאנהן טריפה, הסדר, עלשלא
 יצדרן לאנהן אלתרויח, מןימתנעו
 פיחצל אלמרבוט, אלשימת'ל

 ולד'אלך אלחיואן, עלי'אלפסאד
 )תהלים השלום, עליו המלך דודקאל

 ה' מעשיך רברמה
 עשית בחכמהכולם
 קניניך הארץמלאה

 מל היתירה היתה למהזטאלה:
 לעומת היתה אםהאתות,

 גבה, על וךתה ואם מותרת,הלב
אסורנ

 האתה היתה שאם לפיהתשובה:
 אק הלכ לעומתהעתרת

 להפוך תוסיף לכזטהיא בכך,נזק
 הקרירות ותפחית לחהן,האויר
 החיים. לבעלי הנזק הארעעליה,
 הלכה פסקי חלק לקמן)עיין

 דף ג', אות תודה זבחלמהר'"ן,
 אונה נסמכה אם כך וכמושנ'-ר(.
 לפי טריפה, הסדר, על שלאלאונה
 שהז לפי האורור, מן ימנעושהן

 תארע הקשור, הדבר כמוהולכות
 אמר ולכך החיים, בעלי עלההפסד

 )תהלים השלום, עליו המלךדוד

 ה' מעשיך רבומה
 עשית בחכמה_ךלם
 קניגיך הארץמלאה

 וה. יד בכתכ נמצא אשר הבדיקות ספר כאןעד



 ג/,/.4.

 אלי"דאלמסאל5
שאלה

 אליי אלעקור צפהפי
 צפתהא תכון וכיף אלעקור בער תכוןכיף
 כלאמא פיהא לאחד ראית פמאקבלה
 ראית ענדנא אליי ללצנאע ולאשאפיא
 אלסימנין כיפי5 פי כבר5להם

אלעקורין.
 לגואבא

 תתצל עינא בטביעות יתבין אנמאהיא
 4אצור אן ימכן ולא ילך פיללאנסאן

 נרשד ונהן אלתאם אלתצור באלקולרלך

 היה בה תחצל אליי אלטריקאלי
 אן אקדם אן בעד עינאאלסביעות
 אלאמכאן בעיד אלבהאים פיאלעקור
 אגל מן ממתנע רבמא קד בלגדא
 בין תוצל אלתי אלע*לאתקו5

 אלטיר פי ואמא ואלפכיןאלסימנין
 אן ילך מיז ווגה קריבא רלךפאמכאן
 מן קריב באליבח ותנזל סירתיבה
 לתאמן אלענק נהאי5 פי אעניאלצדר
 ואן ימות אן אלי טיר יגנק אואלעקור
 חתי אגוד כאן מית טיראמתהן
 אלטביעי ו*יהא עלי אלסימניןתבקא
 או אלמית אלטיר הרא תאכיגס

 מן ענקה ותקטע יכרנא כמאאלמיבוח
 גאי5 פי בסכין ותשק יאלגג5אצל

 תנכשף חתי ואללחם אלגלד עליאלחד5
 אלפכין בין ~עהא ותריאלסימנין

 בידך תמדהמא תםואתצאלהמא
 אי*א לך פיתבין אמכנך מאגאי5
 תוצל אלתי אלע*לאת אמתדאדגאי5

 תטלקהמא תם אלפכין וביןבינהמא

 פאיא אלסביעי ~עהמא אליפירגעא

קעב ם " ב מ רה
 ג"/4י4

 הי"דהשאלה
שאלה

 איך , הסימנין של העקור צורתבדבר
 קודם צורתם ואיך העקור אחרהם
 כדבעי דבר בזה לאיש ראיתי לא כילו,
 ידיעה אצלנו אשר לאומנין אף ראיתיולא

 העקורין. הסימניןבאיכות

 תשובהה
 עינא, בסביעת אלא יתברר לאזה

 לדמות אפשר ואי בזה, לו קונהשהאדם

 נדריך ואנחנו בשלמות. הדבור פי עלזאת
 עינא טביעת תקנה בה אשר הדרך,אל
 העקור שאפשרות שאקדים, לאחרזאת,

 הנמנע, מן אף ואולי מאד, רחוקהבבהמות

 הסימנים המחברים השרירים כחמפני
 קרובה, אפשרותו בעוף אבלוהלחיים.

 עוף שתשחט הוא זה להבחיןוהאופן
 בסוף ר"ל החזה, אל קרוב לשחוטותנמיך
 או העקור, מן שתישמר כדיהצואר,
 תבדוק ואם ימות, אשר עד עוףשתחנוק

 הסימנים שיישארו כדי מוטב, הרי מת,עוף
 העוף זה תקח כך אחר הטבעי. מקומםעל
 ותחתוך שהזכרנו, כמו השחוט, אוהמת
 חדה בסכין ותקרע הגוף מיסודצוארו
 שיתגלו עד והבשר, העור החדותבתכלית
 הלחיים בין מקומם ותראההסימנים
 מה תכלית בידך תמתחם כך אחרוחבורם,
 נמתחים כמה עד ג"כ, לך ותתבררשאפשר
 אחר הלחיים. עם אותם המחבריםהשרירים

 וכאשר הטבעי. מקומם אל ויחזרו תניחםכך

תשובות

ללסימנין



 הרמב"םתשובות

 בקוה אלסימנין תגיב ילך לךתבין
 כלעא מ~עהמא ען תכלעהמאחתי
 פייידך רעבריא ינקכעא באן לאיסירא
 פי או עדה טיור פי עדה מראתהיא הפע- יריקדך צדר5 חהך4 לךשיבין
 צור5 אליהן פי תחצל חתי עדהבהאים

 ענד פיהמא אלהאדתהאלרנאוה
 פי אלטריק הו תכון כיףאנכלאעהמא

 . ילךתצור
קעג

 אלהש
 לרבים ממונה הו אן שכץ פיותורנו
 אנה לרבים והוחזק ולבדיקהלשהיטה
 אלגזארין דכאכין מן אללחםיסרק

 גמאעה אלשהאד5 בילך עליהויקטעוא
 אלזלזול מן ענדה מא אלימ~אף

 פי ויעתמד ואלבדיקה אלשהיטהפי
 עליה אימעת לא מא עליאלטרפות
 פי קבלה מן חעתמד ולא אלמל5סאדאת
 ימסכוה חין כל פי ואלגוארין אלמכאןילך
 יהוד במחער מסרוק אללחםובידה
 וקלקול ערעור ילך מן ויחצלוגירהם
 ממונה יבקי אן גאיז הל השמוחלול
 כפול. ושכרו אדוננו יורנו לא אםלרבים

 לגואבא
 נולי לא אנא אלגוים ענד שהרקד

 וחכאמנא לעדולנא אלאאליבאחמ
 ילך יעשמון והם צלאתנאואיממ

 אלמוצוף והיא עליה ויגבטונאויסתחסנוה
 רבי' משה שריע5 יעתקד למן יחללא

 ליבת יביחה אן קוגו כבוד עלויחוס
 חלול מפני גמורה תשובה עשה ולולרבים
 אחד מן שא למן ידבח אן ויגוזהשם

 נחזקה, הסימנים תמשוך זה, לךיתברר
 לא קל, עקור ממקומם שתעקרםעד

 אז לך ותתברר בידך, וייחתכושייכרתו
 מספר פעמים זאת עטה העקור.צדדת

 עד מספר, בכהמות או מספרבעופות
 הקורה הרפיון צורת בשכלךשתיקבע
 הדרך )ו(זו היא, כיצד עקורם, בעתבהם

 זאת.לדמות

קעג
 אלהש

 ממונה שהוא אדם, בן בדברויורנו
 לרבים, והוחזק ולבדיקה. לשחיטהלרבים
 הקצבים, מחנויות הבשר גונבשהוא
 נוסף בזה, עדות עליו מוסריםואנשים
 ובבדיקה, בשהיטה הזלזול מן בו שישלמה
 הסכימו שלא מה על בטרפות סומךוהוא
 לו קודמ עליו סמכו ולא האומהשרי

 תופסים עת בכל והקצבימ המקום.באותו
 יהודים במעמד גנוב, הבשר כשבידואותו,

 וחלול וקלקול ערעור מזה ויוצאוזולתם,
 לרבים, ממונה שישאר מותר האםהשם.
 כפול. ושכרו אדוננו יורנו לאו?אם

 תשובהה
 לא שאנחנו הגויים, אצל נתפרסםכבר
 ולדיינינו שבנו לכשרים אלא לשהוטנמנה

 ומפארימ מכבדים והם הצבור,ולשלוחי
 כזה, אשר ואיש זה. על בנו ומקנאיםזאת
 רבינו משה בתורת שמאמין למיאטור
 לשחוט לו להתיר קונו כבוד עלוחס

 מפני גמורה, תשובה עשה ולולרבים,
 יחיד לכל לשחוט לו ומותר . השםחלול



קן3ג הרמב"םתשוב1ת
 משה. וכתב . ביתו בתודשירצה משה. וכתב דארה. פיאלנאס
 אני וכד ההוראה לזאת מסכיםאני וקאיל אלפתוי 7 היה עלי מואפקאנא
 נ"ע. ששון בר' יצחק סובר. נ"ע. ששה בר' יצחקבה.

 השחיטה ממנר זה אדם לממע אמ11 נא בעיר שנעשית ההסכמה מסח,)חה
 תקנה על ותלמידיהם וחכמיהם הקהל זקמ עם המופלא הדיע במושב הצבור הסכימוח"ל.
 באה וווד לרבים מלמנותו בשבילם שימנע דברים על ברורה עדות עלי שנתק"מההמד אחרי שרנמ בשביל לרבים לשחוט עומד יסהיה ה צדק משחיטת שיאכל מי שכלץ

 הרב ן ו ש ש ר ב ק ח צ י מ"ז וכג"ק בישראל הגדול הרב ה ש מ מ"ז כק"ג מלפנישאלה
 לרבים אותו שימנה מי להחרים זו תקנה על הסכמנו ועתה לרבים למנותו שאסור בהשהורו
 זה דבר ועל משחיטתו לאכול ולא ראוי שאינו אדם לרבים שימנה ומי משחיטתו שיאכלומי

 חתומים. אחרים וחכמים ן י י ד ה ס ח נ פ הצבור ידי על החותמים אנחנוהסכמנו
 באות. אות וז"ל ידו בכתיבת עליה וכתב משה אדונינו להרב זו הסכמה שלחוועוד
 תשובתו שתתפרסס גמורה תשובה אחר אלא למנויו זה אדם להחזיר מותראין

 ב"ד ידעו ואם כלל רעים במעשים עוד יחשדוהו ולא הטובים מעשיו ויכירו העולם כלאצל
 יכול אין אבל למנויו להחזירו מותר יהא ~אד ה' אל ששב תשובתו פרסום אמיתתי"ץ

 שנתפרסם ב"ד וידעו שיכירו צריך אלא תשובה שעשה בלבד ב"ד שיכירו בשביללהחזירו
 פלוני איך לרבים שיפורסם אחר לההזירו מותר יהא ואז שאמרנו כמו לרביםתשובתו
 דחשדא חששא שום בו ושאין טובים ומעשים שלימה תשובה שעשה מה ידעתםכבר
 הנכבד ה' את חילל אלו דברים שיעשה מבלי למנויו זה שמחזיק מי וכל יהזירוהו ואזכלל

 משה.:* וכתב מפניו. ירא ולאוהנורא

קעד
 אלהש

 אחד פוגד טיר יבח ש~ץ פיותורנו
 חאלה מו תגיר קד אלראימהאלאע*א

 44ד אך :ב -כא -ןנם 4ב העאל:בןז-
 עליה נאר וקע ולא נאר פי וקעאלטיר
 הלה עליווגדה

 אלהאל"
 אכל לה יגוז הל

 ושכרו אדוננו יורנו לא אם אלטירדלר
 מ"ה.כפול

 לגואבא
 ללונה ירגע ולם אלע*ו ילד מרםאיא

 לאן חראם פהו אלסלק בעד ולואלטביעי
 קו' מן יבדו מא עלי לאור שנפלחזקתו

 משה. וכתבז"ל.

קעד
 ה ל אש

 ומצא, עוף ששחט אדם, בן בדברויורנו

 צבעו נשתנה הראשיים מאבריושאחד
 העוף שאותו כלל, ידע לא והואח:בעי,
 עליו, אש שנפלה ולוו לאש אי-פעמנפל
 לאכול לו המותר המצב. בזה מצאואלא
 ושכרו אדוננו יורנו לאוז אם העוףזה

 מ"ה.כפול
 תשובהה

 לצבעו שב ולא האבר אותו מירסאם
 אסור, הריהו ששלקו, אחר אפילוהטבעי,

 מה כפי , לאור ש:פל שחזקתומשום
 משה. וכתב ז"ל. מדבריהםשנראה



 הרסב"םתשובות

 אלהשקעי
 שלה וחלל ירך. נטלה ז"ל קר פיותורנו
 שרובצת כל שלה חלל דאמי היכיטרפה
 נשתברה ז"ל קילה' וכילד חסרהונראית
 היה הי איש נבלה עמה בשר ורובמפרקת

 היה תכון ולמא הו עצו ואיאלמפרקת
 נבלה לא אן וענדנא נבלה והיהטרפה
 ושכרו הדרתו תורנו טביהתה מביתאלא
כפול.

אלגואב
 אליי והיא אלרקבה ~רז היאלמפרקת

 טביחתה מבית אלא נבלה אין אןיכרת
 ולא חכמים נץ הו ולא צהיח בקולליס
 סרפה אנה ז"ל פיה קאלוא עמאיסאל

 לכל אלגאמע אלאצל אי טרפה הו שילאי
 חיה כמוה שאין כל קולהם יכרואמא

 הכמים. שמנו מה אלא לך ואיןטרפה
 משה.וכתב

 אלהשקעי
 ירך "נטלה ז"ל אומרמ בדברויורנו
 ז שלה חלל דאמי היכי טרפה. שלהוחלל
 אומרם וכן חסרה", ונראית שרובצתכל
 עמה, בשר ורוב מפרקת "נשתברהז"ל

 אבר ואיזה המפרקת זאת היא מהנבלה",
 נבלה, וזאת טרפה זאת תהא ולמה זהיא

 אלא נבלה שאין , אצלנו העיקר(ו)הרי
 כפול. ושכרו הדרתו יורנו טביחתה.מבית

 תשובהה
 ומה הצואר. חולית היאהמפרקת
 טביחתה, מבית אלא נבלה שאיןשהזכרת,
 חכמים. מאמר ואינו אמת .דבראינו
 שהוא עליו, ז"ל שאמרו מה על לשאולואין

 והעיקר הואיל טרפה, הוא למהטרפה,
 אומרם )הוא( שהזכירו מה לכלהכולל
 לך ואין טרפה", חיה, כמוה שאין"כל
 משה. וכתב חכמים. שמנו מהאלא

 ה ל א ששיד
 מעירו וחוץ בעירו טובים ומעשים וצניעות כשרות בחזקת נודע אדמ עלתורנו

 בב"ה חזן ממונה להיותו עירו אנשי מנוהו מלפניו ואבותיו הוא בזה מפורסםומהיותו

 ממונה אדם עם השחיטה מצד מחלוקת אירעה וכאשר מה זמן כך על ונתמנהעליהם

 ולבטל ככה על ממונה שיהיה ממנו ובקשו השחיטה בטלת על בזה הענין ונסתבבעליה

 התנדבו אזי ככה על אוכל לא חללה איש אני להם אמר אז בסבתו כך אירע אשרד~ממונה

 מהמחלוקת קהלינו בוה ותניח ככה על ותתמנה לך נסייע אנחנו לו ואמרו מהתלמידיםג'

 שוחט ונתמנה סיוע יצטרך כאשר אותו ושיסייעו בו מרוצים שהם בזה עליהם שסרוכתבו

 אליהם יצטרך שלא התלמידים אותם אותו ראו וכאשר יותר. או וחצי שנה כשיעור ככהעל

 אצל הידיעה חסר הוא כאלו השליכוהו ובסוף עליו חוקרים לשלוה התחילולזריזותו

 והתמידו דתו כן לא אשר בדברים להקל ממנו לבקש הם התחילו אז הגיםהקצבים

 אז עליהם אותו אוסר הוא שעה כל בדבר שמצאוהו עד שעה כל עליו חקורהקצבים

 להחזיר מהם בקש אז בזה הדבה עליו ונתרבתה מותר שהוא הדבר אותו על שאמראמרו

 בכשרות המוחזק האדם ונפטר לכן מקודם עליה ממונה היה אשר האדםלשחיטה



קעד ם " ב הרמ ובות שת
 ממה הותר עתר לגנאי דברים ולד"ן לקהל שנתברר עד מועט זמן עבר לאמהשחיטג

 הקצבים הומליכוהו מועט ובזמן התלמידים מאותם אחד ומנו וסלקוהו עלע נאמרשהיה
  הו~בוע לשרת אחד כל עליהם וקבלו הנותרים התלמידים ימני הטם נתמנו עודמעליהם
 בכשרות המוחזק האדם לאותו עמהם קוראים אליהם הצורך בעת עכשו בעצמם והםשלו

 מהיות סר ל~ו אליו שנעשה מה כל ועם ולנקר ולבדוק לשחוט אותו ומניחיםשהעבירוהו
 ועתה מצליחים אחריו מתפללים הם כאשר הכל ורואים מגונה בדבר אדם חשדו ולאש"ץ
 אינו ושהוא לנקר יודע שאינו עליו דבה מוציא המסבחים בבית היום פהממוניםאחד
 האדם זה ישאר אם לאדון נשאל טרפה. דבת לכן מקודם עליו שיצא בהיות לבדוקראר

 תורנו אותו. יפסול לא במזיד ולא בטעות בו ושגג מקודם שעשה מה וישאר כשרותבחזקת
 השמים. מן כסול ושכרו השמים מן שהורה כמו הקדושההדרתו

 שובהת
 טריפה אחריו נמצא זמנים בקצת ואפי' ולנקר ולבדוק לשחוט כשרותו בחזקתעודנו

 משה. וכתב אותו. שיפסול משה זה איןשהתירה

 (. לוניל)לחכמישטו
שאלה

 לחי שניטל בהמה כתוב נמצא טרפות בהלכות אסורות מאכלות בהלכות קדושהבספר
 כן כתו' מצאנו ולא הזה היום עד שמענו לא בעניותנו ואנחנו טרפה שלההעליון
 התחתון לחי נטל כשאומ' פלא זה דבר בעינינו והיה לשון בשום הנעשה חבורבשום
 אנחנו אין דבר סוף העליון. לחי וכ"ש כעיקור שנראה אע"ג אשמעי' רבותאכשר
 מתיר*ו שאנו לדבכינו חוטמו עם העליונים הלחיים נטלו אם יאסר איךיודעין
 נוסיף. לא פעלנו עול ואם רחב פי' משה רבי' לנו יפרש .מסוכנת

 שובהת
 בין הן תלרין שסימנין דעו לעיקור שתחושו עד התתתון בלחי הסמנין תלהמי

 הצואר מתוך הרבה רחוק התחתון לחי של המפצל אבל והלשון החיךעיקר
 אכילה בשעת חיים בעלי ברוב המתנדנד הוא התחתון הלחי וזה הסימניןשבתוכו
 אכילה בשעת במהרה נע שיהיה כדי הרבה רפה התחתון לחי של המפצלולפי'
 פיהוק בשעת אלא אכילה בשעת לא אדם בני מרוב רבות פעמים נשמט זהומפני
 לחו אבל החי. ימות לא מפצלו נטל אפי' יחזור לא ואם יחזור במהרה החזירוהוואם

 דרך ללב הנכנסת חיים רוח נשמת עיקר הוא בו הקבוע והחוטם הוא קבועהעליון
 הקנא לכסות הוא גג כמו העליון הלחי ואותו הפה מן שתכנס הנשימה עםהריאה

 ווהם לחמים שני גם החי וימות לריאה קרה והיא הרוח נשמת תכנס שלאכדי
 כדי נבראו זה מפני הקנה פי כנגד מלמעלה החך בסוף תלויים אדומים ענבים שניכמו



 הרמב"םתשובות

 וחעשם תחלה זה בבשר תפגע לריאה הרוח הכנסת בשעת הפה מז שתכנס הרוחשתהא
 ונמצא הכל אבד העליון לחי ינטל אם לריאה תכנס ואח"כ הפה בתוךושצשתנית

 פה לתוך שתכנס כמו ונשימה נשימה בכל הרוח בו תכנס ומיד לאויר מגולה הקנה8י
 כמוה שאין מי לך ואין הבהמה ותמות והלב הריאה תקרר יכיוצא והסילתאאש"שא

 העליון. לא בכשרות דוקא התהתון לחי נטילת מנו זה ומפני . מזו יותראהה
 דברים הרבה זו טרפה שמנה מי בחיבור ראיתם ולא שמעתם שלא וואמרחםוצה
 הדברים באותם אדם וכשיבין להס דעתם שמו שלא מפני המפרשים אותם הכירולא

 בזו זו תלה מי ידענו לא מסוכנת נתיר האיך טרפה זו תהיה שאם שאמרתם תהקהאו.
 לפרק. צריך שנהיה עד זו קושיה באה צד זה סאיילא

 (. לוניל)לחכמישטז
 בלתי שמענו ולא טרפה הארכובה מן למטה רגלו נשברה אם בעוף כתו' מצאנו כןגם
 אם כי ביניהם הפרש אין ובבהמה בעוף המצרין באיברין סבורין היינו שלאאוחם
 בנצוחך. שמחים שאנו יודע השם כי בישועתך שמחנו המים. בעוףבקרום

 שובהת
 אנכי גמ טופה הארכובה מן למטה רגלו נשברה אם בעוף שמצאתם שאמרתםזה
 י' בפרק הנה זה סעות נמצאת מדברי מקום זה באי הודיענו היום. בלתי שמעתילא

 הבהמה על יתרות בעוף יש טרפות ושתי . הוא כך שם דברי נוסח שחיטהמהלכות
 ועוף האור מחמת מעיו בני מראה שנשתנו עוף הן ואלו האיברים אותן לה שישואעופ
 שסותר דבר אליכם שהגיע בספר יש ואם דברי נוסח זהו ראשו עצם שניקבהמים
 . בספרי תקנו הוא סופר טעות ודאי שכתבתם כמוזה



 הספר להוצאת וסייעו שתרמו הנרכה ש יעמדוואלה
 ועיקר כלל להדצהאו אפשרות כל דףחה לאובלערם

 ולהאדירה תורה להגדיל שיזכו רצון יהי לב מקרב אותם מברכיםאנו
 ובנעימים בטוב חיים ושנות ימים באורך ויצליחו ישכילו יפנו אשרובכל
 אכי"ר. ולקת2ות לשמור וללמד ללמוד והצלחה ועושר אושרברוב

 הבחור הכגוח נשמת לעילוי נצחלכהכרת
 בכותו ותה 22 בן עלומיו ביכךשנקטף

 ז"ל שעתל חנניהמר
 ההיים בצרור צרורה נשמתו תהא מפינו יממ2 לאזכרונו

 נצהלכהכרת

 אביהם לע"נ מעטוף ומשה ואברהם סעדיה מר האחיםתרומת
 תנצב"ה. ימוט לא עולם לזכר האצילה דמותו זצ"ל מעטיף שלוםהרב

***

 נצהלמוכרת
 שכךאל היקר בניהם לע"נ ורעייתו עחהמרי סעריה ר' השו"בתרומת

 ימוט. לא עולם לזכר בתפקידושנפל
תנצבייה

 גצהלמזכרת

 תנצב"ה ז"ל מחפוד לאה רעיתו לע"נ מנחם אהרן ר' מרתרומת
***

 נצחלמזכרת

 לע"נ הי"ו ורעייתו דהבש שלום מרתרומת
 תנצב"ה. ז"ל המאמה ורעייתו עכי"ש שלום בן שלמהר'

***

 נצהלמזכרת
 שרעבי יצחק אחיו לע"נ הי"ו ורעייתו שרעבי דודתרומת

 תנצב"ה. הי'ד עלומיו לימיו שנה 20 בן שנקטף ימוט לא עולם*כר
***



 נצחלמזכרת

 ולוי שלום כתריאל מרתרומת
 הי"ו ושושנה ונעמי ושולמית ושרה אורהואחיותיו

 ז"ל והב יחיא ר' בת נעמי מרת במעשיה והצנועה הכבודה האשה אמםלע"נ
 תנצב"ה. סיון בחדש כ"ז יום תש"'ד בשנת ימיה במבחרשנקטפה

***

 כצחלמזכרת
 הוריו לע"נ הי"ו ורעייתו שרעבי שלמה מרתרומת
 אברהם ר' בת אסתך ואמו שכר בן יעקבמר
 בטבת ט"ו תש"ג בשנת למעלה נתבקשאביו

 תנצב"ה. בסיון י"ג תשל"ה בשנת למעלה נתבקשה והב אברהם ר' בת אסתרואמו
***

 נצהלכהכרת

 ורעייתו דניאל ר' ובנה אברהם לולוה הגברתתרומת
 תנצב"ה. עמואן ר' בעלהלע"נ

***

 נצהלכהכרת
 אמו לע"נ הלוי יהודה בן נפתלי מרתרומת
 תנצב"ה. נחום שלום ר' בת נעמהמרת

***

 נצחלסזכרת

 אביו לע"נ הי"ו ורעייתו דנין שלום מרתרומת
 תנצב"ה. י"ל מדמוו דינה ואשתו שלום ר' וחותנו ז"ל דנין משהר'

***

 נצחלכזכרת
 לע"נ שמחי יוסף מרתרומת

 תנצב"ה. שמחי עודד בן מנהם אבי ומו"ר יפת בן ערז~דמו"ר
***

 נצחלכהכרת

 חביב הנה מרת ואמו שלמה הרב הוריו לע"נ ורעייתו חביב אהרן מרתרומת
 ה.תנצב"
***
 נצהלכהכרת

 אביו לע"נ ורעייתו לדאני מנשה הרבתרומת
 תנצב"ה. נצ'רה מרת ואמו לדאני שמעוןהרב

***



 נצחלמזכרת
 הנה בתם לע"נ ורעייתו צעידי נתן מרתרומת
 תנצב"ה מפינו ימוש לא זכרה ימיה במבחרשנקטפה

***

 נצהלמזכרת
 נתן היקר בניהם לע"נ ורעייתו סייאני חיים החברתרומת

 תנצב"ה. הייו לימי שנה 15 בןשנקטף
***

 במעעויה והצנועה הכבודה האשה אכדנו נשסת לעילוי נצחלמזכרת
 ז"ל לזר לבית הלל בת צפררהמרת

 ימיה במכחרשנקטפה
 החיים בצרור צרורה נשמתהתהא

 לעזך בעלהבניה

 מרת (:יי לע"נ הי"ו ורעייתו דכאן אריה החברתרומת

 דכאןסעדה
 ההיים בצרור צרורה גשמתותהא

***

 להולכיםזכרון

 וקיבלם מאד עד קשות ממחלות סבל ימיו בסוף י"ל היים אחי המנוח שללזכרו
 אחרים, משל דבר בשום ליהנות רצה לא להתפרנס, כדי יגע חייו ימי כלבאהבה,

 לבית יום יום השכים מנהגו, כפי הי"ת לעבודת דרך חיפש וישרות, נועם בדרכינהג
 חלקו ואשרי אשריו התכלאל, ספר בהוצאת וכן הכנסת, בית בבנין עזרהכנסת,
 אכי"ר.תנצב"ה

 נצחל'מזכרת

 המנוח נשמת לעלוי הרצליה, הי"ו, תירם משולם ובנה הי"ו, תירם לאהמרת

 נע"ג. תירם שלום ר' ן' יעקב ר'הצדיק



 להולכיםזכרון

 הבולטים, מגדוליה אהד המשפהה איבדה ז"ל גרופי מהפוד יהיא רבי של מותועם
 הז"ל כמאמר המשפהה ולכבוד לתפארת כנסת בית וייסד שזכה מפעלותיואהת

 בימי אפילו ברך, שפל נעים, בקול קורא הזן, ציבור, שליה היה הוא עיר, שלבגבהה
 בבית אצלו ביקורי ובעת סדריו לכל הכנסת בית שפוץ מדאגת התיאש לאמהלתו
 בדעתו והיה הי"ת כלפי הובתו עשה לא שאולי לי אמר וכאיבו מהלתו לגודלהולים
 מלתא נסתייעה לא ואמנם הכנסת בית הוד ירומם הוא ממהלתו יתרפאשאם
 וענותנותו גדלותו מלספר קטונתי השמימה, נשמתו ועלתה הקודש ארוןונשבה
 לראות זכה המנוה השברנו, שבר על שבר מאתנו, בהעדרו להתנהם קשהושבהו,
 ממדותיו אהת היתה הישרות חשבונות, לעשות כלל ידע לא המנוה ונכריו,ילדיו

 כדי לזולת ויתר הוא תמיד לזולת ביהסו ישרות בפניו ישרותו רואיםהבולטות,
 פנויה שעה וכל ומועדים, שבת ה' הילול בעד נלהם הוא ושנאה ריבלמנוע

 את אפפה קדומים הוד אוירת ולהשמיע, לשמוע אוהב תורה, ללימודהוקדשה
 עת, בטרם עליו קפצה והזקנה ורגישה, שלוה וקדושה טוהר ספוגה אוירהישותו,

 בהסרונו, מרגישים יום יום מדי קהלתו, ובין במשפהתו ריק הלל השאירהפטירתו

 מלפני רצה יהי שמים דין לקבל אם כי לנו נשאר לא ואהוב אוהב מסור אבהיה
 ונשמתו מרומים שוכן בפני וקהלתו משפהתו לבני יושר מליץ יהא שהמנוההי"ת

 אכי"ר.תנצב"ה
 ובנותיו בניוהמשפהה



 להולכיםזכרון

 אדמות על חייהם ימי כל ז,יל שמעה ואשתו עפארי יהיא מר המנוח שללוכרו

 הוה, העולם מעניני היו רחוקים ילדיהם, ולכלכל כפיהם מיגיע להתפרנסכדי
 קשה, במחלה חייו ימי כל התייסר הוא פניהם, על והיושר והיראההתמימות

 הדת וערכי המדות שמירת על זאת ובכל קשים, יסורין קבלה ימיה בסוףואשתו
 צדקה נתנו הכנסת, לבית וללכת רגליו מלכתת נמנע לא חייהם, ימי כלהמשיכו

 מאתנו, הלכה גדולה אבידה אליהם, הבאים רבים אורחים כיבדו ויותר, כחםכפי
 אכי"ר. החיים בצרור צרורה נשמתם תהא חלקם ואשריאשריהם



 הי"ו ורעייתו שליט יחיאלהחבר
 הי"ו ורעייתו שאלהיאל יהודההחבר
 ה"'ו ורעייתו סויסה חייםהרב
 הי'ו ורעייתו אמיתי שמעוןהרב
 הי'ו ורעייתו יפרח נסיםהרב
 הי'ו ורעייתו מתנה מנשההרב
 ה"'ו ורעייתו טובים שמואלהרב
 הי"ו ורעייתו מחפוד שלמההרב
 הי"ו ורעייתו קאפח שלוםהחבר
 הי"ו ורעייתו חראזי שלוםהחבר
 הי"ו ורעייתו חראזי ישראלהרב
 אכי"ר קיימא של לזרעויזכם
 הי"ו ובעלה גריש חנההגברת
 הי"ו ורעייתו עמר יהודההחבר
 הי"ו ורעייתו צדוק אברהםהחבר
 הי"ו ורעייתו חכם דודהחבר
 הי"ו ורעייתו צדוק שלוםהחבר
 הי"ו ורעייתו צדוק יחיאהחבר
 הי"ו ורעייתו קחזם יוסףהרב
 הי"ו ורעייתו מחבוב שלמההחבר
 הה'ו ורעייתו שאלתיאל אברהםהחבר
 הי"ו ורעייתו עפארי סעדיההחבר
 הי"ו ורעייתו צברי שמעוןהחבר
 הי"ו ורעייתו עדני חייםהרב

 הי"ו ובעלה בהן זהרה הגברתתרומת
 הי"ו ורעייתו צדוק שלוםהרב
 הי"ו ורעייתו כרמי זכריההרב
 הי"ו ורעייתו חמאמי זכריההרב
 חביברוזה
 הי"ו ורעייתו רדון שלום בן משההרב
 הי"ו ורעייתו חדד יפתהחבר
 הי"ו ורעייתו טירי יפתהרב
 הי"ו ורעייתו צאלח שמעוןהחבר
 הי"ו ורעייתו משרקי רוניהחבר
 הי"ו ורעייתו יצהרי שלוםהחבר
 הי"ו ורעייתו חדד זכריההחבר
 הי"ו ורעייתו שרעבי ישראלהחבר
 נ"י ורעיתו עקבי אברהםהח'



 הי"ו ורעייתו דנין יחיאהחבר
 כהן משה ר'החבר
 הי"ו ורעייתו יוסף משה הללהחבר
 הי"ו ורעייתו גיאת שמואלהחבר
 הי"ו ורעייתו שרעבי דודהתבר
 הי"ו ורעייתו אריה יהודההחבר
 הי"ו ורעייתו מליחי זכריההחבר
 הי"ו ורעייתו יחיא צדוקהחבר
 הי"ו ורעייתו יפעי צדוקהרב
 הי"ו ורעייתו תם אהרןהרב
 הי"ו ורעייתו צדוק שלמההרב
 'ו הי ורעייתו סעיד מנחםהרב
 הי"ו ורעייתו סעיד וכריההרב
 הי"ו ורעייתו גמליאל סעדיההרב
 הי"ו ורעייתו גמליאל זכריההרב
 הי"ו ורעייתו שלום זכריההרב
 הי"ו לוי ישראלהרב
 הי"ו ורעייתו יצחקי שלוםהרב
 הי"ו ורעייתו יצחק אברהםהחבר
 הי"ו ורעייתו גרשוני דודההבר
 הי"ו ורעייתו מעצרי נסיםהחבר
 הי"ו ורעייתו מעצרי יחיאהחבר
 הי"ו ורעייתו מעצרי שלוםהחבר
 הי"ו הוריהם לע"נ ורעייתו ימיני מנחםהחבר
 הי"ו ימיני רומייה הגברתתרומת
 הי"ו ורעייתו צדוק פנחסהחבר
 הי"ו ורעייתו שלום מעודההחבר
 הי"ו ורעייתו מעטוף סעדיההחבר
 הי"ו ורעייתו עובדיה מיפעיהרב
 הי"ו ורעייתו מעטוף לויהחבר
 הי"ו ורעייתו בסיס עזריההרב
 הי"ו ורעייתו שאול משההחבר
 הי"ו ורעייתו עוקב ישראלהחבר
 הי"ו ורעייתו גיבלי הייםהרב
 הי"ו ורעייתו שאלתיאל שלוםהחבר
 הי"ו ורעייתו נגר יחיאהחבר
 הה'ו ורעייתו כהן זכריההרב
 הי"ו ורעייתו שונם ראובןהחבר
 הי"ו ורעייתו לוי זכריההחבר
 הי"ו ורעייתו עפארי משההחבר


