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שמואל חביתפתחביתב
 אחד וגדול והיתר(. איםור בהנחגת )פמ"ג, רבו נפני הלכח כמורה הוי מפרים, פיעל
 בעיניו, 5שו6 שחיח אף בםפר, עיון בלתי מיד שהטריף עשה טוב דלא להשואל,כתב
 הוראה שום יורה שלא וראוי מהראוי, והיח ישראל. של ממונם על חסה התורהמ"ם
 הוראה כםא על יושב שהיה ז"ל, טמו"ח שמעתי וכן בםפר. תחילח עיוןבלתי
 אנוש לא "אז לדנר וםמך תחילה. נםפר עיון נלי הורה ולא שנים, הרבהבפראג
 ם"ד(. ח"ב, )שבו"י,בהביטי"

ן
 כיון לא שמא ירא היח שחורה, דלאחר צ"צ, םפר המחבר בהרב מצינו וכן
 קמ"ג(. או"ח, )מש"ז, הדור גדול והיהכהלכה,

ן
 לחחמיר נוהגים במהרה, חדין מקום את למצוא ידיעח חםרון שמשום ויש,
 אםור כך האיםור, את להתיר שאםור ופכשם ידוע, דבר זה אבל המותר. אתולאםור
 במקום הקל צד בו יש הרוב, שעל מפני חפםד. שאין במקום ואפי' המותר, אתלאםור
 אמר וז"ל, בחז"ל, הוא חדין ומקור רמ"ב(. םי' םוף )ש"ך, כו' שנאםר מחמתאחר,
 )ירושלמי, הטהור את לטמא אםור כך הטמא, את לטהר שאםור כשם לעזר,ר'

 6חור 6מא על דאמרת םופך אלא טמא, טחור על דאמרת לך, ביש לא פ"א(.חגיגה
 הםפר, מתור להורות הכל, ידי לצאת וכדי מ'(. עכו"ם תום' פ"ב. ע"ז,)ירושלמי,

 נםדר ונערכים ממודרים שהדינים המפרים, בעזרת הדבר אפשר הדין, את לעכבושלא
 עין. כחרף הנחוץ הדין את למצוא יכול אתה שבסקירהכזה,

 את להניא זו, תכלית השגת מעין בו שיש יודה הנוכחי, בםפרוהמעיק
 ירוץ ובמהירות גדול, היותר נמריצות הקורא, לעין כליו ונושאי הש"ע שלהדינים
 בתשונח. החוזרים לכלדברו

 לקבלת בנםיונו, לעמוד חנםיון, לבעל גדולה, תושת משום בו יש הזה,והספר
 נפעם כפעם לימודם על לחזור הטרודים, חוראה לבעלי וגם כמהרה. הוראההיתר
 שלא כדי ונ"כ, הש"ע בעלי של מדויק וסגנע בלושע נכתב הכל כי ובמהירות.בנקל
 םמוך נמצא הבית, ומפתח הש"ע. בלשון ומורגלים הלמדים הלוסדים, דעתלערבב
 להנות יפות, 5נים םפר בקבלת פנימה, חבית אל עת בכל ולבוא לפתוחלכית,

 ערוך. בשלחן הנערך ודעת, טעם טוב מכלולהתכבד,
 זריקת טעין ומשתמש הבית, לתורת תחיה של טל תטופנח נופת הבית,ובאהל

 לרוח והאגדה הסצוח, לגוף נחשבת החלכה כי הטקובל, לפי המצוה, בגוףנשמה,
 יעשח "אשר וכתיב חיים, בח אין ונשמח רוח נלי מצוח כל כי חסצוח. שלונשמה
 כשרים, שאינם לחיות ראוים שאינם נבע"ח שמצינו וכמו בחם". וחי האדםאותו
 טזונותיו הן והמצוות בהם". "וחי דכתיב במצוות, הוא כך החיה, זאת דכתיבמשום
 מאמרות(. )עשרה הקב"השל
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 הביתפתח
 הכתוב, עליו מעלה ממשנתו, אהר רבר השוכהכל

 כף לך השמר ר9 שנאמר בנפשג מתעינככאילו
 גי(. ואבות, תשכה.פן

 והכוונח התכלית וכל זכרון. מצות חיא ציציוע שמצות ידוע הנה זכירהמשת
 היא ולכן לעשותם. ד' מצוות את לאנשים לחזכיר רק היא זובמצוה

 מביאח חזכירח כי כ"ה(. )נדרים, שבתורה חמצוות כל כנגד ושקולה וחשובה,גדולה
 ג"כ ונזהרנו אותם". ועשיתם ד', מצוות כל את "וזכרתם בה כנאמר מעשח,לידי
 מצינו ולכן ג'(. )סלאכי, עבדי" משה תורת "זכרו כנאמר התורה, זכרון עלביחוד
 הגדולים אחד ואמר זח. בלא לזה אפשרות אין כי נאמרו, אהד שבדיבור וזכור,בשמור
 שאל לי, יאמרו חשטים מן אם כי דמיתי, 5עמים כטה ואני זכרון. בענין הלשוןבזה
 ממודינא(. אריח )ר' עצום זכרון רק ד', מאת לקבל אשאל לא לך, אתןמה

 משכיחים דברים חכהטח כמבואר, חזכרון. לחזק מיוחדות סגולות בחז"לומצינו
 הלימוד. את משיבים דברים וחמשח כו'. חתול ענבר שאוכל ממה האוכל הלימוד,את
 לחבר משתדלים הזמנים ובכל א'(. )הוריות כו' מלח בלא טנולגלת ביצה בהמין,8ת

 שחשכחה הללו, בעתים ובפרט ומצוותיה. התורה לזכרון חמועילים שוניםמפרים
 יכולים אינם אומנתן, שתורתן הת"ח אף רבות, ובמקוכות הזמה צרות מרובגברה
 בתור המשתמשים בספרים הנחיצות בקודש, כדרכם ולילה יומם נוערחלהגות
 גדולח. חיא לחזכרון,עזר

 ולתועלת לעזר לחיות היא, ספרים בכתיבת המצוה של חכוונח תכלית כלכי
 הזאת השירה את כתבו "ועתה בקרא כסבואר והזכרון. ההבנה בגדר תורהללומדי
 זו מצוה חובת ידי לצאת ואין ל"א(. )דברים בפיהם" שימה ישראל, בני אתולטדה
 וסדר בתכנית בפיחם, ד' תורת ולחשים להביא חמסוגל בספר רק ספרים, כתיבתשל

 שנכתב מה בוריו על ידע שהמקבל בזה די שלא בספרים, כנאמר ונקי. קבמבורר,
 בפיו, שגורים יהיו שבו, תורח שדברי עד כך, כל עליו להשפיע צריך הוא רקבספר,
 גללמוה חובתו ידי יוצא אין ואם )מלבי"ם(. לאחרים ללמדו הוא גם שיוכלעד
 ללמד. משום בו, איןאז

 א'(. )אבות כו' ומסרה מסיני, תורה קבל משה המשנה: בדברי המרומזוזהו
 הרורה מסירת של גם רק הרורח, קבלת של רק לא הסוד ידע משה כי להשמיענו,בא

 ישראל. לבני משה שם אשר התורה זאת שנאמר כמו בפיהם. אותה ולשוםלהעם,
 מצות של גדר מעין נחשב לזכרון, עזר משום בו שיש זח, ממין ספריםוכתיבת

 טומאח והיתר, איסור של הדינים לזכרון המועיל בספר ובפרפ לעיל; הנזכרהציצית
 הלכה לפסוק ומאפשר בנקל, הצורך לעת במקומו ודין דין כל למצואופהרה,
 הספר.סתוך

 הדין את לעכב שלא דורש והזמן המקום הללו, שבעתים מזח, חוץכי
 מיד ישיב רק ההוראה, את יחמיץ לא שמצינו, כמו לעכב. שאסור נופה הדיןנם מישרא~

 אבל רמ"ב(. בפ"ת, מובא )של"ה, ההוראה את לעכב אסור ולכו"ע כו',להשואל
 הלכה המורים הם ורבים עיכוב, לידי בא הדבר הדין, את למצוא היגיעה פרחתמשום
 שלא והמורה פח, על יורח לא דהמורה שנאמר, כמו אסור. זה דבר גם אבל פה,בעל



שמואל טלליתפתיחחביתד
 יוסיף שעם בכל רק בבחרותו, שחדש החידושין ללמוד זקנותו ביטי לו יספיק לא ברוחניות, כן כטו תנח,על

 סקודיך(. )דרך כו'.אומץ
 הטבעחת, דרישתו למלאת רק ולא מהם, נהנים אחרים גם להיות ספרים, בכתיבת להשתדלומחויבים

 בהעיר עולם, לאלקי עבדים שכלו, ע"י להוליד לכהן וצריך וז"ל, בטפרשים, כמרומז ברבים. רעיונותיולהוציא
 וידרוש ד"ת, שימכור דריינו לריק, תורה דברי בזרעו משא"כ נהנים. והס נהנה דיא שאז כו/ בתורהשכלם

 פקודיך(. )דרך לבטלה זרע מוציא משום בזה שיש וכיוצא, הונו, וירבה שיכבדוהובעבור
 תכנית בהם שיש הדברים הם נחת, חצים מלא מהם ונהנים ומקובלים, מרוצים וביותר ותמציתתכנית

 אנחנו צריכים זו, טדה של והאמנות האנשים. לב מושבים כאלו תורה דבייותמצית,
 האומנות גס ללמוד צדיכים צו ומהם היום, עד שותיס אנו שטימיהם קדמוניות, בשנים ספרים ממחבריללמוד
 אותם מכריחות שהיו חיצוניות, סיבות גם היו שבשיהם והגם אחדות. במילים ונשגבים גבוהים דברים מסירתשל

 מיובה והוצאה רבה עבודה כתיבה, צרכי הכנת של ארוך ענין היה ההם בימים לסופר כי דברים, במיעוסלהסתפק
 לעורות, עזים לגדל צריך שהיהכידוע,

 לג~
 בגמויש כנאמר הדיו. עשהת מלאכת באה אח"כ לנוצות. אהזות

 כה כתנא ושדינא אזלעא כו', מינצת קא דידי בהדי חנינא, לר' חחא ר' אמר חחא, וו' חנינא ר' מינצו ההכי
 מצמצמין כוו קשה עבודה שאחר מתחחב, והשכל 8"ה(. שקלים )ירושלמי, כו' תורה וכתיבנא מגילתאועבידנא
 ילמוד לעולם כנאמר, לתלמיויהם, וה סוד ומסרו הצמצום, סוד את לסניהם נגלה היה מוה חוץ אבלבס"לין.
 קצרוה דרך תלסידו אתאדם

 בדבריס לבזבז לנו ולמה בדברים, לקמץ וראוי נכון היה חול בדברי אף אס כי תורה, בדברי רקולא
 כמו צרכיום, לכל שפתם בתשמוש אחדים, קולות בהוצאת המסתפקים טשוסים, חיים מהבעלי יותר חול,בדברי
 מדברות, הן ידיהן שעל בשפתן, מלים בתשע משתמשים העופות כי מפורסם, לפסיכולוגיה שרום' זה עלשהעיד
 הסכנה, נגד מזהירה אחת מלה ורגלכלחם. המדיניים הסוציולונחם, החיים, שאלות בכל שלהן, הפרובלמיםבכל

 ולאלפיס. למאות מלים זו, לתכלית משתמשים מדברים, הבעלי ואנחנו וכדומה. נצחון על אחרת רעבון, עלואחת,
 הזאת, השירה את לכם כתבו ואהם הכתוב, מדברי לנו נלמד בכלל, ספרים כתיבת של שהמצוהוכשם

 גור בבחינת להיות צריך הדברים, כתיבת אופן שגם מזה, ללמוד אנחנו צריכים כך האזינו, שירה והיאכמבואר,
 אחדות. במלות נשגבים, לב ורגשי רעיונות ותמצית תכנית שהיא שירה, דברישל

 את משס למצות דדיטג לעמקה להוריד והלכות, דינים של ספרים בכתיבת גס להתנהג צריכים אנווכך
 ר~מצהת את למצות צריכים )נצבים(, כף איכי אשר הזאת המצוה בל של בפסוק בחז"ל כמרומז הדין.עומק
 )מת"כ4 המצהת תמצית להוציא כלומד, שם(,)ב"ר,

 וניתנום הנמצים הנקלטים, תודה לונרי משס ומקום משמרת מן, צנצנת בבחינת נחשב ספר בל כיועוד,
 סגור משמרת בכלי וניתנים התמצית, מהם שממצים אוכל, במיני שעושים כמו הבאים. לדורות למשמרתבתיבות,
 לא בי תויה, בדברי ויא וכן מצוים. ההם המאכלים שאין בזמן או במקום בהם להשתמש נכון להיותומסוגר,

 קדטוניות. בשנים בספרים למשמרת שניתן במה ונהנים ניזונים ואז התורה, קרן לצמיהת מסוגלים הומניםכל
 התוך היא חז"ל, דברי האוינו-שלפי שירת של הואת השירה בדברי באורהתא, דרמיוא רמו לזהשצינו

 הצורך לעת להשתמש הניתנה תורני, )היסמי0 תמצית מעין נחשבת הזאת השירה התורו4--כי דברי כל שלתוכה
 למקרים עלול וכבד, ארוך ודרך אבינו. לאברהס הבתרים בין בברית ישראל לעם הנרשם הארוך, הגלותבדרך

 כנאמר, תורה, לדברי גם אם כי ללחם, רעב רק ולא ורעב. וחרב דבר אויב משל הבאים שונות,והרפתקאות
 רעב לא בארץ, רעב והשלחתי כה באים ימים הנה ח'( )עמוס, שנאמר מישראל, שתשתכח תורה עתירה כף,ת-ר,
 לחם, ומרוב לחם, מחסרון הצדדים, משני תבוא והשכחה קל"ח4 )שבת, ף דברי את לשמוע אם כי כו',ללחם
 למשמרת וניתן השבע בשני לפקדון שנקבץ במה ונסתפקים, ניזונים כזאת ולעת כשית. עבית שמנתבבחינת
 בבחינת ואגדות, בהלכות ברורה, ומשנה ברורה הלכה תורה, דברי של ותמצית תכנית בהם שישבספרים,
 האזינו.שירת

 לחסדון הגורם אחד צד ל"א( )דברים, וצרות דבות דעות ומצאהו כר, וזנה העם וקם שם, שנאמרוזהו
 ועתה נאמר, הזמנים ב' ועל תורה. לחסרון השני צד )שם( כו' ונאצוני כף ודשן ושבע ואבל ונאמר,תורה,
 לו לכתוב מוזהר ואחד אחד כל )רש"י4 אדמתו וכ8ר עד השמים, האזינו )שם( הזאת השירה את לכםכתבו
 אחד לכל המחויב גרסיל( )רעטינג רוחני הצלה לאוור הנחשב האוינו, שידת בבחינת בספר, התורה תכניתאת

 כו', ססרא ית סבי )שם( כו' ושמתם כו/ ספר את לקוח בפסוק, במפרשים כמרומז החייכג בים בספינהמהנוסעים
 )יונתן(. כו' בקופסא יתיהותשהן

 המדחפת דבורה, בבחינת שהוא יש סוגיס. לכמה ונתחלקות שונים, הם המחבריםתכונת שוניםטחברים
 לנו נותנת ועיכול, בישול ואחד שונים. מפרחים המתוק מיץ למצוץ ובקעוועבהרים
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 כללית8תיחה
 )בעה"ס4 תורה בדברי בגימס' 4( )דברים, כו' עקר בך יהיה לא בתורה, כתוב ספר כתיבת שלמצוה

 עקר בך יהיה לא ב"ל, ר"י אמר כו', עקר בך יהיה לא ובתיב, מאי ר"ל,אמר
 "עקר" על ואוהרה, סבעי, "עקר" שלאת על ברבה ואזהרה, ברכה בוה יש מ"ו(. )בכורות, התלמיויםמן

 בתלמידים. להרבות ועדדג קהל בפני הספר עם ולבוא לאור, מלהוציאן תורה, בוברי היצירה כח בעצירתמלאכותי,
 תורת בצירוף בסיני, לו הניתן בתורה תלקו לקכל רבעו, משה בבחינת ערכו--להיות אחד-לפי כל על הואחוב
 יהיה לא בברכת, לבטלה, וברכה באזהרה נכשל בזה, והמולזל ברבים. ולמסרה ותלמידיו, חבריו-רבו,

 ד'. ברכו אשר עקר,בך
 יראה מתפת משתמס יש זו. ממצוה להסתלק הגורמות רבות, מניעות ונמצא היצירה. גטרביקורוע,

 כי שו1ג יראת זהו אבל החד. המבקר ומאיזמל הביקורת, שבס תתתמלעבור
 נאמר היצירה גמר שאתר העולם, בבריאת מצינו ובן היצירוע מלאכת גמר משום בה ויש תיובית, היאהביקורת
 שבס תתת לפניו עברו עולם באי כל הבריאה, גטר אתר )בראשית(. מאד סוב והנה עשה, אשר כל את ד'וירא

 יתהון לי, הנהן דין אמר, אלו, את שברא עד ומחדיבן, עולמות בורא הקב"ה שהיה בחז"ל, וכמבוארהביקורת.
 היא הביקורת עמירה. לה אין הביקורה, שוס את לסבול יכולה שאינה היצירה ס'(. 8"ג, )ב-ר, לי הנייןלא

 באצבע, היוצר י1ץרת על לנקש עולם, של מנהגו הוא וכך מלאכה. גמר משום בו שיש בפסיש, מכהבחינת
 ותמימות. שלימות בה יש אםלבחון

 כדי עד 1ובריש בריסוק נלקה להיות רהמיטה היויוא את גם ודן סועה, שהמבקר לפעמים, יקואואם
 ימים. לאריכות וזוכים ~צון, נתקבלים שדבריו בזה, שדי כקול המון מקול חושה נשמה בה נורקה אז נשמה,נסילת

 בין לבוא אני מי לאמור, ענימת, מפני ספרים מכתיבת למנועואין
 של הדבר שעצם מפני גיאות, משום זו בעבווה און בי המחברים. הנבראים בטבע ואטיפהחיבור

 תהם בבעלי 1411 הנבראים, כל של בסכע מושרש וחיבוראסיפה
 אנשים של ודרכן מאבל. מעי כל של אוצרות אוספות והדבורה הנמלה אגווים, יאסוף השפן מוברים.שאיא
 ותימר באסיפה תשש שום אין לכן ישמס, תפצים וזה עתיקים, ספרים מאסף זה שונות, עתיקות)מרקיס( הדו1ח- תתי ואחד ים, של קערות מאסף אתד בעלמ(ג אסיפה לשם רק צורך, בהם שאין בדברים אף ולקבץלאסוף
 גיאות. משום תורהבדברי

 יהבהש לא וז"ל, בפוסקים, כמבואר בנביאים, שאול הגם לאמור, המלעיגים לעג משני למנוע איןגם
 לא גדוליש במקום ועומד בינוני, אדם הוא אם ואף )סור(, יתברך השם בעבודת עליו המלעיגים אדם בנימפני

 כמותו לעשות ממנו שילמדו בינונים בפני נמצא הוא אפ ובפרס )ב"ח(. המצוה ולעשות ללמוד מהםיתבהש
 הם מפי, תפילתי ישמעו ש1עשים מזה כלומר, .יבואו", בשר כל עדיך תפילה שומע בפסוק, כמרומז)פמ"ג(.

 משמיע שאני זה ע"י כי הכהנה, קדשו. שם בשר כל ויברך פי, ידבר ד' תהלת עוד, ונאמר אליך. לבואמתעוררים
 )מפרשיבם. קדשו שם לברך אדם, בני בלבות ההתעוררת מביא וה בפי, דתהלת

 נכתבים סובים היותר שהדברים הגדולים, המבקרים זה על העידו כבר מתשבת, במלאכת הכשרוןומצד
 ובעל בריא היא הפנימי הגרעין אגל החיצון, ברק להם חסר אם ואף ומפורסמים. מובהקים שאינם מסופריםדוקא
 שונה, הוא אום בכל ההבנה גור כימשקל.

 ואי
 ומרגיש. מביר שתכירו ההכרה אופן ולהרגיש להבין יכול אחד

 כזאת ולעת לבם, אל נותנים אהרים שאין בדברים תיקון, בו להביא גרמא שהזמן לוברים לבו ליתן שצריךוכפרס,
 יהווה שכב, מאיר עמרו עסי, ר' אמר כר, מאיר ר' של פסירתו לאהר ת"ר, בחו"ל, כנאמר רב. לך עשהנאמר,
 נ-ב4 )קדושין, עליח תהא מה תורה דברי שותק, יוסיכועס,

 שבהרי"ג האהרונה המצוה והע ד, ממצמת אחת מתוך ספרים בכתיבת יש הנזכרים, הוברים מכלוחוץ
 ל"א( )וברים, שנאמר, משלו, מתוב מצוה ס"ת, לאדם אבותיו לו שהניתו אע"8 רבה, אמר בחז"ל, כנאמרמצית.
 ל"41 "נתות, סימ מהר קבלה כאילו הרי ביוו, בתבו ואם כ"א4 )סנהדרין, הזאת השירה את לכם כתבוועתה
 בספר רק אינה דאוריתא התיוב שעיקר ואע"8 ע"ר(. )סימן ובסוש"ע 8"ז(. סת"ם, )הל' ברמב"ם הדין הואוכן

 מדרש לקבוע כר, המעלה אנשי כל דרך ווה בו', התורה ע"8 שנתתברו הספרים בשאר שגם ספק איןהתורה,
 הזאת המצוה הזה, בזמן כי בראשונים, ומבואר תרי"ג(. מצוה )תינוך, כו' רבים ספרים ~תוב לסופריםבביתם
 )הרא"ש(. תורה בחידושי ספרים לחברהיא

 מצית של הענפים בין כי במפרשים, כמבואר ורבו, 8רו של הראשונה המצוה של מהענפים ג"כוהיא
 מצות זמן, ובכל עת בכל לקהם אפשר ורביה פריה של המצוה ובזאת בתורה. ולרבות לפרות הוא, ורביהפריה
 לערב לקהם מתויב המצוה, קהם אפילו בגשמיות, וכמו בו'. חדש שכל פעם ככל להוליד בתורה, ורביהפריה
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 בידו, הבא טוב מכל ללקט לקבץ, מחבר, כל בעד והנרצה, הנכון הדרך והו לחיה המתוק הדבש מצוין,מאכל
 לשונך. תחת וחלב דבש בבחינת, מתוקן, דבר יוו מחחת שיוצא בטוח לבו או ולבו, מוחו בקרב לעכלולבשלו
 רק מטעמים, מהם ולעשות מפוורים תורה דברי וללקט לקבץ עצמו את מסריח אינו יתוש, בבחינת שהואויש,
 שלו. בתוך העושה כאדם בהם ונוהג מאחרים, המוכן מן הכללוקח

 צבצוע ף בכרם שושנים, *רחי אחר ולתור לח*וש להטריח, רוצה אינו שממית, בבחינת שהואויש,
 ירעום לא אשר חידושים לנו ולחדש משלו, רק אותנו לכבד חפץ רק כלום. אחרים משלחן להנות רוצהואינו

 המוציאים בעם, ההפשים הם בחו"ל. ולא באורפתא רמיוא דליכא בוברים עכביש כקורי רשתות אורגאבוחינו.
 שפתיהם. ברשת הקרבן את ולחטוף לסבב כשממית, ורקים קלים ובריםמקרבם

 אבל 6תוקים, דברים נוטפות שלהם החלקות משפתי בעם, החנפים מחברים, כתויש חונפיםמחברים
 אגשים ברשהם לחטוף חניגו4 של שקר מפרי כולו רק *רחים, דבש ממחיקות בהםאין

 ח4 מצד מתיקות אמיתים, *רחים דבש נוחני לוה, והכרה מובהק סימן יש אבל בוה. מכירים שאינםת6ימים
 הכפה לדעת החכם, בוברי כמרומו וה, מצד ומוסר וה, מצד חכמה אמיתהם, תורה בדברי הוא כך וה. מצדועוקץ
 ~נם חכמה הרברי גם מוסר דברי ובלתי )6שלי(. ה, יראה חכמה, ראשית כנאמר, ראשונה, בא והמוסרומוסר,
 שלהס. חנף בדברי ף מאחרי ישראל בני לב את שהסירו השקר, נביאי כדברי נחשבים דבריהם ורשע, חנף דבריאלא

 שנעשהה והאמשיות, היהדות ימודי מעיקרי אחד הוכחה, של התה החשוב בענין ברבים להחריעוראוי
 בחיי הקיום ליסודי הנחשבים וההוכחה, המוסר דרכי על ולהחויר לעמוד נכון לחקן. יוכלו אשר וטעות מעמת,בו

 חנופן של מגונה היותר בהמדה שנתחלפה כמוך, לרעך ואהבת של הכוללת מהמצוה חיותה יניקת שורשהחברה,
 חנופה, בו שיש אדם כל אלעור, א"ר בחו"ל, כנאמר לעולכג ורעה להם, רעה בוה מביורם שהם לב, על שםבלתי
 המחניף כל אלעזר, ר' כדאמר ל5ח, נוסל הוא ונם 6"א(. )סוטה, אף ישימו לב וחנסי שנא', לעולם, אףמביא
 צמר הכתוב עליהם כו/ החנפים הרשעים כנאמר, רשעים, של בכת ונכללים )שם(. בידו נופל סוףלרשע,
 בל לכם ועשיתם ב*סוק, כמרומו ורה, לעבווה לר,ם ונחשב ב'(. ארץ, )דרך יבא חנף לעולם לא כי ל"ג()איוב,
 וכמרומו )בג"ש עכו"ם עובד כאולו לו נחשב וחניפה, בפניות המצוה עושה שאם עושה, שהוא במצמתפסל
 יעשה שלא הכמנה, אך ח"1, פסל לעשות ף צוה האם והקשו, )ואתחנן4 אלקיך ד' צוך אשר כו', ומסכהפסל

 המצמת, שתשמור לומר, )יחרו( לשוא אלקיך ף שם את תשא לא מצותי, ולשומרי לאוהבי הקרא,כסמיכות
 הרור, ומנהיגי ראשי ביוחר נכשלים וו ורה ובעבווה לשמונ שלא לשוא אותם תעשהשלא

 רעהו על איש יויד וכי בקרא, כמרומו בזה. שנעשחה הגדולה הרעה על לב על שם בלתי הדוךרא,ןי
 יקום וכאשר דין, במסורה, ה, רומו, על )משפטים4 למות תקחנו מזבחי מעם בערמה,להרגו

 נבשי בענין בירמיה רעהו, על ואיש חאמרו, כה ארם, מפלת גבי בישעיה נקרא, רעהו על ושעיר רעהו, עלאיש
 ווהו מחריבו, כאילו בוברים, להחליקו שקר נבואות לו ומתנבא חלקות, בשפת רעהו על מחליק גברהשקר,
 6סנהדרין, עם, מראשי יהיה אם אף כוה איש )בעה"ט(. נפש רצחו ווה הרגו, וכאלו בקרא, רעהו, עלושעיר

 המובח, אצל יושבין היו שסנהדרין ללמד מובחו ל*רשת דינים פרשת נסמכה למה כנאמר, המובח, אצלשמקומם
 האוש אפ אף בחו"ל, כמבואר גולה כשאר הוא נפש הורג כי למות, תקחנו מובחי מעם רק כבוה לו חחלוקלא
 מקצתן חברים לך יש וו"ל, עוה ומבואר ל"ה(. )סנהדרין, למות תקחנו עבודה, לעבוו ורוצה כהן היההוה

 חיי לקץ מביאך שמוכיחך אותך. המשבחים ושנא המוכיחים, את אהוב אוחך, משבחין ומקצתן אותך,מוכיחן
 למדריגת האדם את המורידים הראשים הגורמים יאחד כ"ט4 *' )או"1, העולם מן מוציאך והמשבחך הבא,עולם
 הכא, במסורה, ב' )מש"טים(. וישתו ויאכלו האלקים, ויחוו בקרא, כמרומו ה*רנסה, ואגת הש כיחע,חונף,
 שבשביל לחם, ובפתותי כון אותי ותחללנה דכתיב ושתיה, אכילה הכא מה ומדיחים, שוא משאות לך ויחווואידך
 מידי מחיתו להרכיש המוכרח רוחני מנהיג וכל )בעה"ט(. שקר נבואה להם אמרו להם, שנחנו ושתיהאכילה
 כ6רומו החנופה. תבוא והוכחה, הדרכה ובמקום שקר, נביא של למדריגה להתגלגל הוא עלול וום, בשרמתנת

 כבוד ויהיה ציבור, טורח מעליך להקל איעצך לו, באמרו למשה, יתרו בדברי הכמנה היתה וה שכעיןבמפרשים,
 מאמרות4 )עשרה כו' אצלך השכינה להיות יאוח לא בצרכיהם, לטרוח הוה לעם עבד שאתה עוד כל כי עמך.השכינה
 הוא גם כי בשפן החחני, בגור אף ציבור בצרכי הרבה לעסוק שצריך מי כלכי

 נכ~
 הצרכים בכלל

 נבורה ענות קול בקולו עוד נש6ע ולא הצרכים, משא תחת נוסל שהוא הוא, הדבר סוף וה, 6עסק מחיתולקכל
 כלל, ועת להם שאין אחרים, ועת מ5ני דעתו ומבטל מפולת, תחת כשוכב חלושה, ענות קול רק מנהיגשל
 משה אדוני יהושע, ויאמר ב5סוק בחו"ל כמרו6ו הרוחני. העולם מן ובטל מטושטשת נעשה שבו העצמייתוכל
 )סנהורין(. מאליהם כלים והם ציבור, צרכי עליהם הטל אליהם שאמר חו"ל, יאמרו )בהעלותך4כלאם
 כשיהיו ובמילא רוחנפת, ציבוריית משרה להם תן עצה, לו נתן מלהתנבאות. שיחולו רוחנהת, כלתהכל61ר,

 הקצ"ח אין יוחנן, ר' אמר חו"ל, בדברי כמרומו האמיתית. ועצואה מהם תכלה לציבור,6שועבדים



שמואל כלליתפתיחהבית1
 יואו, ר אמר עוה ובשטר ל"ה(. )נדרים כף היו עשירים הנבקרם כל כר, ועשיר גבור על אלא שכייתומשרה
 אין כי )רש"י4 הבריות על מוטלת ירמתן שתהיה כף, מרוטז ובעלי כו/ קומה בעלי אלא בסנהודיו סושיביןאין

 לממון. והן לגכורה הן לאחרים, שצריך מי על השכינוא להשראתמציאות
 הקורש, אל בבואו קולו נשמע להיות רוהנחת, בהנהגה הוא גוול עיקר והוכחה במומר הזהבשביל

 להי9ך. ולא הציבור, על המנהיגים אימתלהיות
 לא אם אף מזה, מקצה הקיצוני הצד כך תועלת, במקום נזק מביא בהוכחה, הח2יפה שיד שכשם לועת,וסוב
 %8ים ושאר גהינס עונש, מיני בכל לאיים ולבזות, לקלל הידוע, נושן הישן ההוכתה דרך והוא יועיל. לאיזיק
 אינט הללו הקצית השתי לרצון. איס כזה, קיצ21י צד גם ומרים. זועפים בפנים הבריאות, עס פגיעתן וכלרעים,
 )ויקר!ק. לד' 4רשי ממגו תקסירו לא דבש וכל שאור כל בקרא, כמרומז בתוכחה. הנרצה התועלתסביאים
 רצוחם. אינם הקנירם, של מרש ודברים זועפים 1ה28ים ההונפים, של המתוקים והדברים שותקים,ה*נים
 וכל בפרס אדס כל את לקבל צריכים בתוכתה גם הזהב, ושביל המלך דרך הוא הממוצע הורך בתוכההגם

 כל על בבתינת הנרצה, הסעם צורך לפי במלת, דבריו ולהבל בשמתה, ואף יפות, 9נים בדרך בכללהאנשים
 אע-9 בלק, אצל בלעס שהלך ובלק, בלעס של הענין בובר המוקשה הענין מתורץ ובזה מלה. תקריבקרבנך
 לו יתן ישראל, את שיקלל תפץ אעו שאם לד', בלעס שאמר הדבר קשה יותר ועוד לקללם. יוכל שלאשידע
 לבלעם, ב2"י הרגו למה לדעת, יש ועוד ה441 ברוך כי באמרו לברכ4 רשות ד' לו 2תן לא ומדוע לברכם,רשות
 אוחם קלל שבאמה הוא, הענין אך ותשבתות. תהלות בברכות משלו את עליהס גשא אורבא, אות4 קלל לאהלא
 כו/ רם בקול רעהו מברך ההכם, מאמר בבהינת ברכות. של בלבוש מכוסות היו הקללות רק נמרצה,קללה
 עלי יאמרו ואנשים עוני, לי תתן אל )שם( לי תתן אל ועושר ריש ההכם, בקשת ובגדר )משלש יהשבלקללה
 לשבת הרשע, בלעם כינת גם היתה וזאת יתשבו. שלקללה והוואות, ברכות אופן יש )מפרשימן אנישעשיר
 מתשבתו ותשבתות, שירות דברי ובכל ברכה. של במסכה המלובשים קללות שהם תנופה, בדברי ישראלאה
 שיש במקום לשבת והדרישה באדם, ה2מצאים הקלקולים לתקן שלא גורמה, האופה כי אות4 להזיקהיתה
 אוהליך סובו סה בלעם, כדברי משלם נושאים זמנינו, מרבני אתדים ולבושתינו, רב. נזק מביא לגנאי,לדרוש
 שצריכים במקום בפרס, כ2סיות בתי ולמנהיגי בכלל, רמעשים לההת2הטת ותשבתות שירות ואומדיסיעקב,
 טיתיט. הכלתי המעוטים על תיקון ולבקש לג2אי,לדרוש

 שהוא רעק-, 1ס על תעמור לא של, הלאו על ועוברים עומוש שהם לבם, אל נוה2ים אינםוהתנפיס
 של יוצא ה18על שהיא תוכיה, הוכת של המצוה אל ב2יגוד בלבגיך. אתיך את תשנא לא הלאו, של יוצאה19על
 מעשיהס שכל והבסתתו, הטכמתו נותן הוא להי18ך הסכנה, על מתריע שאינו ובזה כמוך. לרעך ואהבתהמצות,
 הרגו ובדין דמו. שפך עצמו הוא כאילו ו2תשב ולמוקש, ל9ת נופלים להיות הגורס, !מפוא הוא סובים,הם

 נפשות. ההורג כדין הרשע, בלעם אתישראל
 שיים, ולבו 9י1 תפץ, שלבו מה לדבר פתות 9י1 ציבורית, משדה שום נושא שאיס לסיורק סחפה

 להיות להמוכרתין אף ונכון בלב. ואתד בפה אתד להיות צריךואין

 נושא-

 במדה להשתדל המשרה,
 שנתבאר כמו במועס. ולהטת*ק גשמי, תטרון זה ירי על לסבול יצסרך אם אף תורין, בני נעשים להיותידוע
 אם כלומר, בזוע תלוי שזה ר,כינה, הירותיס, זמן המצות הג אומרים שאנו דזה המצות. תג ה*סה, חגבענין
 סה, 9ה ה9סה, תג השנה, כל אצלך יהיה ואז במצות, עוני, בלתם להסת9ק אתה צריך תורין, בן להיותרצונך

 בו שאין מדבר, שאינו תי בעל בתינת ה9ה, סתימת הוא שיעבוה של מהסימנים אתד כי המקובלים. ספרילפי
 רק אד4 נקרא לא כלומר, ממלל!4 לרות תיה, לנפש האדם ויהי ב9מוק, כמתורגם בא*1. נשמה רק ונפש,רות
 נמצאים ע ובתכתה הגשמחם, לצרכיהם, תחם, הבעלי כדדך ולתוץ, מהשפה ולא מתוכו, מדברים והנפש הרותאם
 תפץ. שלבו מה לדבר יכול  שאונו שה441 למי המשועבדים האנשיםכל

 אפשר שאי לרמז, ביתד. ואוכלם ומרור מצה פטת כורך תירוו5-4יה הסיסני על הלל--לרמז עשהוכך
 האמת אבל וצמצום, קצבה של תמרורית קצת לטטם שתצרך אף עו2י, בלחם תסתמק אם רק תורין, בןלהיות
 לשקר, מוכרתים כי הנפש, ונכרתה עושר, לתם תמץ, האוכל כל כי הזאת. המרירות את ויערוב ימתיק בפיך,אשר

 דמהמנותיה. מיכל'ה למצה שקורא הק', בזוהר כמרומז לגמרי. שתכלה עד תתימת תתיכות מהנפשולכרות
 מהמצה גדול יותר 9עמים כמה לעין נראה שהחמץ מ29י הסעם, במפרשים כמבואר שקר, של הטמל היאוהתמץ
 במצה. שיש ממה יותר קמת בו שיש מסני לא מהאויר, מתנפת שהוא שקר, וןא הזאת הגדלות ובאמתבכמות,
 במצה. הנרמז עוני בלחם ולהסתסק עושר, בלחם למאוס צריך ואמתחם, ישרים בתחם שתפץ מיוכל

 וכתיבת תיבור של הקודש מלאכת כי לדעת, נכון המהבר, התנצלות תובתולשם
 אשר דבר שכל שבבריאה, הסבע מתוקי אחד ג"כ הוא לזמן, מזמן תדשים ספרים המחברהתנצלות

 מתוקי אתד זה הזמן, דרישת לפי עירוכין בשינוי ולהשתנות להתתדש מוכרתנבר44
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 כמבואר לזמן. מזמן ומתחדשים זה, חוק תחת נופלים מארץ השמים וגם והרוחני. הגשמי בעולםההח5תחות
 בתרגום וכמבואר חדשו4 וארץ חדשים שמים יהיו שלעתיר בספרי, ומפרש כו', הדשים שמים בורא רשני כיבקרש4
 של החוק תחת שנופלים והמצטת, התורה מפרשי בספרים, גם חל הדבר הוא וכן חדתא. וארעה חותיןשטים בראי עתיד אנא ברם תכלי. כלבושא וארעה ימסון כתננא שמיא ארום וז"ל, ראשון, ב5סוק האזינו ב5'ירושלמי
 חוץ בטלים, יהיו הספרים שכל חז"ל, בדברי מרומז זה ודבר צורו4 ולובש צורה 5ושט בבחינת עירוכין,שינוי
 כנאמר, חילוף, שום בלי לנצח וקים לעד חי שהוא יתברך, שמו מושג גדר ואף יהושע. וספר חורה חומשימחמשי

 השמות בחינת כן מהותו, והשגת הכרת ולפי משתנה, אלקות, מושג תכונת שהוא הגדול שמו אכל האל, יחליףלא
 למרות הקודש, במלאכת לעסוק מחשבות חושב כל מחויב לכן וכדומה. שוי צבאוח, אלקים, כמומחחלפים,
 ולהלעיג לחלוק ואסור לעולם, צריכים וכולם להיות, עוד עתמים וגם עכשיו, ספרים כמה יש כנאמר,הלועמס.

 עצות(. )ליקוטי רותחות בצואה נידון עליהם, שמלעיג מי וכל הקדושה. תורתינו ע"5 שהולך ספר שוםעל
 הקודש רוח בהם מש5יעים מישראל, אחד ציבור אצל נחקכל אפ הקווי, ברוח נחחבר שלא ספרואפ"

 החדש4 צגי)לשטי
 לקבלת יחירה מסהגלות והזמנה הכנה שצריכין כשם כי לועח, תכון תורח ומסירת תורח,קבלת

 הכנה צריכים כך תורה, קכל משה רבינו, משה בו שנשבח דברהתורה,
 הדברים להיות ואופנים בצדדים אדם, לבני התורה למסירות מסוגלים להיות המצאות, מיני בכל להשתולוהזמנ8
 אל ויקרא בקר"4 כמרומז אדם. בני ללב ממעים להיות התורה נתינת תכלית עיקר זהו כי לבם, על ונתקבליםמגיעים
 ד', יצוהו אשר כל מועד, באהל שם לישראל משה עץאמר ירמוז, )ויקוח(. לאמור מועד מאהל אליו ד' ויהכרמשה
 לצורך עמו מדבר היה יכול בחז"ל כנאמר כו'. לישראל הוא יאמר משם 5", לאמור, מועד מאוהל סמךלזה
 איך ולשמוע, לעמוד היה, הקב"ה רצון )אוה"חן כו' מסר שקכל, מה שכל למדת, הא לקעשע, שסרהמסיני, תורה קבל משה התנ*, שאמר והוא כון עצמו בשביל ולא עמו, מדבי היה ישראל בשביל לאמור, ת"לעצמו,
 ומסירד4 קבלה של בבחינה התורה לימוד להיות הבורש רצון הוא זה לישראל. דבריו את מוסר הואמשה
 בשבילם, ולא אדם, לבני ומסירה להולכה שליח להיות רק הוא העליונה, מההשגחה תורה ללוטוי החידושהזמנת
 באופן להיות צריך תורה בדברי והמסירה לאמור. מועד מאהל רק לעכב, לו ואסור קבל-ימסרה, משה שלבנור
 צריך כך כטזע, מהש5עחו יתירה הנאה איזו מרגיש שהמש5יע וכשם מהם, טעש והמקכל המש5יעלהיות

 יאה, ו5תגם נאה בבריחה דבריו לתבל צריך רק לקבלם, רק ולא יתירד4 ה0א מרמש יהיה שהמקכללהשתול
 היא בתורו4 חדשים שכליות 5עם בכל להוליר המצוה כי במפרשים, כנאמר בשמחד4 מתקבלים הדבריםלהיות
 ברוחניות. הדבר הוא כן כמו קודם, אשתו את לפטס צריך הגשמטת במצוה וכמו ורבט4 5ריה של מהמטהענף
 ורבו, 5רו בלשון המצוה ונאמר בשמעתח* 5תח ואח"כ רכנן, ובדחו דבדיחהא מלתא אמר השמעתהא קודםרבה
 נהמ4 אינו והשני נהנה אחד ואם כאחד. שניהם כשהם רק לבטלה, היצירה הוצאת איסוי על %מז ורבה סרהלא
 ורבו(. 8ר1 של מ"ע פקוויך, )דרך בחחניות והן בגשמיות הן לבטלה, היצירה כח הוצאת של בחינתהוא

 בלי הלב, מן יוצ"רס הדברים להיות הוש וברצון באהבה מחקבלים חורה הדברי להיות בדוקהוסטל8
 להיות שא בטוח אז אנשים, ואהכת התורה אהבת לשם רק התפארותי של עצמטת ואהבה צדדית 5יהשום
 %ל לבבכם שימו אליהם ויאמר בקר"4 כמרומז המקבל. ללב ותגיע בשמחה, תתקכל וההש5עה יפה, עולההזיטג
 בכל להשתמש צריכים ~רש"ק. תורה %ברי מכפנים ואזניו ולבו עיניו שיהיו האדם צריך ל"ב(. )דברים,הדברים
 מיפטרו הוי כי בחז"ל, שמצינו כמו הלכ. על מתקבלים להיותם כוי תורה, דבר במסירת הצדדים ובכלהאיברקם
 עפע5יך רעננות, ירחיש ולשונך חכמות, ידבר 5יך תבונה, יהגה לבך כה, ליה אמרי כו', אמי רב מגירבנן

 י"ז4 )ברכות, נגדיךיישירו
 בתורת הלב. מחמימת בא והביכור הגידול אבל במח, היא הרעיון צמיחת הופעת כינר.חז ש%אורה והגם לאחרים, תורה בתלמוד ובפרט בתפילד4 כמו בלימוד בעי ליבא י"מנא כי שבלבתורה
 הרגש בין הקצפת שתי בין סינטזה ולב המח בין הרדית עבודה של נכונה ושיטה חדש דרך לנו ניתןח5ראל

 ב5סוק, כנאמר, התורה, בנותן שמצינו כמו ותנועה. רגש בעלת חטם, לתורת התורה נעשה שבזהוהמחשבה,
 ב' שמרה היה לטשה, הקב"ה מ5י יוצא שהיה ודיבור דיבור כל אמרין, אחי ורב רבנן כו', חס5רה ראהאז

 המחשטת ממקור תורה, של דרכה היא כך כ"דן )מ"ר *עמים ד אמר ור"א למוטה. אמרא היה ואח"כ בלבו,5עמים
 שהיא אומר אליעזר ר' יוצאת, החכמה מהיכן בחז"ל 5לוגהא ומצינו ה5ה. דרך ומשם הלב, אל שבמחמרעיתות
 משניהם. התמזגות היא השלימה החכמה חטם, אלקים דברי ושניהם משלק )ילקוט בלב שהיא אומר, ור"יבראש,
 התורה ורק 5"א. )ב"ר, הקב"ה של אשנתו כלי התורד4 היא החכמה כי בחז"ל, כמבואר תורה, זו שלימהוחכמה
 דכתיב בעי, ליבא הקב"ה אלא בן. דמשגח וליכא צוחינן ואנן מיטרש ואתי מסהני שליף ישדה ורבמתובתש סרי תלת בעוקצן מתנינן קא ואנן כו', רבא אמר כנאמר, הרצויה. ה5עולה עושה הלב, מן היוצאותהזאת
 )תצוה( חכמה מלאתיו אשר לב, חכם איש וכל בקרש מצינו וכן ק"41 סנהדדין איו )שמואל, ללבב ירואזוד'
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 הלב את חשובה היותר למדה שמצא אליעוד, ו' רכרי זכאי בן יוחנן לר' נראין היה ולכן )ויקהל(. לב חכםוכל
 הנקודה היא ודעהע חכמה של הגוד בי כלום, אין הלב חכמת ובשלילת רע)משלק, בלב חכמה ישכון לא כיטוב,

 בספר כמבואר וה, בכלל התורה וגם ד', דעות אל כנאמד, אלקות, הכרת ואף לו, מסביב סובבים שהכלהתיכונה,
 *ליאות נתיבוח ושתים בשלשים יצירוה הס8ר וז"ל הלב. בחכמת נברא העולם כל כי קבלה, ספרי וכשאריצירה,
 ה5ליאות, נתיבות ושתים ודמשלשים בית, שבאלב שתיות ושתים שבעשרים ספירות בהעשד הכל, נבראחכמה
 שבקש המלך, בשלמה מצינו ולכן ישראל. בל, ומסימת בראשית בב, מתחלת התורה יגם לב. של הגימסריההם

 לכלום. נחשגת אינה לארם, שיש ושדולה כל הלב חכמת בלי כי ט4 )מלכים, לרע סוב בין להבין לבמהקב"ה

 שבמחו, בחורא להשתמש איך בלבו חכמה "ין אם תורוע בעניני ג"כ הוא וכן בה. להשתמש איך יודע איעכי
 למלאות השם לו כשהבטיח לכן באריכוה. להלן כמבואר תועלת, במקום נוק ומביאה כלל, רצויה בלתי היאתורתו
 ויעל ד', ברית ארון לטי ויימוד ירושלים, ויבוא כו', שלמה ויקץ בקרא. כמבואר מאד, שמח היהבקשתו,
 קהלת(. )מורש הורה של לגמרה סעודה שעושים מכאן חו"ל, ואמרו י4 זד, )מלכים, כמ משתה ויעשה כף,עולות
 הומן עד גם התורה את שלמה למד בודאו כי התורה. כל גמד כאילו אצלו נחשב היה בחכמה, שנתמלאשבוה
 ועשה החסרון, נגמר החכמה השלמת ע"י ועהה החכמו4 חסרון מחמת לכלום, אצלו נחשב היה לא אבלהוה,
 העבד אמר לך, ואחן ובר ממני שאל לו שאמר בעבר שם, שהביא במשל במורש, כמרומז גמרה. עלסעווה
 מה קנית ועה כיאמד הכל, בה שיש חכמה שבקש שלמה עשה וכן הכל. לי יהיה ובמילא בתו, את אשאלבלבו,
 בחויל, כמרומו הקורש, דוח 9ל גדר מעין הש החכמה בחינת כי ברכות(. )ירושלטו, קנית מה חסדת ועהחסרת
 ~לים, תודה וברי קר,לת. השירים, 9יר משלי, ספריו, לכתוב והתחיל הקווש, דוח בו נצנץ מחלומו הקיצו9אחר

 והמקום. האום הומן, של ווילופיהן השינוחם כל עם החים, מקצעות כל אתהמקיפים
 שעל דרישו4 בלי אף לפעטום שניתן העושר, רכישת כמו העליונה החכמה את לרכוש הוא נקל וברולא

 ומהשמחה לבקש, שלמה צריך שהיה החכמה, על כן יא ל'4 )משלי, לי תתן אל ועושד דיש שלמח, בקשזה
 כף עולות ויעל כה, שלמה ויקץ כנאמר, הדבר, על מסו*ק שהיה גיכד, בקשתו מלאת על ששמחהגדולה

 למל כמבו"י הקודש, רוח בו נצנץ בה, והמתמלא חכמה, מקוד אהו כי אלקי, חלק היא החכמה כי משתונויעש
 אכילת וךסוד בענין ה0עם אצלעו המבוזשר כפי ועוד, ע"ונ שלמהאא

 לכלכלם "וך יורע לאינו סכנה בחוקת הם והדעת החכמה כי הועת, עו שבחכםה. המכנה הדעה.עץ
 שדוצה לטי מוקרמת וחכמה יתירה הכגה וצריכין בהן,ולהשתמש

 ששאלת זה כלומד, י"א4 זד, )מלכים, כף הוה הרבר את ששלת אשד יען וקביה שאסר בקחש כמרומולקכלש
 עילאש בחכמה החכמה להשתטה5 "וך לדעת תתאה הכמה כבר לך שיש נרוחז אחרות, בקשות על ולא חכמהעל
 היא היראה אם )תהלים4 עושיהם לכל סוב שכל ד, יראת חכמה ראשית שנאמר, ווה בידך. למכשול תוךהולא

 בקו"ה כנאמד סכנדג בו שיש הרע מצר ולא טוב, מיוד יריה השכל שבחינת אנהע בסוהים להחכמה,קודמת
 בברכת וכדאמרינן בהחכמה, להשתמש "וך הבנה צריכין ב'(. )דניאל, בינה ליודעי ומנדעא לחכימן, חכמהאיהב

 אותו ומלמר דעת, לאום נוחן שהקב"ה הענין, בכפל הכהנה גינה. לאגוש ומלמד דעה, לאום חונן אחההועת,
 שלכאורה הג"ל, ה*סוק על שהתמיהה להמסרניתא, חלפתא בן יוסי ו' שאמד וכמו והבינה. החכמה להביןאיך
 אצלך, מעות ללהת אנשש ב' יבוזע אם בטשל, היה ההנא ותשובת לה שאין למי הכמה ליתן להי*ך, להיותצריך
 הקביה אם החכמה. כניון ג"כ הוא כן יוסי, ף אמד התשובה. היתה לעויר, נותנהז החת למי עשיד, ואחר עניאחו
 קהלת(. )מורש מהויצות לבתי ילכו הם החכמש, כן לא תיאטראוש ולבתי כסצח לבתי ילכו לס*שים, חכמהיתן
 אום, בהץ רק לבוא צריכה והידאה חכמה, היא ד ירזא כנאמר, היראש היא תתאה, חכמה של היסוד כיועוד,

 כצאמר, עןלאו4 ההכפה חצוא הזה היסור רעל שמש. טוראת חוץ שטים, בהץ הכל כנאמר, היא, בשמש לאכי
 לעיל, הנוכרת פהסכנה להנצל הבטחון כח יש בה ורק היראעג היא החכמה של היסוד ד', יראת חכמהרזמחית
 דחוקה עליה, הטשינה השכינה כנפי תחת ומגודרת המוגבלת והועת החכמה רק כי הדעת. בעץ שנכשלומהתקלה
 ד' יראח רעש. לוברש ת9תמש שלא הועת, על מחפה השכינה כבור ד', דעות אל כנאמר, לשכר, וקרובהמהפסד
 החכמות( )מכל ובד סוף החכם, בוברי כנאמד הירזא. להיות ג"כ צריכה החכמה ואחרית )משלי(. דעתראשית
 חכמום ע"י היראה וקנין יראה, ע"י החכמה שין )קהלת(. שמור מצהתיו ואת ירא אלקים אתכו',

 הקוראום ללב נכשים הלב מן היויאום הרברים רק כי דליבא, מעמקי לצאת תורה הדברי צריכיםלכן
 המע,שה אלא העקך הוא המהרש לא בחויל, כמרומז הלימוה תכלית עיקר שהוא לרצון, ויתקבלווהשוטעים,
 בהר אשד כף ד' אתה בדוך תח"~ק בהורה טשה שבירך הבדכה איזו אליעזד, ר' אמד בחו"ל, כבשמר)אבות(.
 וברי את עושים שהם באלו בעושיה, אלא בהוטה ולא בעמליה אמד ולא בעושיה, ורצה וקדשה הואתבתורה
 העם את להכיא היא חדתין, לבישין בבחינת ומן, בכל והיידושים התורה ורישת תכלית ברכה(. )מ"ד,התורה

 לעצמש כשהם והררושיש המורשים ויתירא. יוולה בהכמה להשתמ9 צריכים וו ולתכלית טובש, מעשיםלידי
 את להעביד נשט, וכבחינת הזמן, רוח לפי מעשים, של לגדד הוברש אה להעביר ומתהך, מעבר בגחינתהם



טשמואל פללית*תיחחבית

 כולל התורה ומדרש ודור. דור בכל הגוכחי ומן עד התורה, קבלת של מהומן התהוס, ועמקות מרחק אתהאדם
 אגדה. מדרש או הלכה מדרש קודם, בא היה מהם איוו בראשונים, היא ומחלוקת אגדה, ומדרש הלכהמורש

 ואין הלכה. למדרש המקור היא אגדה מדרש ולהרמב"ן, קודם, הלכה מדרש כי מבואר המצהת, בספרלהרמב"ם,
 ובלא תורה, לדברי הלב וטהרת חכמת הרגשת עם המח חריפות את ולצרף לקרב שהוא הגרצה לתכליתנס"מ

 ולא אורהתא, הקבילו )האוי411 חכם ולא נבל עם ב*סוק, כמרומו התורה. בלימוד תועלת אין וו,התמוגות
 בלבמ ותן רבה. אהבה בתפילת והמצהח, החורה חכמת הכנת על יום, בכל אחנו ומבקשים )יונתן4חכימו
 וצריכים בערבוביה, משתמשים והרע הטוב כי תורתיך. תלמוד דברי כל את כו', לשמוע ולהשכיל להביןבינה
 ודעת והשכל בינה וצריכים בוה, טועים שרבים דבר, בטוב, אוחוים אם לדעת יתירה והכרההבנה
 וירא כנאמר, טוב, בחינת הוא אור )בראשית4 החושך ובין האור בין אלקים ויבדל כנאמר, זאת, להבדלחאלקי
 לו שאין ומי )ישעיה(. רע ובורא כו', אור יוצר כנאמר, רע, בחינת הוא יחושך )שכם. טוב כי האור אתאלקים
 כו', שומע לב לעבדך ונתת שלמה, בתפילת שמצינו וכמו לרע. טוב בין ומחליף 11, בהבולה טועה הואדעח,
 בוה. לו עמדה חכמתו חכם, בתואר המצוינים מן שהיה מאיר, ר, והתנא י4 א', )מלכים, לרע טוב ביןלהבין
 לרבים בניגוד מהקליפה. האוכל לברור מומחה היה )חגיגה( ורק קליפתו אכל תוכו מצא, רמון מאיר ר'כנאמר,
 בנסיון, שעמר אחר וו, להוראה מוסמך שהיה עקיבא, ר' מרבו למד וו וחכמה שניכנ גיהות עד בקליפההנכשלים

 י"דן )חגיגה בשלום ויצא בשלום שנכנס לו, עלתה וחכמתו ל*רדס, שנכנסו הארבעהעם
 שלא ברע, הנאחו הטוב חלק והוא עצמה, בקליפה הנדבק האוכל ולהפריד לברר יתירה, והירותוצריכים

 ממנה. ויונקת בקדושה, הנאחות מהקליפה הבאים המכשולים הם רבים כי מהקדושה. יניקה להקליסההריה
 )ב"ר( המצוה של התוך כל למצות שצריכים )נצביכ( כו' אשר המצוה כל בקרא,כמרומו

 יניקה שום תהיה שלא בקליפוע ונאחוים הנשארים קדישין הניצוצין כל ללקוט צריכין חמצדהתמצית
 בעוה"ו, עבודתינו כל של התכלית זהו שבויים. *דיון של המצוה בחינת והואלקליסה,

 בתינת רע, מגו דנפיק אלא טוב לית הקדוש, בזהר כמרומו מהרע. הטוב בהבדלת החושך, מן האור יהרוןלגלות
 בתיקון העיקרים ועיקר בערבוביה. משתמשים וחושך אור ורע, טוב להיות הגורם שהיה הקדום, חטאתיקון
 טוב והנה עשה, אשר כל את ד' וירא כואמר, בבריאה, מוחלט רע אין כי הרע. הטבת הואהעולם,

 הדעת עץ בענין כפמר ההכרה. בעיני האדם והשגת מעלת בגדר תלוי הכל )בראשית4מאד
 את להסיר עלינו מוטל חוב וץ. )ווהר, רע הא וכי, לא ואי סוב, הא נש, בר וכי ורע, טוב הגנוזאור

 את המקבל ועל מקרבינו, הרע חסור ובוה הגנוז, מהאור להם ולגלות העפרים, מעיניהחושך
 מסוגל שאינו 1מט11וק מקולקל בנר, ונאחו נתפס האור אין כי מקולקלים, ממעשים נוהר להיות האור,שסעת
 ביום הקב"ה שברא אור כפמר, הימים. שבעת אור את מאתנו נטמן הזאת, הסגוליות בחסרון כי האור. אתלקבל
 מקולקלים, שמעשיהם וראה הפלגה, ובדור המבול בדור שנסתכל כיון סופה ועד העולם מסוף בו צופה אוםוששון,
 מהיום. הנחשך חלק רק אינו הלילה כי הלילה, בחשכת היום חצי נחשך ומזה י"ב(. )חגיגה, כו' מהן וגנוועמד

 לילה, נקרא הנחשך החלק רק יום, נקרא החלקים שני )בראשית4. אחד יום בוקר, ויהי ערב והע בקרא,כפמר
 לילה. קרא ולחושךכנ"ומר,

 אור השפעת את לקבל ראוהם להיות הנרות, את ולהטיב לנקות העם, מורי כהנים בתור המנהיגים,ועל
 תפילת בגדר לילה, בבחינת הנחשך הטוב את לפנינו, לגלות יועל ווה מאתע, הנגמ הימים שבעת אורההוו,
 אור, יהי אלקים ויאמר כו/ בראשית המפרשיפ---בפסוק דברי כמרומו--לפי )קי"ט4 כו' ואביטה עיני גלדוה
 שנאמר מקום כל לדקדק, יש גם אור. נעשה בודיר כשאמר פשיטא, המפרשים, ודקדקו )בראשית(. אור,והע
 כו', החזקה וליר הוא התורה סוף כי בתחילתה, סופה לנעוץ התורה, סמיכת לסרש ונ"ל צער. אלא אינוויהי
 רש"ץ. )חו"ל, הקב"ה דעת והסכימה הלוחות, את לשבר לבו נשאו )ברכה( ישראל כל לעיני משה עשהאשר
 בשביל בראשית נודע, כי לשבח, טעם ליחן ו1"ל הקב"ה. עמו והסכים הלוחות, משה שיבר באמת למה להביןויש

 בעולם ישראל שיהיו הבריאה עיקר כי אחת, בכפנה הם הפירושים ושני רש"י. כפ" ישראל, ובשביל כף,התורה
 ואיתא ממש. העולם בריאת כמו התורה נתינת שתהיה וצריך העולם, קיום היא התורה נמצא התורונויקהמו
 היה כשנברא, שהאור מ*1י הטעם, בראשית4 )ב"ר, ומחריבן עולמות ב11ה הקב"ה היה העולם בבריאתבחו"ל,
 האור לכסות נעשה החרבן ועיקר בחושך. והלבשוהו כזה, גדול אור לקבל מסוגל או העולם היה ולא לבושבלי

 מן האור כיתרון שלמה, כהנת וזהו ראשונה. למדריגה האור את להביא תיקון, להביא צריכים ואנחנוהגדול.
 התורה לקבל וזכו גדולה, במדריגה ישראל שהיו ראה כי הלוחות, משבר רבינו משה היה ולוה )קהלה(.החושך
 ונפילה, שבירה לבחינת התורה את להביא שצריכים רבינו, משה הבין ממדריגחן, כשנפלו מח"כ הקב"ה,מפי
 ולזה בתורה, להיות צריך כך השבירה, באה ואח"כ גדול, אור בבחינת בתחילה שהיה העולם וכמו מדרגתם.לסי
 ראשונה. למדריגה להביאה מהחושך, האור ניצוצות ולגלות התורה, את ולקהם לתקן צריכים 1אנח11 הלוחות.שיבר
 ומפרש הלוחוה. ששיבר כו', ישראל כל לעיני כו', החוקה היד ולכל בתחילתה, ההורה סוף סמיכת מבוארובוה
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 גבוה, מדריגה בתתילתה ג"ב שהיהה העולם, סבריאת ראיה לו שהיה לומר, רצה כף, ברא בראשית כיהסעם,
 שיהיה צער, לשון ויהי שאסר במה מרסו שר, ויהי אור, יהי אלקים ויאמר ובהו, תהו של התורבן באואת"כ
 כלוסר, סוב, כי האור את אלקים וירא שאסר, ווהו וו, ירידה בומן לקבלו ססוגל להיות בתושך, סעוסףהאור
 יום להיות צריך היה היום באמת אהה עפ בוקר ויהי ערב ויהי אמר ולזה הוה, הוסן בתינת לפי טובשהוא
 בהוספה כשדה, )דודגים היום מקצת לתשוך צריכיס היו הוסן לתהלת אכל אור, להיות צריך היה ולילה יופארוה

 כן, לא התסרון, מ5ף היו והתורבנות עקס5רמנס, מעין היה ותורבן שהבנין הסקובל, מן ההי5ך הויבור(.והרחבת
 לפי נמוטק לסדריגה אותם להקסין בא היה והתורבן במדריגה, ו1וליפ מאד, סוביפ היו הראשוניפהעולמות
 את לעיניו ולגלה הנרצה, לגובה האדם רות את לרומם קדוש תוב מוסל ודור דור בכל המורים ועל הומן.צורך
 בתתילת הגתרבים העולסות בנין את בזה וישלימו בתושך, הסעוסף האורהלק

 הבריאג~
 בשם נקרשים וה שעל

 שהם התיקון ע"י הנחרביש העולסות את הבונים הם הם כי )תו"ל( בוניך אלא בניך תקרי אל כנאמר,בונים,
 והשתלגעה. הת5תתות של לגדר להתרוסם ראויים להיות האנשים בסעשימבשים

 עליהפ רואי אדם שכל הצרכים, דאגת הדאגות,--כסו בין להיות צריך הנשתתים, האגשים במעשיוהתיקון
 אשמות בראשיהש ואשסם בבהינוע הסנהיגים, של ולראשפ ללבם סנותה נותן בפרטי-גשאינו והמנהיגבכלל,
 הנרצה. התיקון בהפ לריכיא שפן בחרוו סתשבות, ולתשוב בהם, לדאוג בראשם מונת להיות צריכיםהאנשיפ

 איך יתירה הבנה וצריכים סהמאכל, הקליפה קליפת סעין היא אור, סקרני התושך ענן מכסהוהסרת
 ססוגלים סנולה יהידי ורק ל5וה ולי5ול דרכו לאבוד האופל, בעלטת נהעסף להיות תשש יש לאו ואם דבר,לכלכל
 בהקליפה, להכשל שלא סהמכסה, מהקליפה, האוכל את להפריר גיך שידע מאיר, ר' בוה שנשהבת כמולכך,
 והאינו המרה, בהקליפה נאתו להיות סבלי לוה, להסתגל וצריכים האופל, סכסה בתינתשהיא

 ססו~
 כמו נתשב

 יבהש לא תוכו ואל ל8-י, ססביב הקליפה יכרסם לידו, 5רי כשיבוא האכילה. תורת עוד יווע שאניו קסן,ילו
 להיות שיכולים קליפה, בבתינת ואפלה תושך אופל סקום יש מאכלים סיני ובכל סר, סעם רק בפיו, ירגישותסיד
 באדם שסצעו כסו בה להשתסש גיך יודעים אינם אם בו, ונכשלים נכשלו שרבים הגפן, ב*רי כמו שם,נכשל

 ואלו לוסן, רק לו נאמר שלא בתו"ל, ומבואר הקש גפן הועת שעץ האומרים דעת לפי וו, ב5רי שנכשלהראשון
 יגלה מי כנאמר, ביום. לבו אא העץ נאסר לא כי היין, על סקדש היה השבת, בא עד ססתין הראשון אדםהיה
 כ"א4 )ב"ר, שנים 1 לערלה מסתינים בניך והרי אחוע שעה צפיך על לעסוד יכלת שלא הראשון, אדם מעעיךעפר
 היום ועד בו, שגכשל צדיק זמ,ש בנת שמצינו כמו בו, להזהר איך יודעים אינפ אם סכנוג בגור הוא הגפן 5ריכי
 שהוא ומנותה, קתשה יום השבוע יום בא עד 16ום נאסר לכן מנוק. רהוק בו,להיות להשתמש מסוגל ארם כללאו
 רע, דבר סכל גנקל להתרתק יכולים השבת, ביופ מעוה"ב. ששים סעין בו ויש ערב, ויוף בו נאמר שלא יום,כולו

 )קהלת4 רע ידע לא סצוה ושומר מצווג בתינת חוי היוםועצם
 רק החהם, אור וריתת את בעדיגו הססיר קליפה, בתינה התושך, ענן את להסיד להסהגל41ן אורתורה

 בתורה רק הימום, בשבעת המאיר ואור הגגוז, סהאור בהן שיש אור, ותורה סצוה הנרעף*
 י' מצות ונאסר, לעיל, במבואר העליון, אור את להשיג אין יראה בלא כי כמבואר, ורחוסו, ובותילולשסה,
 דעתינו, על ויבוא יעלה לא אבל, )בער,"ס4 בתורה בגיססריא )ברזמחיה( האור את )ההלים(, עינים מאירתברא
 הגטו יולו, המאיר האור את קרוב בוסן להשיג ויגיע-ימסוגליפ עסל לאתר הנוכתיפ--אף בדורות אנחנוכי

 שליסות של הגובה לנקודת עילאה בהתרוססות רק להשיגו שחרן לבואלעתיד
 הרע קליפת אמ לכלכל עליע הזה לוסן הגיענו ועד הגשמהה. מתפשסות הפרי מקליפתמפעמים

 בסוב להסתיקה ססעמים, הפיה סהקליפה ולעשות להסירו, בידיע עלהולא
 שם הוא בזושר כי האגהאריה. ידועה במדה לסכשול ולא לתועלת לנו להיות סתוק, יצא מעו בבהינה וועת,סעם
 אדם גין כי כנאמר, ובשרו. מעצסו לברות וזרן באום, הסונח מהסבע תלק הוא רע, קורין שאנו הרכריםסושג
 תמיד, טוב יעשה אופר אדם אין כי תחסש שלא תוכל שלא דע )קהלת4 יתטא הלא טוב יעשה אשר בארץ,צויק
 שאמר ווה הסוב. לצד ולהסותו הרע, תלק את להסיב איך ללסור; צריכים לכן עזרז0' )אבן לעולם יתסאולא

 לא אבל בטוב. לאתוו האום צריך בעיקר כלומר, )קהלת4 ידך תנת אל סוה וגם באג תאתוו אשר סובהתכם,
 רק שבקרבו, הרע לצד לפעמים יסנה לבבו ח"ו אם לגסרי,יתיאש

 ישת~
 כאג בסצב האפשרית הטוב סוה לעשות

 )רש"י(, כהלכתן והרשע הצוק יקהם )שם4 כולם את ימצא אלקים, ירא כיכנאסר,
 הלק בו כשנמיא אף הגשמי, חלק בלי להתקיים אפשר גף האוסה, סן אדם הוא בזמחר האום, קיוםכי

 נרגש יויה שלא ולנקותה אותו לצרף ו5רישות, בוהירות בו להתבהג צריכים רק רע. בשם אותו קורין שאנומה
 )קהלת( תשומם למה כה, הרבה צדיק הדי אל האכם, כדברי וכל, סכל סמנו להבול אין אכל השינים, ביןהתצץ
 שצדקו נמצא הישוב, סדרך תסור והענין תשומם, להפ, והדומים ותתעמק הערב, עד הבוקר סן הת*ללתאם

 בדברי המתעסק על מכפן היא הרשעווע כי ודע, ברוועתו, ימים מאריך וישתה, שיאכל ומי עורא(, )אבןיאבידנו
 בסדות הרבר הוא וכן )שפ4 לך שיספיק כוי יתעסק רק עולם, בדברי להתעסק הרבוג תרשיע אל אמר ולכןעולם,



יאשמראל פללית,תי""בית
 רק רעות. ממדות משהו קורסב גם למלוח מבלי מאה וסוב סובה, רוב סובלות ש"ינן ישרות, והנהגותטובות
 מהנחוץ. יותר הכרעה בלי הדעת, ובשיקול השכל, במאזני רב בדיוק והמשקול, המדידה להיות ליוהרצריכים
 של מתלמידיו אחרים, דביים וג' אבינו, אברהם של מתלמידיו הללו, דברים ג' לו שיש מי כל במשנה,כמרומז
 מתלמידיו רחבה, ונפש גבוה ורוח ראה עין א"(ג של מתלמידיו שפילה, ונפש נמוכה ורוח סובה עין הרשע.בלעם
 מפרי, קא אחד באיש דמשמע דברים, 91 כו', דברים ג' לו שיש מי כל שאמר מה וקשה )אבות(. הדשע בלעסשל

 מבואר, הנה כו', הפכפם שהם כיון אחד, באיש שייכות אינן ולכאורה כויי מדות הששה אלו כל בו שיששמשמע
 ולהתנהנ הללו, מדות אחר לילך לאדם לו אפשר ואי להי*ך, ורע לטוב, האדם מדות כל כוללים הללו מדותד9
 במדת כגון השרת. למלאכי תורה ניתנה לא כי האחר, בקצה במקצת גם לאחוז שלא הוה, האחרון בקצהבהן
 צריך התאוה, כח למעס שפילה, נפש במידת וכן כו/ לאכול מה לו יהיה לא לו, אשר כל יתן שאם סובה,עין
 דברים ו בו שיש מי כל אמר, וה ועל מקרבת. וימין דוחה שמאל יצה"ר, שנאמר, כמו אחר. בקצה לאחוזג"כ
 בהם שיאחוו כו', אחרים דברים 1 לו יהיה וגם אחריהם, לילך בעצמות הסובות המדות ג' לו שיהיה כו',הללו
 מהרש"אן ע"41 בתרא, )בבא כר במקרה רק (פוריו5 ילך שלא וצריך כוי, במקצתהאדם

 ושבכתב 8ה, בבעל דרכים, בשני לבוא מחויבת התורה הרבצת לעיל,וכמבואר
 בדעת לעני בעיניו לנחשב ואף ומסרה. תורה קבל משה של כגדר ספ-ים, ע"י התורה חובותוזשלום

 וצדקתו בביתו ועושר הון בקרזג כנאמר וו, מצדקה יפסר לא התורו4וחכמת
 ומשאילן תנ"ך הכותב וה אמר, וחד ומלמדה, תורה הלומד וה אמר חד חסד"4 ורב הונא רב )תהלים(, לעדעומדת
 כנאמר, תורה. תצא בדעת, לענפם עצמם את מהמחויקים דוקא כי אנחנו, ימקובלים נ"41 )כתובות,לאחרים
 לעצמו, חסרון רואה יודע, שאינו הידיעה תכלית גגדר נמצאום הם כי )חדלן תורה תצא שמהם עניים מבניהוהרו
 לחשבון שיבוא עד לפרוטה, פרוסה מצרף במסתרים, חופש בתורה, לשמוע אונו משים חסרונו, למלא תמידושואף
 התורה סודות כמדבר, בשפלות עצמו שמחויק מי )חקתן מתנה ממדבר בקרא, כמרומז וחכמה. תודה שלגדול
 במתנה. לוניתנו

 התורה את לנו להכין מסריחים שהיו הראשונים, לדורות חוב תשלום מעין נ"כ בזה יש כי לדעת, ישועוד
 הבאים, לדורות לשלם אנחט מחויבין זה וחוב המוכן. על באנו ואנו חכמה, של הפרפראות כל עם ערוךכשלחן
 יעבור ואם הדבריס. בירור על לעמוד מרם הומן שהארת בתורה, וה8ירושים הביאורים את לפניהם ולסדרלחבר
 הססק תעשה החתום, כספר הבאים לדורות ויהיו דברים, של אסיתתו על ולהעמיד להשיג המציאות בסלהומן

 לי חפבים נאמר, וה וכגון לדורי מוור הנמשך הנובע העין וסתימת התורד4 מעיני את הממשיכותבצינורות
 ובתורה בכלל, מד5 נהנים שאחנו החפם מקצעות בכל החוב את לשלם אנחנו ומחויבין ל"ס(. )ש"ר,ישראל
 אחד אדם ראה בדרך, מהלך היה אחת מעם כו', צריק (עתו של יסיו כל יוחנן, ר' אמר בחז"ל, כמרומזבפרס.
 שתחיה לך ברי כלום לו אמר שנה. לשבעים לו, אמר פירות, סוען שנים לכמה וה לו אמר חרוב, נוטעשהיה
 כ"ב4 )תענית, לבני אטע כך לי, אבותי שנטעו כשם בחרובים, העולם את מצאתי אני לו, אסר שנה,שבעים
 סבעת ולהוסיף המקשר, חוס את ממשיך להיות צריך ודור דור כל התורה, בנסיעות גם להתנהג צריכיםוכך
 וורעו, חרשו הראשונים כף, חגי ר' אמר עוד, ונאמר הגואל. ביאת עד הארוכה להשלשלת גדולה אוקסנה
 אנחנו מחויבים הראשונים, מדורות החובות כל 8"ה(, ירושלמי, )שקלים, כף לשו הרקידו כף, כסחוניכשו
 הבאים. לדורותלשלם

 גדולה. לתקנה נחשב שהיה מישראל, תורה תשתכח שלא ספריש הססקת ע"י תחבולות, עשו הזמניםובכל
 תשתכח דלא תורה דעבדי מינצת, קא דידי בהדי חויא, ר' אמר ח"א, ור' חנינא ר' מינצי הוה כי בחו"ל,כמבואר
 וסליקנא תורה, חומשי ה' וכתיבנא מגילתא, ועבידנא כוי, וגדלנא כיתנא ושרינא אזלינא עבידנא, מ"1מישראל.
 )ירושלמק חשא פעשי גדולים כמה רבי, דאמר היינו מישראל. תשתכח דלא לתורה ליה ועבדי כון ומקרינאלמתא
 ברבים: ולהפיצם חדופים, ספרים הופעת ע"י לעשות יש תורד4 תשתכח שלא זו ותקנה 8"ה(.שקלים,

 להם ואין וייות, בקרן מונחים הססרים גדולה, הקדושים הספרים שעויבת כואת,ולעת
 הספרים הציליט, ומבקשות באהר 18רחות ואותיות נשרפיש גהילים בבחינת "סמם, וחיבורכינוס

 1לא10ד4 להציל בידינו שיעלה מה וכל וחיבור, כעוס של מסוג להיות, צריכיםהחדשים
 ג"כ מביא הכינוס ועסק כר. דור ראית אם )קהלתן לכנוס עת נאטר, זה ועל הוליקה. מתוך כמציל נחשב,יהיה

 שעסק וכשם לחדשות. מתעוררים בח שהמתעסקש תורד4 של דרכה היא כך כי החידוש, כח שללהתעוררת
 כרם של בהכורמים גם מתנהג כך חדשים, ענסים לצמיחת המועיל היבשים, הענפים לנפילת גורם בנסיעות,הכורם

 פריט תורה דג(יי אף ורגה, פרה נסיעה מה בחו"ל, כנאמר חדשה. פוריה מביאה בה שהעוסקים צבאוה4ד'
 8"41 סוסה, )תוססתא,ורבים

 רשות ניתן כך הפירות.  עשיית לסובת הנחוצים תיקונים בכרם לעשות להכורם רשות שניתןוכשם
 להת"ח הרוחנפם,להכורמים

 שב~
 ראות לפי שונות, תקנות לעשות צבאות, ד, בכרפ חדת חומת שומרי דור,
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 לובר היה )לא זה. עמי לרגל היה לא בויניה( )מוחלטת חתוכה התורה ניתנה אלו בחז"ל, כמרומזעיניהם,
 לו אמר ההלכה, היא איך הוויעני עולם, של רבונו לפניו, אמר משה. אל ד ויובר טעם, מה, מתמיו(.קיום
 פ"ט4 סנהורין, )ירושלמי, טמא פנים ובמ"ט טהור, פנים במ"ט נדרשת התורה שתהיה כדי להטות, רביםאחר
 הקב"ה לו אמר ודיבור, ויבור שכל כמבואר, ההוא. הדור חכמי של מנין רוב ועת הסכמת לפי הן ההלכותפרטי
 את לורוש שידעו החכמים מעלת והפליגו הביזעו4 8' שה"ש, )מורש, טמא פנים ומ"ט טהור, פנים מ"טלמשה,
 ודבר דבר כל על אומר שהיה כו', מאיר לר, לו היה תלמיד כף, אבהו ר' אמר כנאמר, הצדוים. מכלהתורה
 ותיק תלמיו חגא, טהרו4 טעמי מ"ח טהרו4 של וובר דבר כל ועל טומאדג טעמי ושמונה ארבעים טומאה,של
 שא)1וו,  בשעה לקרא, סמבו והכל י"ג4 )עירובין, טעמים וחמשים במאה השרץ את מטהר שהיה ביכנה,היה

 8"א4 שבועות, )ירושלמי, סמכו למקרא שהתירו, ובשעה סמכו,למקרא
 ב"ו שהחליטו ממה התורה, מורש ע"8 דבר להחליט מאוחר ב"ד ביד כח שיש ברמב"ם, מבוארוכן

 חי"ל רברי תינח ובזה פיב4 )פמריפ, התורה מדרש על ומיוסות נמא היהה ג"כ שחחלטתו אף לו,שקום
 מסיני ופירושיה ודקווקיה, בהלכותיה תורה שניתנה כלל, בדרך כהוג מצינו זא"ז. כסותרים לכאורהשנראים
 סופרים מצינו, אחר ובמקום ה'4 )ברכות, מסיני למשה ניתנו בולם וגמרא, משנה מקרא 8"ח4 בחוקותי,)ספר41
 מה ואפי' להתחדש, עתידין שהסופרים מה למשה הקב"ה הראה נשא4 ספרי, ט"וו )סוטה, ואורשנו ליהניחו

 )ירושלמי, מסיני למשה נאמרה שהמגילה נאמר, מגילה מקרא ועל י"טן. )מגילה, לחוש עתיו ותיקשתלמיו
 פ"ז(.מגילה,

 החידושים וכל החידושים, בל את סובלת להיות התורה נתקבלה כן מנת שעל לרמז, המאמרים בכלהכתנה
 תורה חידושי כי שמצינו, וכמו בסיני. לו שניתן התורה וברי שאר ככל נחשבים יהיו הזמנים, בכלוהפירושים
 קטן ממי שמעת אם הקב"הו אמר אחה מרועה ניתנו כולם וכנאמר, בחוקות0. )ת"כ, סיני פירושי בלשוןנזכרים
 מ8י כשמעו ולא חכם. מ8י כשמד אלא גוול מפי כשמעו ולא גדול, מפי כשומע בעיניך יהיה והנאך,מישראל
 )ירושלמי, משה אלא רועה ואין  רועה, מ8י כשמעו אלא נשיא, מפי כשמעו ולא נשיא4 מפי כשמעו אלאחכם,

 ההלכות החידושי כל את עליהם לתלות תין, בבחינת הן התורה אותיות על והתגין עקב(. ספרי, פ"ו.סנהורין,
 שיושב להקב"ה סצאו למרום, משה שעלה בשעה כו/ יהודה רב אמר בחז"ל, כמרומז הוורות. בכלואגוות
 על ~רוש שעתיד שמו, כף, ועקיבא יש, אחד אום א"ל כו', רש"0 ס"ת, של תגין )כמו לאותיות כתריםוקושר
 החידושים כל את עליו ניתלים להיות בתורה, מקום ניתן כ"ט4 )מנחות, הלכות של תילים תילי וקוץ, קוץכל

 להתחדש.העתידים
 ולארבעים ים, מני ורחכה מוה, מארץ ארוכה כתיב משה, למר התורה כל וכי אבהו, ר' בובריוכמבואר

 רור שבכל להחבמים התורה סתות את הקב"ה הניח שמות(. )מ"ר, הקב"ה למוהו כללים אלא משהז למוהיום
 לך יגידו אשר הוכר מן תסור לא בקר41 בפירוש וכמבו1ו ברבים. הללו הסווות את לגלות ועליהםווור,
 שבימיך ב"ד אלא לך אין שופטים( )ספרי, שמאל שהוא ימין על לך אומרים ואפילו י"ז(. )וברים, ושמאלימין
 בכל ההש בימים יהיו אשר החכמים אל לשמוע שמחויבים מלמד יורך, אלא נאמר, לא תורך אשר ב"ה(.)ר"ה,
 ואחרון האחרונים. בדורות החכמים על גם חל זה וכלל בהקומה4 גוולות, )חלכות מחכמתם מורים שהםמה

 הראשונים. על בשחולק אף חפוסקים, בכללי גדול בלל הוא חביב,אחרון
 במצות שמצינו כמו התורה. מצתת כעל עליהם ומברכין התורה, כמצתת נחשבות חכמים מצתתולכן

 היכן חנוכה. נר להדליק אקב"ו מברך, מ1ר כף, לכרך צריך חנוכה של נר המוליק כף חחא ר' אמר חנוכה,נר
 החידושים כל אבל כ"ג(. )שבת, כו' ויגוך אביך שאל ל"ב( )וברים, אמר נחמיה רב תסור, מלא אמר אויא רבצונו,
 ואיגפ נבואה, כדברי נחשבים לאו, ואם בה, למחזיקים היא חחם עץ בבחינת בתורה, אחוזה להם להיותצריכים

 יוחנן ר' ואמר בחוקותי( )ת"כ, מעתה דבר לחוש רש1ר נביא שאין המצתת, אלה בפסוק שנורש כמומתקבלים.
 שכחם אלא מעתה, דבר לחוש רש1ר נביא שאין המצתת, אלא כ"ז( )ויקרא, והכתיב כו'. הלל"מ ועונשיןשיעורים
 ר, עמד בגיף, כמבואר תורה, בעניני הספיקות להכריע יכול אינו הקווש רוח ואף פ4 )יומא, ויסווםוחזרום

 סיני מהר תורה ניתנה שכבר קול, בבת משגיחין אנו אין כו/ היא בשמים לא ל'( )וברים, ואמר רגליו עליהושע
 ולטהר לטמא בא אליהו שאין הלל"מ זכ1ר, בן יוחנן מרבן אני מקובל יהשוע, ר' אמר מצינו, ועוו נ"ס(.)ב"מ,
 בנים, על אבות לב והשיב כף הנבהע אליהו את שולח הנני ג'( )מלאכי, שנא' בעולם, שלום לעשות אלאכו'
 8"ח(. )עויות אכותם על בניםולב

 קרבן. במקום לו עולה חידוש, אוזו שהמחדש ז"ל, הארי"א בשם ז"ל האזולאי הה"ק בובריומבואר
 אחוזה לו יש מישראל אחד לכל כי אמת, חכמי ובילו מרגניתא. תשכח ועני בקרטליתא לזימני, הק', בזהרונאמר
 אמר שלא מה מילתא, ואמר קטן תלמיד ולפעמים ממנו, גוול שהוא אף השני, ימצא לא אחו של וחלקובתורה,
 לאלפים ורשם כאילו הוי בספר, דבר שהמבאר וכ' המחברים, בשבת הפליג ז"ל הרמב"ם גם מממ.הגוול
 בתורה, הביט שהקב"ה בחז"לו המבואר לפי והמדע, התורה בהתאתחות תלוי העולם והתפתחות אדשמבני
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 בחז"ל. כמרומו הקיום, תלוי ובהתחדשות, החחם. תתחדש התורה בהתחדשות בוה. תלוי וה העולם, אתוברא
 שנא' תורה, של מאסה על ויתר ולא ג"ע, ועל עכו"ם על הקב"ה שויהר מצינו אמרי, כו' ירמיה ור' הונארב
 לשון באמרו מרמו דאיכה(. )פתיחה תורתי את עובם על אלא נאמר, לא ג"ע ועל עכו"ם על הארץ, אכדה מהעל

 חדשות, לאהוב הנבראום, בטבע הוא כך נמאמ נעשה המתחשן דבר כי ההתחדשות, שלילת על תורה, של.מאסה"
 "פארנאכלאסיגט" שקורין מה הוא עובם ולשון התחדשות, בלי התורה בעזיבת גם הוא וכך בישינות.ולמאוס
 לעסוק וצונו, כף קדשנו אשר התורה, בברכת כמרומו בה להתעסק לבו שם ואין דבר, איוו שעווב כמיבלע"ו.
 וליפותה. לתשה עמה, להשתעשע כלומר, תורה.בוברי

 מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת, ומכרות חורב, מהר יוצאת קול בת ויום יום שבכל נאמר, והועל
 בה עוסקים כשאין בתורח גם הופ כך גדולה. היוהר וכלימה לבושה נחשב עויבה עלבון )ברכות( תורהשל

 נשאבו, לא עור התורה וסודות החידוש מעיני כי מוה. גדול גדול עלבון לך שאין ישן, לארכיו ונחשבתלחדשה,
 וכבר בעולכ4 תפקידו נשלם שלא התורה ומקחמי לומדי ישר(%, עם גפ ועמה עולמים, ולעולמי לעדויתקחמו

 תעודתו נשלמה שכבר להגיד, 9ניו שיעיז בעולם, עם לך שאין העליר( פון תלמי )בר שה"ע מגוולי אחדאמר
 העולס4 של המפתח שהוא ישראל, לעם צריכים הם אעפ"כ העולם, כל ירשו העמיפ אם ואף ישראל. עםשל
 ו"ל. מ9ראג מהרי"ל הק' דבריכפי

 שם נמצא שלא דבד4 ה481או לשם רק חדשים, בססרים ולתוד לרגל הבאים הספרותחם, המרגליםולמען
 ידוע ומדה במובן בכלל, עקריים חידישים של מהות דבר על לעסור יש אחרים, קדמוהו שלא חידוש דברשוב

 ונמסר בסיני נאמר שלא חורה, בדברי השמש, תחת חדש שום שאין לכאורה, לומריש
 כפנת שעיקר כה, מהם קבלו כו' יועור בן יוסי א'( )אבות, במשנה כמרומו אדם. לבני ספרותימרגל

 איש מ9י איש מסיני שהוא הקבלה שלשלת להורות הוא התנא, שהודיע הקבלההודעת
 ומהש9עת אחד, מצד לו הקודמים דורות מהשפעת המוכן מן מקבל ודור דור כל יו"ט(. )תוס' הוה המחברעו

 מרבותי, למדתי הרבה ואמר, הקדושים, מרבותינו אחד וה על שהעיד וכמו השני. מצר ותלפידיו חבריורבותיו,
 העצמחת יסור בעצם כפר בוה עצמו, את התנא שהוציא ומשום ד'(. )אכוו4 מכולן יותר ומתלמירי מחבירי,ויותר

 הרגש לפעמים בקרבינו מעורר הדומם ואף מבע"ח, מאנשים, הסביבה, מהש5עת בא הכל כי המקורי.מחידוש
 איך ולהבין להשכיל לחכימין חכמה יהיב העליונה החכמה מהיכל העליונה ההשגחה ובעורת ובינה. חכמהשל

 לתורו4 91ר9ראות מטעמים לעשות הדברים,לכלכל
 לך תעשה לא בפמוק הק' בווהר כמרומו להת5אר, תורה בחידושי להתגאה איןלכן

 לתמוונ יש שלכאורה מרבו, שמע שלא הלכה דבר אדם יאמר שלא לרמו )יתרו( כו' 05ל סקוריחידוש
 הדורות בכל הלכות חידושי שמצינו כמו בעצמו, שחדש הלכות החידושי עם יעשהומה

 הידועים לרבותיו שחכים תורה החירושי שכל להודות שצריר בוה, הכתנה לומר יש הדור. חכמי שחירשומה
 וצריכים 9סג "לך" באמרו שמדייק ווהו ומתלמידיו. מחבריו מרבותיו לו, מסביב אשר מכל מההש5עותהכללים,
 סובות( כו' שלך שלי האומר במשנה, דרמיוה ברמו כמרומו וה. על להודות ביותר גבוה מדה בעללהיות
 חידוש אמר שכבר שלו, שהוא ששומע, תורה דבר כל על אומר אחד תורה. בלומדי השונות המדריגות עללרמו
 תורה הלומדי הם השניה הכת רשע. בשם חו"ל שקראו מה והו שלי, ושלך שלי שלי שאומרים מהכת והוכוה,

 רזב של הדרך והו שלו. שאונם לחבירז השייכים תורה דברי על מודה אבל שלו, שהוא שלו החידוש עלהאומרים
 לו באו רק שלו, אינם שהם אומר, שהוא תורה דברי כל על האומר במידות ונעלה מרומם כת ויש תורה.לומדי

 והישרים, התמימים הם והמה שלך. ושלך שלך שלי האומר תורה לומדי בין החסידות סוג ווהי אחהש.מהש9עת
 ף שתורת לאמור ניתן האמת אבל למה הבחשן לא שאומרים מה על לבם שטים שאינם והבףשניםהנחבאים
 כנמר עז הוי אומר, תימא בן יהורה )אבות( בחו"ל כמרומו ד. בתורת ההולכים דרך בתמימי נמצאתתמימה,

 אחר רצון יהי שאומרים מה ע"כ. בתורתיך חלקינו ותן כף המקדש בית שיבנה רצון יהי כו' לגיהנם פנים עוכו'
 למה הבחשן לא יאמרו שלא תורה בלימוד עוים קצת להיות מוכרחים הנוכחי בומן כי לומר יש לגיהנם, 9ניםעו
 במדה יצטרכו ולא דעו4 הארץ מלאה תהיה או בתורתיך. הלקינו ותן כף המקדש בית שיבנה מתפללים אנולכן
 בחז"ל שנאמר מה בגדר הביישנים. של חלק אף אחד, כל של התורה חלק נראה ויהיה תורה, בדברי עוותשל

 גבוה בחעה משיג הוא שלי, שלך אומר שאינו בוה כי סי41 )מגילה, לעולם גאולה מביא אמרז בשם דברהאומר
 לעולם. גפולה שתפוא הימים אחרית שלהכחינה

 9רטחם חידושים בהופעת מודים כלליים, מקורחם חידושים של בהמציאות הכופרים גםאבל
 חדש ניצוץ מביא ואחד אחד בכל השונה והסגנון הדיבור אופן כי לשמה. תורה לומדי אצל חדישניצוץ

 5רקו ששונה מי דומה שאינו בחו"ל, כמרומו פעמים. כמה אחד ענין בחורת אףוהתחושות,
 מעלת בחשיבות בחו"ל כמבואר וחדשות. שינוי מביא חורה כל כי ואחד, 5עמים מאה פרקו לשונה 5עמים,מאה
 למעלה וה דבר האם במפרשיס4 והקשו ~ובות4 שמעתי לא אומר שמע שלא מה ועל היא מהן ואחתהחכס,
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 כלומר "מה", על לאמור שמדיק במה זה, במאמר הכפנה וחירצו כן. יעשה לא אם יקרא שקרן הלאתחשב,
 קודמ. שמעתי שלא מה דבר בו נמצא אע5"כ זה, דבר ששמעתי אף אומר, קודם שמע שלא חידוש של משהועל

 בפה הדברים הוצאח )חז"ל(, בפה למוציאיהם אלא כו' תקרא אל )משלק למו?איהם הם חיים כי בפסוק,כמרומז
 הדברים, אלה למשה. ד' בדברי וכמרומז להתורה. חדשים חים מבע חדשה דיפיניציה או הסגנון לשינויהגורם
 יעקב לביח תאמר כה למשה, נאמר וכן )רש"ק. יותר ולא טחות לא י"ט4 )שמות, ישראל בני אל תדבראשר
 ד'ו מדברי יחסור או יוסיף שמשה הדעת על יעלה ולא )רש"ק הזה ובסור הזה בלשון )יתרו( ישראל לבניותגד
 הדברים ולמסור הזה, מהדבר נזהר ולהיות לדקדק אותו צוה לכן כמבואר, ממילא הנעשה דכר על לרמז באאלא
 שום בלי ד' דבר את למסור איך לדעת ומווחד היחיד היה משה האיש ורק מזולתו. והש5עה תעדובות שוםבלי
 אותו צוה כאשר משה, ויעש כנאמר זה, על עצמה התורה שהעירה וכמו ה*ד4 הוצאת עיי לבוא המוכרחשינוי,
 רש"ק. שינו4 )שלא עשהכן

 התורה וזאה בקר(4 שנאמר וזהו ה8ירוש, מחחיל והיכן ד', דברי הם היכן עד להגביל היה ההשגחהרצון
 במקום אוחו ושמים זה ממקום דבר שלוקחים מה על יורה "שפא הלשון )נצבמע4 ישר(א לבני מופה שםאשר
 הדברים" "אלה כנאמר משה, של הם הדברים אבל שינוי, און שבתוכן אף תורח ובמשנה שינוי, שום בליאחר,
 הזה ובספר זה. על להורוח .דבריפא, בשם הספר נקרא ובכיון הדבריב4 רק המ בזה החידוש משה, דבראשר
 השירוש התחיל מזה התורח. את באר משח התחיל כנאמר התורה, וביאור לפירוש רשות ונתינת היסודהונח

 לפי הזמן מהשטעת ודור דור בכל חדשות סבעות בתוספת ארוכה כשלשלת המשתלשל התורה מפירושיהראשון
 והמצאות החידושים בכל השפעה של חלק להם יש אדם וכל והמקום שהזמן לעיל כסבואר ההת5תחות.חוקי
 מקשין בלשון המשתמשים המפרשים בלשון שמצינו כסו בפרס. תורה ובחידושי בכלל, המדע מקצעותבכל

 אף אדש מכל שלמה ויחכם כנאמר והתירוציש פהקשיות הש*עא יש גברא אשר דבר בכל כי )מדע"פןהעולם
 השוסיםמן

 )חז""
 מאחר שהיה רעצן בית אצל לפעסים עובר שהיה דל, סאלעסער ישראל הרב בשם כמס81ר

 הנר הלא לישון תלך לא למה אותו, שאל לכפות, נדעך שהנר ור(פו שמה נכנס נושנות. ומתקן בלילאלשבת
 ואמר לעצמו, השכל מוסר מזה למי והרב לתקן. יכולים עוד רולק שהנר זמן כל הרצען, ענה לכבות,הולך
 במעשיו. לתקן יכולים עוד דולק שהנר זמןכל

 לי ואמר בחוצות עובר מלאכה בעל איזו בחלונו דפק אחת שסעם ז"ל זוסי ר' בהרב מעשהועוד
 ותמצא היסב נא ח5ש ואמר מלאכה הבעל חזר לתקן. כלום לי אין הרפ ענה לתקן, מה דכר בביתך לך ישאולי
 מה היסב ולחשש במעשיו ל8שפש התחיל לתקן, מה ותמצא היסב נא ללבו,חפש נכנסו הללו הדברים לתקן.מה
 וכל אדם כל אצל השונה 1הסג12ן הלשון ממנו, ~מוד יש *שוס מאיש אף ודיבור דיבור מכל לתקן, לושיש
 א'(. )דברים, התורה את באר משה הואיל הירדן בעבר בקרא, כמרומז תדשה, יצירה של הסבה ג"כ הוא ועם,עם

 כמרומז אחה הוא התוכן אם אף שלו החידוש צר בו יש וסגנון, לשון בכל כי )רש"י(. להם *ירשה לשוןבשבעים
 )יונתן(. לשון בשבעים ומוהדגם . לשון, בחד מותקרי כ"ז( )דברים היסב באר כו' האבנים על וכחבתבפסוק,
 הדשות. מוציא השונה והסגנון שונים, הם ר~לשונות בכל המבסא אבל אחד, הואהתוכן

 תורתב4 על אחרים מהשסעת ברבים, מלפרסם בוש ולא הודו המקומות ובכל הזמנים בכל האומהוגדולי
 צוה כאשר י"(0 )יהושע, כחיב א"ל אדי, בר' ר' לסגיו נכנס משמו, הלכה אמרו שלא יוחנן ר' שכעס שמצינו,כמו
 אלא משהז לו אמר כך להם אומר היה יהושע, שאמר ודיבור דיבור יהושע. את משה צוה כן עבדו, משה אחד

 יודעין והכל ודורש, יושב ר"א אתה אף היי4 משה של שתורתו יודעין ורגל בסתמא, ודורש יושב היהיהושע
 זה, בספר מעיין יחשוב אולי וז"ל, האחרונים מגדולי באחד מצינו וכן 8"א4 שקלים, )ירושלמי, היא שלךשתורה
 בקי המחבר להיות תתחייב היה כן, אולי ואמוראוב4 תנאים מדברי עיונו וסוב ביגיעו דינין, כל חברשהמחכר

 לפרסם ראוי לו, מה וחכמת עצמו היודע לכן ותוספתי4 ססרי ססרא וירושלמית, בבלית אמרותינו, פינותבכל
 נכרים, בילדי כמתהדר וערמה, בצויה רמיה כקשת תמימה, השם מלאכת יעשה ואל קולו, השומעים לכלבאמת
 החינוך(. ספר שבסוף באגרת ז"ל, )הרא"ה כף, המלכים בכחר מתע0ר אנשים וכשפל הגגורים, בשלסי מפיןכחלש
 ולפעמים בקל, חסרונו יבין מעס, פחות או  כערכי איש כי אגרת, מלכתוב עלי ~העיר צריך און ההדיוס העניואני
 ואם מפורשת. משנה אחר, בסור או זה בסור המע"ן אותו ימצא מאד, מחודש שהוא אני שאחשוב דיןאוזה

 בחי*וש וחפשתי מצויים, הדפוס ספרי עתת ת"ל כי אתו, הוא גנוב בססרים, בקיאות איזה המעיין יראהלפעמים
 הכללית(. בטתיחה )8מ"ג תאמן ומצאתי ועהנתי חי18ש,אחר

 במדריגה המבסלים אוהפ מעמיד וקנא4 גשה מתוך הבא חדשים, לספרים בביסולוההתיחסות
 שיושבים שנים בחז"ל, כמרומז תועבה. היא שתורתם בקהל עצמם על ומעעים נמוכה ווורחביפול

 שעוסקים אע"8 כשיושבים הכפנה, 1(. )אבות, לציפ מושב זת הרי תורה, דברי ביניהםואון
 מהביל אחד שכל כ"א זה, ואין בחבורה, ללמוד יחד מתחברים שאין ביניהם, אין אבל לבדו, ואחד אחד כלבתורה

 ר"ל ד"ת, ביניהם אין ולפיכך עמו, בחבורותו תועלת בו שאע וחושב חבירו, ולימוד ידיעת על בלבוומתלוצץ
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 בדרך לומר ייש )מדיש4 ומצפצף אה 18צה עמין אעי* נקהש לצים מושב בודאי וה הרי ביהד, לו6דיפששין
 שששש כף במעשיו יסשפש עליו, באין שיסורין אדם רואה אם כף רבא ששר בתז"ל, מרזמז וה שדברושה*ר
 בהמצוה גם פשפש בודוי במעשיו, כש*ש*ש תמורע שלכאורה 411 )ברכות, כף תורה בביטול ותלה מצשאולא
 תידושי שמבטל מה על היא תורה בביטול יתלה שאמר במה הכהנה וי"ל כולש כ2גד שהיא תורה הלמודשל
 אבורו, שלחורח

 מהרב שמעתי כנאמר, וסכנה. איסור ג"כ הוא אלא ספרים, במהברי סרה לדבר הנימוס מן ש4רנו רקולא
 לו, יערב ולא אהד, בענין בספר בו קרא המערב, מהכמי אתד הכם שבזמנו זלה"ה, עטר בן כמהרית ת"קהמוסלא

 הק/ )אזולאי מחבר בשום לזלזל שלא עליו וקבל מתלה, ושאל שבכה עד ותנקו, באו ובלילה סרה. עליוודבר

 דבר מהחברה שא' הדברים ונמשכו ללמוד, יושבים ת"ת שהיו תכם, לאתד במכתב ור4רתי ת-ב4 חגדוליםשם
 להזהירם לחבריו ויגד ויקץ דבריו. על בהלום אותו והענחטו נתנמנם, ותיכף ידוע. אתד ססר על כהוגן שלאקצת
 ללומדים תועלת יביא הספר, בכל חדש אתד דבר רק ימצא אם כי ה'(. מערכת )שם, ומחברו ה2זכר הספר כבודעל

 על מגין והוא 1טוב, תשוב אתד דבר ססר בכל נמצא הפתות לכל כי הגדולים, אחד שאמר כמו בו,ולמעינים
 לא עוד התידושים ומקורי תורה, תידושי על תזקה אין כי גיטי0' תורת לססר בהקדמה ליסה )מהריי הספרכל

 תמימה ד תורת וכתיב זו. בירושה תלק לנו יש 1כולנ1 יעקב, קהלת מורשה משה, לנו צוה תורה כנאמר,נשאב,
 התשיבות וידוע )מפרשים4 בה נגעו לא וכאילו תמימה, עודנה התורה והתידושים, המירושים כל לאחר)תהלה5.
 )הבדרשי4 עליו מונת שססר סססל על לישב אין כנאמר, בכלל, הספר אל ישראל גדולי מתחהסים שהיווהכבוד
 הנשמות )שם(. בפתת לפניו לצאת או להכנס, לו ליתן השני צריך ספר, נושא מהן ואתד יתדיו, הולכין בנ"אשני
 לפעמים התסידים(. )ססר במותם לומדים כן ללמוד, בתייהם שרגילים כמו השלתן, על ערוכים ספרים להםיש

 שאמר, גדול בשם שמעתי מקנדיי0' )יש"ר קטן ספר לראות כדי עצומות, בסכנות 8רסאות מאות כמההלכתי
 אינם הספרים צדק(. )שערי ולנשקו לחבקו וראוי לו, די טוב, אתד דבר רק ימצא אם שבקטנים, קטן ספרא5רלו
 בתשיכה אך מהבית, הספרים תסיח ואם לבית, כהלונות רק המה כי האדם, מעון את יפארו אשר הביתככלי

 הידור על וגם ההכם(. )מאמר בם תקרא אשר עד עיניך י4ררו לא בספריך, הדרך את תמלא אם גם בו,תתהלך
 לוקו* צריכיםהחיצ21י

 לכלום נתשב שאינם לנו נדמה הססר, לכרוך עתה שעוסקים הדבר וה הלא כ2אמר,
 הכתיבה יפה בספרים תמיד עיין מברסלוב4 נהמן )ר' בזה תלוחם עולמות וכמה כמה באמת אבל הכריכה,ענין

 שבועות4 הק/ )שלאה הבנין יפה העיון מקום ויהיה הקשירה,ויפה
 עשה המצות שהיא לכם" "כתבו של המצוה הזה בזמן לעיל, וכממאר ספרים כתיבת של עשחסצות

 בפוסקים, כמבו4ו ספרים. כתיבת על הלה תורה, ספר כתיבתשל

 אנחנו נקראים ולכן )הרא"ש(. זו במצוה תחבים וכולם הספרים. מן רק התורה מן לומדין אין הזה בזמןכי
 והמדינה הספר, היא והארץ שהמדינה ישראל, עם כן לא לעש אותם עושה המדינה העמים, שש-י כי הספר,עם

 תחא ר' והתני בתז"ל, כמבואר הספר, מלפני לסעמים נדחה הקדושה ארצינו ואף אצלינו. טפל וואהארצחת

 גזירות לקבל יכולים שאין בישראל הקב"ה יודע מקומה, את ידע והוא דרכה, הבין אלקים י"ח( )4רוב דכתיבמאי
 ~רש"ק. להתישב ראויה היא היכן ולומדיה תורה של דרכה הבין ט"ז(. )גיטין לבבל אוחם והגלה עמדארמיות
 ומדינות )רש"ק. הבית בתורבן לבבל אותן והגלה מצהת, יק"מו ולא בתורה, יתעסקו שלא גירה שמזהןגזיחת,
 שאסור כשם שמואל, אמר יהודא רב אמר כנאמר, שם, שנלמרה תורה הרבה מחמת קדושה, קצת לה ישבבל
 תורה המרביצות ישיבות שם שיש לסי קי"י0' )כתובות, ארצות לשאר מבבל ל?את אסור כך לבבל, מא"ילצאת
 )שם(. כף שנאמר בעשה, עובר לא"י מבבל העולה כל יהודוג רב דאמר לצאה, אסור לא"י מבבל אף יי"א)רש"י4
 רב דליתות היכא כי יומא, שילהי כדאמרינן לאחרים, ללטדה אף אלא לתו"ל, לצאת מותר ללמוד רקולא

 )מסרשים(. בבבל אורחתאולגמור
 לברך צריך קורא שאינו אע"8 בד"ת הכותב כנאמר, למצורע נתשבת תורה דברי שכתיבת בש"ע,ומצינו

 פן שבעל תורה אפילו אלא שבכתב, תורה מבעיא ולא הוערה, קיש עיוך זה שהזץ למ4 ההסבר ר4 מיז,)או"ח,
 מישרא4 תורה נשתכחה כבר כתיבה ואלמלא כתיבה, עא הוא ההורה קיום עיקר וצהרי לרבים, תורה כמלמדהוה
 לע"ד נראה וכן לברך. ותחב כדיבור; הוי כתיבה, עיי לחוץ ומוציאה בלבו מהרהר הכתיבה שבשעת כיוןולכן
 היהדא התורה בנתינת ההכלית עיקר כי ס"ג(. )שם, לברך צריך 4רן בעצמו, המהרהר אבל רמחלת0. )ערוךלדינא
 שוחה אדם בנשמת ועין כף, בו והגית כתוב הלא  שהקעהע הגריא בביאור )ועין התוצה. אוההלהוציא
 חונא רב נינהיה, היכי אמרי, בגמ', כנאמר ברבים, תורה הרבצת הוא בלימוד התכלית עיקר כי עיש4קשיתו
 )מו"ק4 כף תורה רובץ חחא ור' בישראל, תורהרובו

 בכללם התורה דברי כי שם, הנאמרים בהדברים רק המחבר, בתשיבות נמדד לא הספר תשיבותועצם
 גוול הבו אקרא ד שם כי בקרא, כמרומו אותמו שמוסר במי נתקטנו או נתגולו השיבתם ואין בסיני,ניתנו
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 מלומדה, אנשים מצות ותהי ודם, בשר שאני רצוני, תעשו לא לומר, "אקרא", כאמרו מדייק )האזינו(לאלקינו

 כה תמיד, אמרו הנביאים כל זה כשביל ואפשר האלה. הדכרים את צוה הוא כי דוקא, לאלקינו, גוול הכורק
 נאמטג תדעו רק להמדכר, 9ניםנושאים כהיותם התוכחה, תשמעו לא הנוכחים אחם ר"ל ד, נאום או ד,אמר
 הנמוכים כמקומות ודוקא שש כלי בן אצל דוקא כיותר, מצויה השכינה השראת כי ומצינו )אפ"מ(. ד אמרכה

 היח שממה, כמדכר ונסתר נמוך כמקום שכסנה שראינה כמו חשוכות, ואוצרוח מטמונים נמצאיםהנסתרים,
 ד' אליו וירא כקרא, מצינו לזה ורמז )זוהר(. מרגניתא משכח דעניא וכתרמולא אכל. ואיננו כוער אלקיםאש

 היה א' מצד הפכים, ב' היה כאכרהם כי לומר, ויש אכרהם, של שמו הזכיר לא למה להקשות, ויש)וירא(.
 שאמר כמו בזמנו, כעולם גוול היותר העניו היה השני ומצו המון", "אכ כשמו כמרומז העולם, ככלהמפורסם
 רק המפורסש שמו מצד לא עליו השכינה להשרות אצלו כא ד כי הכתוכ, לנו מרמז לזה ואפר. עפרואנכי
 שהוא עצמותו מצד וייקא, "אליו" השכינה השראת על שמרמו "וירא" שאמר וזהו עניו. שהיה עצמותו,מצד
 )כל"י4 שמו פרסום על המרמז אכרהם אמר ולאעניו,

 כזוהר כמכואר חובו. ולשלם כוחו ככל להתאמץ מחויב כו, החי ככח המס91ק אףלכן בזמנהתורה
 התאמצותו כפי מוע להשיג יכול שהאדם )אמור( כו' עז או כשכ או שור כפסוקהק,

 ע"ש. היביעה שיעור כפי שונות הדרגות משיג יטריה אם הימנה, למטה שאין כמדריגה נמצא אפילו כו'.בתורה
 כו/ מורשה משה לנו צוה תורה שנאמר אבותיו, מנחלת גוולו כאילו תלמיד, מפי הלכה המונע שכלוכממאר,
 בכלל, לו השיך כתורה חלקו נמסר ודור וור %ל צ"(ק. )סנהורין, בראשית ימי מששת ישראל. לכל היאמורשה
 יקבלנו, לא עצמו הוא ואם כתורה, חבירו חלק את לקבל יכול לא אחר כי בפרט. חלקו לקבל מחויכ ואחד אחרוכל
 כמכואר בא, בזמנו שהחידוש וחוקה זמן, לכל כי לעולם. זה חלק יכטל הזמן, וכשיעכור בתורה. חלקויאכד

 לכל חלק שהקכ"ה לומר יש העת, ומהו הפרי מהו א,(. )תהלים, יכול לא ועליהו כעתו, יתן פריו אשרכפסוק,
 חכם כל על מוסל %ן הזה. לרור השייכים תורה חיוושי חכם לכל חלק וגם להם, השייך והחכמים הדורשיםדור

 בו חלק לו יש הוור שאותו כיון השומעים, בלב יכנסו רבריו ובודאי שלו, תורה חידושי לאור להוציאבדורו,
 לההגלגל שצריך העונש מלכד אז לו, השייכים תורה חידושי לאור מוציא אינו מתרשל החכם ואםוכתורתו.
 חלק להם ואן שלו, שאינו בוור בא הוא אח"כ, כשמתגלגל כי נוסף, עונש לו יש עוד חקו, השלים שלאעכור
 אמר לזה מתבזה. והתורה כאזניהם, נכנסים שלו הוברים אין ותוכחה תורה וכרי להם וכשאומר וכתורתו,בו

 כעץ יהיה האיש אותו אי ולילה, יומם יהגה וכתורתו חפצו, ד בתורת אשרשהאיש
 שת~
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 אז וכוורה השי"ת לו שחלקו הזאת בעת והיינו בעתו, תורה חידושי לאור שמוצטו ריל, בעתו. יתן 9ריואשר
 וטן לעבור שלא ליוהר וצריבין  החעוש, את מעורר הומן )אלשיך4 הרור על מתקבל כי יכול, לאיעליהו
 החשיבות. כטל זמנו עכר אם כי תורה,בחעושי

 לכתופ שצריכיפ )שמןני4 סהטה ורש ורש בקרא, כמרומז 8וסק, שאינו הנובע כמעין הוא החעושוכח
 כשהשלים וסווותיה. התווה %רשת וחקר קץ שאין לאום להודיע השיטה, בתחילת וררש השיטה, בסוףדרש
 צריך התורה, שבסוף ישראל, כל לעעי וכן בראש. ומתחיל חוזר ההשגה, השלים שככר חושב והוא הדרש,לאדם
 0'4 אופן עמוקות, )מגלה באמצע הוא %יין בסוף שהוא וכשחושב לתורה, סוף שאין רמז השיטה, כאמצעלהיות

 כראשית, מעשה תמיד יופ ככל המחדש כנאמר, בראשית, במעשה חדש פרק מתחיל ויום יום כלכי
 הזמן, רוח בזרם מחדש ובאים הנובעים החכמה ממעיגי ויופ יום ככל לשאוב וצריכים בכלל. תורהוחעושי
 פבחינת חדתין בלכושין המתחלפיפ והמצפת התורה ולבושי חידושי לכל ההש9עה מקורי הם והאוט,המקום
 וכשפ שלימות. של הגובה לנקוות להתרוממות % הטבעיית הת9תחות חוקי לסי צורה, ולובש צורה18שס

 ילבש ואם והמקוש הזמן צורך לפי ומתחלפים משתניפ הגוףשלבושי
 בלבושי גם הובר הוא כך וסלולא, חוכי עליו ימשוך בקיץ, חורף בגוי צורח ולובש צורהפושפ

 תתבזה שלא והמקוש הומן לתנאי להתאיפ צריכים שלבושיהן ומצפועתורה
 אותה יככדו רק כמוזהים, המונח נושן ישן דברי שמכבדים כמו יככדוה לא המככדים וגם אדם. בני כעיניח"ו
 אסטג בנימין וכי הני כגון אמר רבא בחז"ל, כמרומז בונ העוסקים לכל וטוב תועלת המכיא חדש דברכמו

 מצינו שלא חדש דבר לן אמרו )לא יונה לן אמרי ולא עורבא, לן שרו לא מעולם רכנן, לן אהנו מהואמרי
 וקא חוה תא להו אמר להיתרא, טעמא ליה חזי הוי כי קמידג בנימין רבי טרפה מייתי קא כי רש"ק,בתורה,
 כנוזמו לתמוה, ויש ק'(. )סנהורין, רש"ק אמרוהו, שסופרים אלא בתורה, מצוי אינו זה )שהיחר עורב לכושרינא
 לאמור הקנאים המבקריפ דברי לסתור שכא הכפנה לומר וצריכים חיוושין, מחדש שהוא להת8אר חפץ רבאשהיה
 הם המופיעים, תורה ודכרי הספרים כי להורותם רבא וחפץ חדשים, ספרים בהופעת תועלת ואין חוששאין

 ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו, ד בתורת אם כי כנאמר, התורוה קיום לשם המחויבים חדתין לבושיןבבחינת
 יתן קעה, שהוא שבתורתו יוקדק התורה, כקיום החפץ )תהלים4 יבול לא ועליהו בעתו יתן 8ריו אשרכו'



*זשמואל כלליתפתיחחבית

 ולובש צורה פושט של בגדר רק כי בקיומה. שחפץ חפצו, ד בתורת כי יעיד בזה הזמן, דרחשת לפי "בעתו",פריו
 יבול. לא ועליה בבחינת רק ובליה, יושן של בגדר והמצהת התורה תה" לאצורה

 מאד. מצותך רחבה קץ, ראיתי תכלה לכל קי"ט(. )תהלים, דכתיב מאי כף חסדא רב אמר בחז"ל,וכמרומז
 שראו כ"א4 )עירובין, ופירשו כו' זכריה שבא עד פירשו, ולא יחזקאל אמרו כף פירשו ולא דוד אמרו זהדבר

 ואחור, פנים אותם ראה ויחזקאל ארכה, גם לראות הוסיף ואיוב רחבה, רק ראה לא דוד שונים, בפנים התורהאת

 התורה את ומבינים רואים הדורות, בכל האנשים כל כי בזה הכהנה )מהרש"א(. כף הקילוף ע"י עפה ראהוזכריה

 הזמן. בחילוף ומתחלפים משתנים שבתורה הפירושים ולכן וההשתלמות. ההתפתחות סוד וזהו שונות.בהשגות

 ומשלים ההשגה על מוסיף הדורות בכל הזמן השפעת כי אחד, לדור התורה סודות כל את להכיל במציאות איןכי
 לתאנה, נמשלת התורה )דברים(, התורה את באר משה הואיל הירדן בעבר בפסוק, כמרומז המחשבות. שלהביכור

 שונים, בזמנים נבכרים ההאנה של הפירות )הנחומא(, מעט מעט והתאנה כאחד, נלקטים האילנות שכלמפני

 מן היה רבינו משה התחלה, לשון "הואיל" בלשון ואמר שונים. בזמנים המתבכרת התורה, בהשגת הואוכן
 ההבנה וזמן. זמן בכל הביכור לאחר הלקיטה ממשיך להיות צריכים הבאים והדורות התורה, בפירושהמתחילים
 להשיג יכול אינו אחד דור ולכן העולם. התפתחות עם לאט לאט תבוא רק אחת. בפעם מתבכרת אינןוההשגה
 )יתר0 ונשמעה אתה דבר משה, אל ישראל שאמרו התורה, בקבלת שמצינו כמו אחר. דור שישיג מהולהבין
 זה ומטעם ד'. דברי את להבין גבוה השגה במדריגת זה בדור עור היו לא כי הבנה. לשון )אונקלס(ונקבל
 למשה הקב"ה שאמר וזהו מהשגתם. למעלה שהיה אלקים, באצבע כתובים היו כי נשברו, הראשוניםהלוחות

 כזה גבוה מדריגה להשיג יוכלו לא בנ"י כי הגבוה, ממדריגתך לך )תשא( עמך שחת כי רד לך העגל, מעשהלאחר
 לך". .פסל "ויכתוב" לך" .כתב כדכתיב לכתוב, למשה ד צוה כבר האחרונות בלוחות כי מצינוולכן

 נתלבש הלבוש משה, ע"י היתה הכתיבה, המעשיית, העבודה אבל יתב', מד היה התוכן האחרונות בלוחותגם

 המלך בשם סופר בתור משמש היה ומשה ית/ מאתו היה התוכן כי וכתבתי, אחד במקום כתיב ולכן משה.בידי

 אלקיפ מעשה שהיו הראשונים שהלוחות בספרו; אחד חכם בשם מביאים ויש זה4 בענין ורמב"1 הרב"ע,)עיין

 תקנום, שמשה משום רק הכל, בורא שהוא המה, אלקים מעשה השנחם גם כי הארון, כמדת נבראו מתוקניםכי

 כף לך ואתנה כתיב, אחד במקום כי הסתירות, כל ויתרצו י"ב(. כ"ד, שמות, )אבע"ז, מעשה נקרא התיקוןכי

 ל"א(. )דבריפ ד' דברי כל את משה ויכתוב כתיב, אחר יבמקום כ"ד4 )שמות, כתבתי אשר והמצוהוהתורה
 במשנה, כמרומז העש והבנת להשגת מסוגל להיות התיקון, רק עשה ומשה יתב', מאתו בא הכל כי ניחא,והכל

 ולעשות כך, כל ונשא רם מאל התורה את לקבל מסוגל שהיה בזה הכהנה כו', ומסרה מסיני תורה קבלמשה
 כל לעשות צריכים זה ומעין כך. כל נמוכה במדריגה מטה לדרי מתקבלת להיות שונות וסגוליות תיקוניםבה

 צריכים תורה הלומדי וכמבואר, לעם. התורה את למסור אוך שונות סגוליות אחר לחזור בתורה,העוסקים
 מהתורה והבזיון הגיחוך את בזה וירחיקו הזמן, צורך לפי תורה הלבושי אתלההאים

 לחכמים שאלו זה דבר )ירמיה(. הארץ אבוה מה על בפסוק, כמרומז הבריות. בעיני חדתיןלבושין
 מובן אינו ולכאורה תחילה. בתורה ברכו שלא על ואמר, הקב"ה שבא עד כףולנביאיפ

 חמור אינו הברכות שענין ידוע הלא העולפ. אפדון לידי שיביא עד בתורה, ברכו שלא בזה, החטא קשיותגוול
 מרומז שבברכה הוא, בכאן הענין אבל מעכבות. אינן והברכות דבריפ, בשאר להקל ברכה ספק פסקינן, 41צןכ"כ,
 הלימוד, ואופן דרך אותנו לומדת עצמה הברכה שמברך, מי לכן העשיה. ותכלית המצוה, תוכן שלהענין
 וסברא בפלפול תורה בדברי וליתן לישא לומר, רצה תורה, בדברי לעסוק וצונו כו' קדשנו אשר אומריםשאנו
 הלימוד שתכלית כלומר, כר. ישראל עמך ובפיות בפינו תורתיך דברי את כו' נא והערב אומרים אח"כ)רי"ע(.
 מלמד היום עד כלומר, תורה, המלמד וחותמין עליה, קופצין שיהיה כדי לחיך, המתוקים מטעמים התורהלעשות
 לשון התורה, נותן אומרים שאנו מה )שם(. נותן וכן רב, בלי גם בה ולחקור לדרוש הקרב הקרב כלבעצמו,
 טעמים לנו ממציא ית"ש הוא בה, עוסקים כשאנו תורתינו, תמיד יום בכל לנו נותן יתב' הוא כי הטעםהוה,
 לובש בבחינת כלה, בקישוטי לעסוק וצריכים לבושים, בחינת המה והחידושים חסידים(. )ספר ע"כ חדשיםודינים
 האמונים כאמור מכוסה, החנו אמון, אצלו ואהיה בפסוק, חז"ל שדרשו כמו הזמן. רוח לפי צורה, ופושטצורה
 יום, בכל התורה מלבושי את ומחליף משנה אני כן יום, יום שעשועים ואה" משי. בלבושי החנו תולע,אי
 חלקי לארבעה המתחלקים לבושים כמה יש בתורה וכנאמר, שלו. השעשועים במלבושי ומחליף המהפךכילד

 ז"ל(. חידא )הרב .טפש" הוא בפשט, רק מאמין שאינו ומי .פרד", הוא בסוד, מאמין שאינו ומי.פרדס",
 טפח לגלות שצריכים .סור", בחינת והוא בצנעה, להיות צריכים הבגרים שחליפת בפרדס, אחד מקצועויש

 על שכל אקבל כך הדרישה, על שכר שאקבל כשם הללו. בענינים העמוסני שמעון שאמר כמו טפחחם.ולכסות
 מתרגמין. ולא נקראין לא וחש, ומתרגמין, ושנקראין מתרגמין, ולא נקראין יש ת"ר, בחז"ל, וכנאמרהפרישונ
 משום מ"ט, כו/ כהנים בברכת כף ראובן מעשה מתרגמין, ולא נקראים ואלו כף. ומתרגם נקרא בראשיתמעשה
 לשאת כדאים הם שישראל יודעים, אינם והם כו' פנים נושא הקב"ה יאמרו שלא מגילה(. )במדבר, "ישא"דכתיב
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 נקראין לא ואמנון דור מעשה )רש"י(, כזית עד עצמם על מחמירים והם ושגעת ואכלת אמרתי, אני פנים,להם
 לגושין, חילוף גגחינת רג גקהל רורשים גילוי, משום גהם שאין גדגרים אבל מהרש"א4 )עיין מהרגמיןולא
 וחריף. עמוק היותר השכל ישיג ולא יעשה לא הזמן, שיעשה מה כי גדול. היותר המורה שהוא הזמן, צורךלפי

 ומשפט עגדו משפס לעשות גפסוק, כתוג גי הטעם, ומגואר ס"ז(. )ר"ה, יום גכל נידון אדם גחז"ל,כמרומז
 לההנהג איך לנו הורה הומן הערת המשפס. אוסן את מגיא הוא היום כי הכמנה, גיומו. יום דגר ישראל,עמו
 יום, גכל גספר קרא י"ח(. )נחמיה, כו' גיום יום האלקים תורת גספר ויקרא גקרא, עוה וכמרומו לץ. ד"ה,)עחן
 השירוש, הוא היום ההוא, היום של הפירושעם

 ממשה, בירושה להם שנפל ישראל, גני רק גו וכו ולא התורה, לררישת הרשות נתינת יחשג גדולולזכות
 ה, אמר כה שאמר, הנביא כנאמר, בו. וכו לא בשמים יושבי שאף וכות יעקג, קהלת מורשה משהכדכתיב,
 8"ס4 התורה, יסודי הל' )רמג"ם, היא בשמים רלא הלכה, ושכך אמת, הוא שהענין אע"פ יהרג, כפלוני,שהלכה
 נשתכחו הלכות אלפים שלשה כו/ אמר כנאמר, ההלכה, היא כך לומר, יכול אינו וגעצמו, גכגודו הככיכול,ואף
 שאלי לשמואל לו אמרו ל'4 )רברים, היא בשמים לא להם אמר שאל, ליהושע לו אמרו משה, של אגלוגימי
 ונשתכחו יהושע, של גוחו תשש מיר כו' מעתה רבר לחדש רשאי נביא שאין ל"ו( )גמדבר, המצות אלה להם,אמר
 ס"ו(, )תמורה, במלחמה וסורדן לך, אפשר, אי לך לומר הקב"ה, א"ל להרגו, ישראל כל לו ועמדו הלכות, ש'כמנו
 ופידור בחיבור לספל צריכים יותר עוד תורה, גדברי שכחה חשש שיש זמן, או וגמקום פ"ע(. מהרש"א,)עחן

 שכחה חשש משום אבל ההוא, בומן לאיסור נחשב עור התורה שכתיבת התלמור, בימי שמצינו כמוגסמרים.
 הכי, וררשי בשבת, ראגרתא בספרי מעחנו ור"ל יוחנן ר' דהא שאני, חרתי מלתא דלמא אמרי כמגואר,התירו.
 ו'4 )תמורה, מישראל תורה תשתכח ואל תורה, תעקר מוסב אמרי, קי"ס4 )תהלים, תורתיך הפרו לד' לעשותעת

 הרבר כשעושין לד', לעשות עת ישתכחה שלא ראגרהא, בספרא מעייני היא, שחדשה וו, כגון רבר לחדשחרתי,
 גפי לחרש וללמר, ללמור קרוש, חוב וגם צורך יש שנהגאר, כמו )רש"ין תורתיך להפר ראוי ר קדושתלשם

 לרעת צריכים השני מצר אבל ובכה41 בדיגור גרגים, תורה ולהרביץשכלו,
 קדשנו אשר כנאמר, יתירה, קרושה לוה צריכים כי הזאת, הקודשגעגורת לעבוי הגא מי כל בפני המונחת הגיולה האחייות בתויה, העוסקים לכל תורה בועלמודאחריוון
 לו נעשית וכה, כמבואר, וו, געגורה להנזק שלא גרולה זכיה וצריכים תורה. גדברי לעסוק וצונוגמצותיו

 ע"ג(. )יומא, מות סם לו נעשית זכה לא חיים,סם
 יחשוב ואם וו, למרריגה ווגה אדם כל לאו אבל לשמה. תורה כשלומדים רק לרכוש יכולים הואתוהוכיה

 ואה, כת על הנה וו"ל, העם, גרולי בוה שחששו שמצינו כמו במשקל, סועה אולי וו, במדריגה שהואגועתו
 שלא לו נוח לשמה, שלא תורה הלומר כל חו"ל, אמרו ואת כת על לשמה, תורה לומדים שהם ברעתם,שחושבים
 חסירים שהם א"ע, מראים ההם האנשים ואמנם, העולם. לאויר יצא ולא 8ניו, על שליתו לו שנהפוך ומוטבנגרא,
 באמרו הוא, כך שלא עליהן העיר מאיר ר' ההנא והנה לשמה. המה גתורה עסקיהם כל באמרם מעשה,ואנשי
 המקום את אוהב אהוב, ריע, שנקרא אלא עור ולא הרבה, לרברים ווכה לשמה, חורה הלומר כל כוללת,בלשון
 הללו הרברים וכל כו'. החסא מן ונאיחקתו כו' וחסיר צריק להיות כו', ענוה ומלבשתו כו' המקום את משמחכו'

 תורה מבעלי ומי הרבה. לרברים ווכה שאומר כמו גהם, הנעשים הגדולים הדברים אל טפלים רק שהםנראים
 ואימה, בפחד ויחעסף גחרדוע ילבוש לא ומי מהרח"ו, חחם, )עץ כו' מהם הקטן לפרס אפילו שוכהשבומנינו,
 באש. לכמת שלא וללמר, ~מור בלבו לעלות בפרס בו, לקרות הספר פותח טרם וחלחלה, ברתתויתאור
 שהיה מי תרע, גו/ עולה שמו נקרא למה חויל, רברי פ" גמפרשים ומבואר ר. נאום כאש רגרי בהכנאמר
 לכך עליון. שהוא להקב"ה עולה כולה אלא כלום, ממנו סועם בריה אין העולה אבל נוסלה, הכהן חסאת,מגיא
 )הנחומא, מוקרה על העולה היא שנא' באש, לילך פופו עצמו, את מעלה שהוא מי כל כו', עולה שמהנקרא
 טועמת בריה שאין העולוע רוגמת להיות צריך לומר שאדם שהתורה כלומר, העולה, תורת ואת הכ' ורמוויקרא(.
 פורחת שתהיה ויראה, באהבה ית' לכבורו רק כלל, לאדם חלק גהם יהיה ולא להקב"ה. כולו עולה אלאממנה,
 ומהגדל מתעלה ולגו להקריב, התורה ע"י להתעלות שרוצה מי העולה, היא ואולם להקג"ה, עולה ותהיהלעילא,
 )גמ"ח(. היא אוגלה אש תורה של אש כי באש. לשרוף שראוי המוגח על מוקדה על או שלמד, התורה ע"יגקרבו

 משום הפחד ומהו )ברכות( הורה ברברי ההוא א"ל )משלי(, תמיר מפחר ארם אשרי כתיב והא גחו"ל,וכמגואר
 בה תהגה אם וקללה, ברכה היום לסניכם נותן אנכי ראה רבינו, משה אמר ולזה כמגואר. היא אוכלהשאש
 לקגל המות, סם לסניר היא הרי מצמתיה, ותקחם התורה, תלמור אם אף להיפך וח"ו הגרכות, כל תקבללשמה
 גדברים מוכן להיות לאדם וקשה דגרים, במ"ח עצמו את להכין שצריכין התורה, גלימוד בפרט ח"ו. הקללותכל

 ישג רק התורה, ללימור דגר צריך שאין לאדם נדמה לכאורה כי היסג. ראה כלומר "ראה", משה אמר לכןהללו.
 ח"ו כי יורע ואינו בכבורו. להוהר צריגים והכל בשמים, גבר שהוא לו ונדמה גלגו, תיכף ויתענג,וילמור



יטשמראל כללית"1""בית
 )שם4 לקליפות מוון הוא כזו תורה שלימודהקבלה, מחכמי ונודע לשאול, ידו על וירד הוא, בנפשו גם אלש לבוראו, רוח נוח ל~מודו היה שלא רי שלא להיות,יכול

 אל המצות, את ושמרתם בפסוק, בחז"ל שמרומו וזהו צלמים. עובד מן כזה, עובד ערך שגרע בחוה-לועהן ממש. עכו-ם והוא ממון, או אדם בני וולתו, את עוכד הוא ובאמת השי"ת, עובר שהוא נראהש%שרה ח-ו, מחיפת עטדה המצהת. עשחת בעת סובה, ל8 בכהנה הנעשים הנסתרים, העכו"ם על שמרמז לומרויש שם(. רש"י )עיין עכו"ם לעשות הקב"ה צוה האם וקשה, )ואתחנן(. אלקיך ד'צוך אשר כל, תמונת פסל כל לכפ ועשיתם כף ברית את תשכחו 8ן %ם השמרו בפסוק במצותםכיפול כמרומז מבעבירות. יותר עוד במצהת, ממכשולים להוהר שצריכים לראות, יש הנזכרמכלו
 בזה, הכהנה אך החמץ, לומר יכול היה החמץ, .את" שאמר מה יקשה )8סחיבס. הנר לאור החמץ את בודקיןעשר לארבעה אור במשנה, שמרמו ווהו )רש"ק. הישר דרך )חה( ד' נחני אשר בדרך "עכי בקרא, כנאמר הישוהדרך נקרא ודרך רשע. יעווב בקרא, כמבואר הצדה. הישר מדרך הסר הוא החוטא כי המצהת, על מרמו דרךדרכינו, נחקרה שנאמר ווהו שעושה. בהמצפת גם וחסא פים אין אס ולחקור, לח19ש צריכים אבל עונותיו, עלויתודה תשובה יעשה האדם רוב, 8י שעל הכהנה, )איכה(. כף ונחקורה דרכינו נחפשה חסאיו, על גבר חי אוםיהאונן מה בפסוק, וכמרומז )בנ"ק. קלקול בהם יהיה שלא במצהת ליזהר שצריכים כלומר המצהה. אלא המצותחקרי
 מגריבס. )נועם תיקון צריכין המצהת וגם פגש יש אם בהם לבדוקאור, ותורה מצוה נר הגרא. "לאור גם ההמו עם כלומר .את" לבווק גם שצריכים ואומר עבירוהע על מרמז חמץכי

 *רי. ומוצשים נצמחים, המצהת גרעיני ומטר, טלבבחינת הלקח ובכח כרמון, מצהת גרעיני מלאים הרשעים שאף כנאמר, רשעים. על ואף אדם, בני לבות על ומסרכטל יפלו מפניות הנקחם דברים ורק והשפעה, פעולה של כח שום לשמה שלא ומוסר בתורה אין )מפרשיגם'ממסר הצומח ורביעה גידול מלשון גודל )האוינ41 לאלקינו גודל הבו אקרא ד שם כי )ישעיה(. כף היורד כמטרדברי ויהיה הנביא, בדברי כמרומז הורה. בחידושי רביה לגידולי המועיל )האדנח אמרתי כטל תזל לקחי, כמסריערוף בבחינת הזרעים, על היורד כטל הם עתק, צדיק מפי היוצאים נקיים, אמתיים, דברים ערך ולחוץ. מהשפהדואג של תורחו בחו"ל, כנאמר יעקב4 )תולדות ששומעים ממה יותר השפעה שום נותנים אינם רשע דברי כיהכהטג בלבה שאמר מהו )אבות(. רבי וקראו כלבד, דברים שני רק מאחיתופל למד שלא מדוד, וראיה רבי. לקרותוצריך מחבירו, אחת אות ואפילו אחד פרק הלומד כל פאמר, ולאחריכג לו היצירה כח של הש"עה בהם שיששהים, ולבו שפיו צויק מ9י הבאים תורה בדברי כמו השפעה של כח שום בהם שין פניות מלא בלב ואחד בפהאחד הנאשיים תורה דברי כי )גיטין(. מפיהו תורח יבקשו לא צבאות, ד' למלאך דומח הרב אין אם )מלאכק,מ9יהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי בפסוק, בחו"ל כמבואר לשמה. ותורה גדולה בכהנה הוא הלימודאו התפילה אם רק להיות יכול זה וכל קדשו. שם בשר כל ויכרך זה וע"י פי, ידבר ד' תהלת בפסוק, וכןאליך. ויבואו יתעוררו תפילתו, ששומע ע"י כלומר )תהלים(, יבואו בשר כל עדיך תפילה שומע בפסוק, כמרומולעיל. כמבואר הלימוי, תכלית שוהו זולתו, על ולא עצמו על לא בלימודו, הש9עה שום אין כי לאחרים, ולא %,לא תועלת שום ואין מדעת, שלא בוה נכשל והוא ופניות, נגיעות מלא היא המצוה כי תורה, ביטול רק הואאבל ולומי, יושב הוא באמת כי בעצמו מכיר שאינו מפני הוא, מצא ולא שפשפש ווה הטובים. במעשיו לפשפשוצריך מדבר, מעשה מאנשי באדם כי לומר וצריכין לכל. נגלים מעשיו הלא לפשפש, לו מה רשע, באדם אםמדבר, אדם באיזה %1אורה )ברכות(. תורה בביטול יתלה מצא ולא פשפש כו' במעשיו יפשפש עליו באיםשיסורין אדם רואה אם רבא אמר בחז"ל כמרומו יודעים. בלא בה, נכשלים שרבים תורה, תלמוד של בהמצוהשכיח הזה החטא וביותר עושה. שהוא מעשיו לפי צדיק איש הוא ש%עתו בזה, מכיר אינו עצמו הואואף כמבואר, בה"טוב" יחטא הוא כלומר, הטובים, במעשיו יחטא אבל בתורה, ועוסק טובים מעשים בעלצדיק איש הוא ש%אורה הכהנה, )קהלת(, יחסא ולא סוב יישה אשר בארץ, צדיק איש אין בקרשגוכמרומז
 מקור כי לדעת,ונכון

 השפי
 הרשות וגם המפתח את לו נותן הצדקות צד הלמדנות. מצד רק ולא שבצם חתורח שר בתורחצדיק הצדקות ממקור נובע בתורה וחידוש יצירה של

 כו, 9וסק שאינו וכנהר המתגבר כמעין ונעשה חורח, רזי לו ומגלין כו' וממשלה מ%ות לו ונותנים כףלשמה תורה הלומר בחז-ל, כמבואר רוחו. על העולה כפי בתורה חידושיםלחדש
 מצהת שעושה מי כל כי וכמבואר, המתגבר. כמעין ונעשה תורה סתרי לו ומגלין ואויל כמפורשבתורה. ממשלה על אלא מדבר, ועמים מדינות ממשלת על לא וממשלה, מלכות לו ונותנים שאמר במה הכהנה)אבות(.

 והממשלה הכח לו לשמה, הלומד הצדיק צדיק. בי מושל מי כנאמר, צורה. ולובש צורה 19שט בבחינתבתורה, חידושים לחדש והממשלה הכח ולו איש, בכחינת לתורה המשפיע הוא לשמה והלומד בה. ימשול והואבבחינת הממשלה, תורת לו איש, בגדר שהוא ומי מקבל. בחינת "אשה-, נקרא הוא הנאתו, לטובת למענו רקכשעושה ולהיפך, משפיע. בחינת .איש" הנקרא הוא לשמה, רק עצמהת, צווהת פניה שום ככלל-בלי תורהותלמוד -



שמואל כלליתפתי"הבנ'רנכ
 דטטרגותא, בעלה למשה, ליה דקרי הק', בזהר כמרומז ובתורתי. בי למשול נעהו( חד וישראל אורחתא קוב"ה,)כי
 צבאות, ד' למלאך דומה הרב אין אם שאמר, וזהו )נמ"ג(. ע"ש. כו' ד' שובה ה', קומה לאמור, רשות לו ישולכן
 נמסר לא כי התורה, בפירושי שינוים בבחינת חידושים לעשות הרשות לו ניתן לא כי מפיהו, תורה יבקשואל

 מיום נפסק ולא יסף שלא התורה קול גדול, הקול את לשמוע שומעת אוזן להם רק לשמה, תורה ללומוי רקהמפתח
 תורה. מתן מיום פסק שלא התורה קול על המרמז כו' בקולי תשמעו שמוע אם והיה בפסוק כמרומז התורה.קבלת

 חוט בלי העליון, באור בנגיעה לבוא יוכל לא אדם, נשמת אלקים נרוכמבואר,
 נפש כך אש, להבות חוצב למקור הנר את המחבר החשמל חוט בחעת המקשר, מפתח בתדךיראה

 והצינורות, החוסים והמצמת, התורה בקשר רק החתם, אור בו יהיה לאהאדם,
 והמפתח למו. דת אש להבות החוצב נשמתו מחצבת למקור מעשיו וכח אדם, לב מחשבות כל אתהמקשרים
 אין שבלעדה "היראה", היא ותחתוני* איינים צינורות ונישוק יחור מקום בלע"ז( )סתיטש המסגרתלפתיהת
 כו' רבה אמר בחז"ל, כטרומז והמצמת. להתורה חחם ורוח העליון האור את לקבל העליונים, עם בנגיעהלבוא
 החיצונות ומפתחות הפנימית, מפתחות לו שמסרו לגזבר רומה שטים, יראת בו 41רן תורה בו שיש אוםכל
 יראת אי ואפ"ה כו' זרעים סדר זה אמונה כו' עתך אמונה והיה בפסוק, וכנאמר ל"א(. )שבת, עתלז כהי מסרולא
 חכמה לקנות כסיל ביד מחיר זה למה י"ד(, )משלי, דכתיב מאי כו' שמואל אמר ע"ב(. )יומא, כו' אוצרו היאד
 תועלת, שום בתורתם אין )שם4 שמים יראת כהם ואין בתורה שעוסקין ת"ח, של לשונאיהם להם אוי אין.ולב
 כ"א( )איוב, חכמה היא ד יראת הן בקרא כמרומז פסיק. דלא הקלא לשמוע אזנו ונסתם למעלה, חיבור לה 4רןכי

 אלקיכם בד הדבקים ואתם בקרא, וכמרומז )חז"ל(. "הן" לאחת קורין יוני בלשון שכן אחד, דבר הםשניהם
 כה, יעקב ר' ועבר חליף יתבי, המ אלעזר ור' סימון ר' ונאמר, )אונקלס4 דה' בדחלתא דאדביקתן ואתם)ואתחנן(

 לך אמעא א"ל ה11נ אורין בר דגבר טקטיה, נוקי אידך, א"ל הוא, חטאון דחיל דגבר טקמיה, ניקו לחבריה, חרא"ל
 אורץ, בר להיות יכול לא יראה בלא ל"א(. )שבת, כו' הוא אורין בר את לי ואמרית היא, חסאון דחיל דגבראנא

 דחילו בלי אורחתא כי ארון. בדי שני בין שכינתו הקב"ה צמצם בחז"ל, וכנאמר בתורתו. החיים אור איןכי
 הם הארון ובדי לעילא, התורה פרחת שבהן גדפין, נקראין ויראה אהבה )זוהר( לעילא פרחת לאדרחמנא
 )מפרשים(. ויראהאהבה

 עמה אין אם תזיק, גם ואף לכלום, נחשבת אינה דעלמא בעניני החכטה גם אלא התורה, הכטת רקולא
 התורה, חכמת )אכות(. מתקחמת חכטתו אין לחכמתו, קודמת חטאו ידאת שאין כל במשנה, כנאמר שמים,ידאת

 הדעת, בעו הקדום שבחטא העון כובד בדבר הסור מובן ובזה בכלל. דעלמא עניניוחכמת
 החחם אבל ודעת. בינה לו לקנות שרוצה במי כ"כ קשה החסא אין בשר, עיני ראות שלפי וזדעתעץ

 התפתחות עם ביחר לבוא צריך והטדע החכמה שהשתלמות הזאת, להחיוה פתרון נותניםעצמם
 להרע, הטה חכטים בפסוק, כנאמר להרע. רק משתמשת החכמה אז הקודמת הראשונה ואם הטובות.המדות
 לתינוק הנמסר לסכין דומה הדכר ולמה הטוב. לצר בחכמה להשתמש יודעים שאינם )ישעיה(. ידעו לאולהטיב

 החכמה יריעת שלו, פראית במצב הקרמון, ואדם ולאחרים. לעצמו להזיק רק בו להשתמש ידע שלא שנה,בן
 בזמן גם כי תראינה ועינינו תמות. מות ממנו אכלך ביום לו, שנאמר כמו נפשות, סכנת אחרים ובעד בעדוהיתה
 החבטה בעזר העולם את להשחית רע, רק האדם ומחשבת להרע, רק בחכמה טשתטשים הנוכחימפותח

 הקדום. בזמן ובפרסוהמדעי
 בשלימות התיקון תחילה להביא היה הזמנים בכל ישראל חכמי גדולי של ונפשם רוחם מגמת כללכן

 השלמה בחסרון כי לאדם. מסביב שהם בדברים ותיקון השלמה ואח"כ והמצמת. התורה בעזרת עצמו,האדם
 תופסת והיראה בעולם. גדול היזק מביאים רק תועלת, מביאין שאין רק לא הדברים, בשאר ההשלמות כלכאדם,
 כתיב, דבעובויה מאברהם, יותר בעובדיה שנאמר מה גדול כנאמר, האדם. מדות השלמת בין חשוב היותרהטקום
 שמור מצותיו ואת ירא אלקים את כו' דבר סוף אמר, אדם מכל החכם ושלמה ל"ט(. )סנהדרין, מאד ד יראהיה

 את להם ונתן במדבר, העבירם ממצרים, הוציאם המקום, להם שעשה מה לישראל טשה שחזר ולאחר)קהלת(.
 זאת בלתי כי )עקב(, ליראה אם כי מעמך, שואל אלקיך ד מה ועתה, השי"ת, עשה זה כל את אמר,התורה,

 לקבל תוכל ולא ומסוגר סגור הכל ובלעדו שמים, בידי 4רנו הזה המפתח כי ד', לך שנתן מה לקבל תוכללא
 ארם בין הדביקות עושה היראה תדבק, 1ב1 כו' תירא אלקיך ד' אה בסמוך כנאמר לך. נתן אשר הטוב כלאת

 כי תורה. היראה שכר ברכיה ר' ואמר )בעה"ס(. תורה בגימ, תירא, אלקיך ד את כמרומז, ובתורתו,לטקום
 ז:ר.' כדכתיב, שמו. על ונקראת ידו, על התורה ונכתבה משה, נולד כו', המילדות ותיראנה בה שכתובמיוכבד

 ע"מ הרב את המש:שין כעבדים תהיו אל במשנה, ונאמר תשא(. )מיר, משה לנו צוה תורה עבוי, משהתורת
 ש:' מה ע"9 וי"ל הקודם. אל חיבור לו אין הסיים לכאורה )שם(. עליכם שמים מורא ויהי )אבות(, פרסלקבל

 ואקבל מקמייהו, איקום רבנן נפקא כר אמר כו', אפיתחא יתיב הוה מגירסא, חליש הוה כד זירא ר'בגמרא,
 וק:מ.:, היוור מצמת לקיים עכ"פ ורצה ומצוה, התורה מן רגע אף להתבטל זירא ר' תפץ שלא מה עכ"ל.איגדא



כאשמראל טללית8תיחחבנ'ת
 הק, בזהר שכ' מה ע5"י לבאר ויש שאסור. 5רס, לקבל ע"מ הוא הרי איגרו4 ואקבל שסטם מה אבלניחא.
 בנ"ין )עיין הנחלש התידוש כת אצלו ויתעורריראה, שהיא המצוה ואת של שכרה 4רגרו4 מקבל רבנן מקמי איקום אמר כן על השרה, השפעת למקורהרביקות ונפסק יראה, בו שאין משום שזהו בנפשו תושש היה במקוה4 תורה חידושי לחדש יכול ו4ינו מגירסז4שהחליש בשרוגת זירא שר' הכינה איגרוג ואקבל מקמינהו 4רקום רבנןו נפקי כר וירא, רי אמר ע"כ מוהה הואכזה שכר שמי4 יראת הוא שהשכר כואת, במצוה להשתדל עליכם חיוב היא זאת אבל עליכם. שמים מורא ויהיכר כעבוים ההיו אל התנא, שאמר ווהו להשיגו. להשתדל עלינו ומוסל מחויב כזה ופרס שכר והמה שמים.מורא הוא הואת המצוה שכר א"כ כר. יקרתא ריקנא חוי קא מאן כי שמים, יראת בלבך שתבוא שכרך תהיההפנו מאלקיך. ויראת אוי כר והדרת תקום שיבה מפני דה"ק, ואמרו, מאלקיךו ויראת המצוה בואת שסטם מהמפרש ע"כ מקמיה 4רכסף קא ולא יקרתא, דיקנא חמי קא מאן מאלקיך. ויראת וקן פני והדרת תקו4 שיבה מ5יב5שק

 הצינורות את המהבר התתתון למסירת מפתת מתחשבת האהבה בך העליוןו ממקור תתאה ספתחאהבה, השפעה לקבל הצינור ולצרף לחבר מפתת כחור מתתשבת שבת"ת שהיראהוכשם
 וכמרומז העליונה. ההשפעה את להם להריק אום, בני עם בנגיעה לבואדלעילאו

 כן, לומר אפשר כיב(, )עקנ4 בו ולדבקה ד את לאהבה לעשותה בף המצוה כל את תשמרון שמור אם כיבקו(4
 והיה במעשט, 1מור צהק הוא ואפילו כר. ארור בכלל וה הרי התזיו4 ולאלהתויק, בירו סיפק והיה ושמר, ולומד למר בר אסי רב אמר כו" נופלת תורה יש וכי הנ"לו ב5סוק בתו"לכמרומז ששי4 בעעי התורה חשיבות את ולהרים להקים להשתדל צריכים כיזן )דברי4 בר הואת התורה רכרי אתיקים לא אשר בארור הוא הרי כך יתמהג שלא ומי ואחד. אחד כל על המוטל קדוש תוב ההורה, והתוקת קיוםתלף ובוה )ירושלמק. עשבא על דמנשבין ברוחוא פומיה מימר כסלז4 ברעוא עליהון ותקבל אורייתו4 אולפןבמיסרא ישראל בני על יבסם בנאמרו אהם. לבני ונתזודים נעימים להיות לתורה סוב וריח סעם ליתןצריכים )בעה"ס(. קמה בגימ' לקחי תורה, יש קמת יש אם קמח, ווהו לחם. 8ת לי לקת לקתי, וך מתוך לקתק כמסריערוף תורה, אין קמת אע אם שאמרו ווהו ~ם. נתתי סוב לקח כי שנאמרו תורוג אלא לקח טשרן בתורה, משתעיהבא לקחה וך לתם, פת נא לקחי אידך דיןן במסורה, י )האוינו(. כוי דשא עלי כשעירים אמרתי, כסל תול לקחי,כמסר יערוף בפסוק כמרומו באהבה. אוהם לקבל תורה דברי את טעם בסוב להטעים צריכים )אוה"ח(. בוולובקה ללכת כר לאהבח לעשותה אמר והיא מעקמומית, ישראל בני לב להטות וחובה, אהבה דברי בנועםלהוכיח בר מהוולת יהבטלו לבל תשמרון, אהה, שמור לשון, בכפל אמר לוה מהוולת, המצית ביסול על להצר עלי41רן מציתה על עבור לבלי עצמיו את אשמור אם לי די אדמו יאמר שלא מהוולת. בין ממנו בע נשמרים שיהמלשון, כפל כף. לעשותה כף המצוה בל את תשמרון שמור אם כי וכנאמר, ולעשותה. לקבלה מסו1לים להיותבאופן באהבה, לעם התורה את למסור צריכים התורה מורי עורא(. )אבן התורה מורי שהם לפי ל"יק. )דברימוכר הכהנים אל ויתנה התורו4 את משה ויכתוב בפסוק, כנאמר ישראלן לעם המורים הם והכהנים באהבה. ישראלעמו את מרך וצונו כר קדשנו אשר שמברכים הדוכןו על כהנים בברבת מצינו יכן )תו"ל4 כר לישראל איםהסבר אתה בך פני4 לך הסברתי שאני כשם משה, למשה, הקב"ה ליה אמר כך ואמרק 4רכא ל"41 )שמות,5נים אל פנים משה אל ד' וידבר כתיב כנאמר, שנה מצד האהבה עבותות ע"י אדם בני ועם אק מצד להקב"הביראת ואדוק דבוק הת"ה )רון"ש בי נדבקת כאילו עליך אני מעלה וחברים, בתלמידים הדבק אלא הוו4 אובלה אשוהלא

 יכ~
 סוטוק. )ירושלמי, כר לענין קרוב ווה ארור. הוא הף אוהש המבסלופהרשעים ביד התורה להתויק

 מילי כל ית אבניא על ותבהבון )דברים(. היסב באר הואת ההורה דברי כל את רגבנים על וכהגת ב5סוקכמרומו תידושין. על מורה "תורה" של והמושג הומן. רות לפי חדתע לבושין בהתלבשות ושוהה אלי והבכתינת, יפיה את להראות התחרשות, ע"י הבריות בעיני התורה קרן הרמת השתדלות על הכינה לשמה, תורהכי )תבוא4 אותם "לעשות" הואת התורה יקים לא אשר כנאמרו סעשוג לידי לבוא הארם על מש5יץאינו לשמה, שלא תורה תלמור וגדר לע"ל. כמבואר עוובה נקראת לשמה שלא הנלמדת והתורה אלקעו. לד'והנסתרות לשמו4 שלא הוא וה שתלמוד לנו ניכר לא אבל בתורה, עסוקים נראו בגלה 5"יק. )נדרימו תורתי את "עובם"על ויאמר, בע?מוו הקב"ה ש5ירשה % 5ירשוה4 ולח ולמלאכים, ולנביאים לחכמיפ נשאל זה דבר )ירמיה4הארו אבדה מה על ב5סוקו כמבהי וה. על יכולים אינם וסלאכים נביאים ואפילו מבלו גסתוקז הש הלימודוכינת )כל"ק. אוהם מקללים היו שבסתר ובריפ על אבל בישראל, וין יש כי ק~ות, ?ריכע און שבנלוידברים על כי שבסתרו דברים על הם שבאחר הענעים שבל כמבוארו הדין. בתומר הב4רם שכחורהו עונשע כשארולא קללה, בדרך בא זה על העונש לכן משנתו, ערך לערוך יכול אתר שאין ללב, המסורדבר שבסחשק מהובריט שהוא ומטי והתפתהותה. קיומה על וווג אעו בי לשמש עלא תלמודו לשסהוזורה נקרא ברבימז אותה ולר~רביץ הידושיפ מהוכה להוציא באמתה, בתורה עוסק שאינו מיוכלי
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 )משנה4 בולם כנגד תורה ותלמוד במשנה, במרומו תורה, חיוושי הם תורה דברי )ירושלמ0. אוריתאשבח
 ~בר שטת 1רנן תורה של מצטתיה כל אפילו אמר וחד תורה, של אחד לוכר שוה אונו בולו העולט כלאפילו
 הלימוד גדר היא תורה כי לומר, ויש מצטת. ואת ומה תורה ואת מה שלכאורה, )ירושלמי4 התורה מןאחו

 אל ף ויאמר בקרא, במרומו התורה. בספר הכתובים והמשססים החוקים המ?טת את וביאור חידושבבחינת
 מועט. במקרא הכל כף. למעט אך רשיה 8" )תש(ק. כו' תשמורו שבתותי את אך ישראל, בני אל דברמשה,
 הנכתב מלבד 8" ואתו4 אמרו והיא כו' אדם בל חובת שהם בתורה ודקדוקים דרשות שיש לדעת, לך שישאלא
 בכל ההם באורחות להההלך לנו יש זה ורך 5י ועל כר. הסתום המאמר כטנת 9ה בעל להם לובר אההתוסיף
 הכפט4 בר. בם ווברת שאמר במה ומרומו בו4 שמדברים הדיבור ע"י נתהטה התורה מהות כיבחירושיה, ההורה לבו ניתן ועהבור וע"י תורדנ בדברי לדבר אנחנו מחויבים לכן בדיבור, ניתנה התורה )אוה"ח(. כו'התורה
 הירה חירושי לירי רומביאים מההטרם אחו ווה בה. והטיפול העסק עא ונתחוש הדיבור, ע"י נתרבהשהתורה
 זץ 1 )ויקר41 להם אחת תורה כתיב דיבור, לשון ו"תורה" לרצון. בקרבם להכניסם אום בני לבות עלהמתקבלים
 מביד, אונקלס הרגם וכן דעוה יחוה מלשון "דיבור", לשון שהוא מהר"ה הי 8מ "חט0וא הירושלמיומתרגם
 )ירושלמק. דיבור לשון הוא תורה, מלה מסרש שהירושלמי לסרש, ור?ונותחווק

 בנאמר, תורה. בדברי לדבר אוך להורות .וברים" הבעל היה הוא כי משה, תורת התורה נקראתולכן
 תורה בדברי הכתוב והוהיר )וברים(. ישראל לבני משה שם אשר התורה וואת )יהושע(. עבדי משה תורתוכרו
 ובריסג לססר המרמז כף הוה בססר הכתובים הואת, התורה "דברי" כל את לעשות תשמעו לא אם שנאמרהללה
 ושמרונם ב*סוק, כמרומו שכהה. לידי ולבוא תתחשן מבלי תרופה בתור צורד4 ולובש שושס בבחינת הום-יםגור
 בוש יבוא שלא והמשססים, והחוקים המצטת בל לשטור צריכים )יומא4 מצטת אלא מצות תקרא אל המצות,אה

 כה מבתך את ד' והפלא שם נאמר כו' לעשות תשמור לא אם 8סוק לאחר ומצינו )רשק(. ויתיישנוהימוז
 יוסיף חנמ לבן )ישעיה( וכתיב כר. והפלא שנאמר מישראל, שתשתכח תורה שעתידה חז"ל, וורשו)וברים(,
 שתשתבוג סופה החירוש, בגדר נלמדת ש"ונה התורה )שבת(. חכמיט חכמת ואבדה 1פל41 הפלא העם אתלהסליא
 וברי את תקרא כו/ ד *ני את לר(טת ישראל כל בבוא בנאמר, וה, בדרך היה לישראל תורה התלמוד שוררומצינו
 ישה שלמר הליפוד ורך בשיטת ל"(ק. )סוטה, הדברים אלה מתחילת קורא היה המלך ל"א(. )דברים, כו' הזאתהתורה
 בבית *תגמא ~ון קריב ל'(. )דבריט, לעשותה ובלבבך בסיך אליך קרוב כו' היא בשמים לא וכנאמר,רבינו.

 עי15ג המורה את המפרנס למזון משתמש תורה תלמוד )יונה0' בהון הגיון למהוי פומכון פתחומורשכון,
 שעהע כל בתורה ליה צריך כך יום, בכל לעוק צריך תינוק מה ונאמר, וה. בלא להתקיים לה אפשרשאו
 יומה בן הוא אם רק ברצון נתקכל הגוף שמוון וכשם 9"ט4 ברכות, )ירושלמי, תעובך יומים תעובינויום

 יום רק לרצון שנהקבלים חורה, בוברי גם הוא כך וישן, יבש כשהוא אחר ליום ירצה ולא וחם, רךכשהוא
 אין ומן לאחר כי סי(. )חגיגה, התורה מן עצמו הפורש ת"ח וה )קהלת(. לתקן יוכל לא מעות וכמרומו,ביום.
 יוהנן רי א?ל כנאמר לשעה. אף ההורה את לפרנס *סקו לא האומה גדולי ולכן בתורתו. ותועלה ממששום
 יא0 )דברים, תורה" "משנה דברים הססר נקראת ולכן כ"ח(. )סוכה, תורה בלא אמות ד' הלך שלא וכאי,בן

 התורה משנה את לו וכחב )רש"ין ודיבור שינון לשון תורה, משנה על 9תר 8תשגן, )אונקלוס(. אוריתא*תשגן
 ג"כ מרמו משנה לשון )שם(. להשתנות הראוי כהב עתהיה )ספרי( מאבותיו יתנאה שלא ובלבד י"ז(. )דברים,הזאה

 מחדש. התורה את ללטור צריך עצמו הוח רק שלמדו, אבוהיו בתורת לי די יאמר ולא לומן. מומןלשינוים
 ומש9טש חוקים אתכם ללמד ההט4 בעת ד צוה ואותי ה9סוק, את מביא למשה עורא את בגמ'וכשהשוה
 ד, תורת את לורוש לבו הכין עורא כי ו,(. )עור41 עורא אצל הכתוב ואה )רש"0 9ה שבעל תורה ד(.)וברים,
 הדרווא גור בדבר היה שנצטט, הלימוד תכלית עיקר כ"א4 )סנהורין, כו' ומשפט חוק לישראל וללמדלעשות,
 היוסג רוח ל8י חדתין בלבושין התלבשות בבחינתוהחיווש

 ומראה שבתורה, והיתירות החסירות והוורש כו'. התורה את המבבו כל כנאמר, הבריות. התורהכבוך בעעי ולהארירה התורה כבוי להטיל הוא התורה, לקיום גדול היותר הגורםובמבואר,
 מזה גדול תורה כבוד לך אין לבטלו4 דבר בה ש1ין לומר וקוץ, קוו כל עלטעם

 וקוו קוו כל על דורש היה ומח כי התורה. כבוד בטל עקיבא, ר' משמת חו"ל, שאמרו ווהו מברסנורא(.)ר"ע
 לתורה. בבור במלבושי גם חל כבוה מלבושי של הירוע והכלל לתורה. גוול בבוו מביא היה ווהכו,,
 כמוש וברור וך קל, בורך ואחו אחו מבל להתקבל ראוש הוברים להיות הוא לעם התורה במסירת גוולועיקר
 תורדע אלא מים 11ין כר, מש כל על וורעי אשריכם ל"ב(. )ישעיה, ובתיב מ1ף כנאמר, למים, נמשלה התורהכי

 להיות צריכים תורה דברי כך להשיג, יכול אחד שכל נמוך, במקום הם שהמים וכשם י"ו(. )ב"ק, כ',שנאמר
 בהם. להשתמש נקל להיות ונקי, קב בסור ונערבים מסוורים להיות וצריכים להשיגה. יכולים בולם להיותבאוסן
 סטלה, ליחידי רק מסוגלים 1ינם אבל ההלכדא ליסודי יצירה הבתי הם כנסיות שבתי הגם )חו"". כו'כנסיות בתי מכל יותר בהלכה, המצוינים שערים ד אוהב יעקב. משכנות מכל ציון שערי ד אוהב בחו"ל,כמרומו



כגשמראל פלליתשתיחחג~ירצ

 ערוך כשלחן וערוכים ומצוינים, מפורשים ואגדה, הלכה ספרי להכין צריכים מנין, הרוב שהם עם, המוןובעו
 וילמוד, ייתי וצריך כלבפני

 ובטל מאד, מרוחקים הדברים ששוסי יהיו שלא ה( )אבות, לשמוע אפשר שאי ובר תאמר ואלוכנאמר,
 ולהיות מעמידה, להשמר צריכה למים הנמשלה התורה כך אחד, במקום עומדים אם מתקלקלים שהמיםוכשם )רמב"גם' השומע יבנם ואי יתירה, והסתכלות רחוק לפירוש צריכים דבריך יהיו לא אומר, שהוא הדיבורמן

 לשם שמירה ולאו תשמרו. מצותי ואת או ת~ה בחוקותי אם של בבחינה והח9תחות. הילוך בגדר תמירנמצא
 כף מקיים אי ומה אמור, המצפת קיום הרי תשמרו, מצפתי ואת אומר כשהוא המצפת. קיום וה יכול כו,תלכו בחוקותי אם בקרא כמרומז הומן. הוראת לפי ועבודה סיפול עסק ע"י רק יתכן, וואת אותם. ועשיחם רקוכרון,
 והגית בבחינת ותמידפת קשה עבודה לעבור שצריכים תורה, חידושי על הכפגה )רש"?. בתורה עמליםשתהיה
 ובתורהו חפצו, ד בתורת אם כי ונאמר, )ריסוירסש(. ותידוש ררוש )רש"ק, חכמים מדרש אחר שת~ו"תלכו", בחוקותי ה'(, )עכו"ם, למשאו וכחמור לעול כשור תורה דברי על עצמו אום ישים לעולם בגמ', כנאמרכף,
 כו' יהגה ובתורתו שנאמר שמו, על נקרא ובסוף הקב"ה, של שמו על ד תורת נקראת בתחילה )תהלינ5כף

 חידשיס. למצוא בידו יעלה עמל ברוב כי י"סן)עבו"ם,
 עושה, אתה אשר המצוה כל )עקב(; כף היום מצוך אגכי אשר המצוה כל בקרא,ונאמר

 המצוה בו"ה כמלך החוקה היה ולא )תנחומיק. מסשה בסיני שמעת היום כאילו אמור חדשהתורה
 עצמם מצר מחויבים התורה ררכי אכל גורתו, הוא שעיקר תעשה, וכך כךלעבדיו

 העולפן קיום לשם המחויבים הומן ורישת לפי המעשה אופן את ומחליטים וורשים החיים )כלומר תשא( אריה,)גור
 שייך לא כך, היה ואם סעם, בלא המלך גוירת התורה 4רן כי ביחד, הלכה ושונין וחוורין חו"ל, שאמרווזהו
 ולפיכך וועת. הכמה ע8"י מוכרתים הם שהדברים מ9ני אבל היא, המלך גוירת כי ביחר, הלכה שונין שיהאבוה

 שונין שהיו אמרו ולפיכך המחייבת, ד חכמת הוא זה כי להורות ממנה המקבל משה עם הלכה חוור היההשי"ת
 מדרך מלנטות חמד, בחורי נפשות הצלת ומעין השדרות, מכל אנשים מקרב התורה והתחדשות )שם(. ביתדה~ה
 היא נפלאת לא היום, מצוך אנכי אשר הואת המצוה כי לאמור, וה על ונוהרנו והמצפת. התורה מןלהרהיקם כדי בומן, מהם התורה את המרתיקים הכופרים, המשכילים של אחרות בשדות חדשות אחר לחוורהתורה,
 והמצפת התורה )נצבים(. לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר קרוב כי כו' היא בשמים לא הטג רחוקה ולאממך,
 צורה, ולובש צורה 9ושס בבתינת לבבך, והבנת כחפץ אותן לחדש ובלבבך בפיך כי בומן, ממך רתוקותאינן
 לתורה, עתים קבעת הדין ביום האדם את ששואלין בחו"ל כמרומו גדול, עיקר הוא הומן והכרת הזמן. דרישתלפי

 משכנו ולעשות הפשים אל להתקרב הבורא רצון כי והזמן, העת הכרת לפי שלך תורה התלמור היה אםכלומר
 אתם התורה, אל קרובים אתם אם כנאמר, אדם. לבני התורה התקרבות ע"י רק להיות יכול ווהבתוכש
 נצבים4 )מ"ר, קרובו עם ישראל לבני בקרא כנאמר אלי,קרובים

 כל את לקים אחד כל ביר יעלה התחדשות, של בגדר תורהובתלמור
 יכולין אחרים להיות הגורם הוא המצפת, את ומחדש לומר עוסק,שהוא ע"י כי וכרה. כהנים תורת יבום, מצות כגון בידו, שאינן אותן אף המצפת, כולם כנגד תורהתלמוד
 כמרומי המצפת. את עשה בעצמו הוא כאילו לו ונחשבלקיימן,

 )פאה(. כולם, כנגר תורה ותלמור במשנה,
 אפשרות עושה כי )חו"ל(. הקריבם כאילו כף קרבנות בפרשה העוסק כל כנאמר, כולם. את קיים תלמודוע"י

 אומרים אנו ולכן מ"ה(. ח"ש, של"ה, )עיין המצוה מן פסור במצוה העוסק ש9יר ביה וקרינן אותן, לקייםלאחרים
 בוה קיימא" ל"בר המצפת לעשות הכפנה, כו', מצות לקיים ומוומן מוכן "קיום", בלשון המצפת עשייתעל

 חרב, שביהמ"ק בומן כנאמר, אדם. בני מלב ולהשתכח ומוקפאח, מתאבנת להיות נותנים ואין בה,שעוסקים
 החסאת, ואת נאמר לפני. מקריבים כאלו עליהם אני מעלה בהן, קורין שיה" ומן כל עליהם, תהא מהקרבנות

 ראשון, ראשון על פ" )נצביגם ממך היא נפלאת לא ונאמר )תז"ל(. חסאת הקריב כ4רלו חסאת, בתורת העוסקכל
 שלא וכדי ותבונה. רעת משיו חכמה יתן ד כי השמים, מן הנתונה החכמה והו ממך, היא נפלאת, לא שאמרתימה

 היא בשמים לא אמר וה על בשמים. היא עדפן כי החכמה, לא אבל לארץ, ד נתן בפועל המצוה שמעשהחאמר
 והעיון החכמה כמו המצפת פעשה )כל"?. לארץ ד' נתן הכל את השכג וורך העיון גפ המעשה, גם כיכה,

 השמים. מן ניתנו וכולן אחד, במשקל הןבמצפת,
!

 המוסכם )סרדיציה( עממי מנהג ס'(. ב' )ערלה, הלכה והערלה כנאמר, לזה. המכפן זה, לשון טנהג.הלכה. בש"ס ומצינו הומן. משפס כפי התנהגות היא 1גמר44 במשנה המובא "הלכה" תיבתוהוראת
 ח'( )ב"מ, מדינה מהלכות אוכלים 9ירות שומרי כמה הלכה, נקרא ומתקבל קבוע ומנהגלכל.

 הלימור ורק י"ו(. י"ה )סופרים, מנהג שיקבע עד נקבעת הלכה אין רמ"ו(. דברים, )ספרי, הרופאים מהלכות11
 עולם מישבי והלא עולם, מבלה וכי כו', אמר עולם, מבלי התנאים תנא. כנאמר, לימוד, נקרא מעשה לידיהמביא

 ה~ה מבררין אין במשנה המתעסקין אלא מצוה. של הלכות פ" לו, עולם :ות הי דכתיב במשנה,המתעסקים



שמואל פלליתפתיחחביתכד
 שישראל או סווק ועד מקודם ובא שהולך דבר הלכחא, 8" מביא "הלך", ערך יבערוך, כ"ה4 )סוטה,למעשה
 הלכות השונח כל אליהו, ובי חנא חו"ל, במאמר וכמרומו כורה". "אל ישמעאל בל' חאמר כאשרמחהלכין,

 עד החחם המשך כלומר עוה"ב, של למדריגה להשיג שאין לרמו, )מגילה(. עוה"ב בן שהוא לו מובטח יום,בכל
 ליום יום כי יום". וב"כל "הלכות", ילמוו אם רק הימים, באחרית שיהיה האנושיוח, בשלימות הגובהלנקוות
 אינם חידוש, של תשמה רוח בהם שאין תורה דברי וכל והחחם. התורה להלכות חושה השמעה של אומריביע

 לו. אין תורה אפילו כו' תורה אלא לו אין האומר כל אומר, יוסי ר' כנאמר, מעשיבג של התעוררח ליוימביאים
 אינח בעשיה, שאינה כל בלימווה, ישנו בעשיה, שישנו כל ועשיחם, ולמדתם ה,(. )דברים, קרא אמר כ',מ"ט,
 השבעים כל ואו לשון, בשבעים נורשת שהתורה מפני מנוקות, אינה התורה זה ומטעם ק"ט4 )יבמוח,בלימוו
 סראשיח4 פ' )ציוני, והקריאה הנקווה ע"ד רק לה היה לא בס"ת, נקודה היתה אלו אסל ובסועל. בכהלשון
 מסוק לכל פירושים רבוא ששים ויש בישראל, הנשמה שורש היא והתורה רב111 ששים הן הנשמותכללות

 לו, המגיע ה8ירוש כפי התורה יקרא אחד כל ולעתיו אחד, מ*" נתהוה עצמה בפני ונשמה נשמה וכלשבתורה,
 לילה ובכל רבוא, הס' מכל כלול היה ומרעיה סירושים. כמה שכוללת נשמות כמה ויש נשמתו. נבראתשמשם
 רבוא וס' א'. בשסוק אהר ובלילה א', ב*סוק לה השחך ה8" שם ושראת נשמתו עולח ווכה אם ישן,כשהאדם
 נ"ג(. הכהנות, )ספר בקבלה וכנגגו הכ,, בפשס אלואירושים

 דור וכל התורה, כל קבל לא כי התורה, כתיב ולא מסיני, "תורה" קבל משה המשנה כהנח היאוזאת
 בארצעו הצשמע החור קול והיא איקרי, .תוו" שבע"8 ותורה איקרי, תורה שבכתב תורה ולכן חלקו. לקבלצריך
 לשון ג"כ המ וחור טבעהת. החחושות "אכיכ", בבחינת תמיו להיות צריך שכע"8 התורה ג'(. ויקר1ג)ווהר,
 כמרומו, ישראל. עם ושל התורה של חחם הרוח הם והחיווש הורוש שה"ש(. רש"י )עיין הזמן לפי הכל כיומן,
 להיות החחם חכלית כי כ"ו(. )מכות, כף וחיו דרשוני ישראל, לבית ד' אמר כה כו/ אחת על והעמידן עמוסבא

 אתה תחיה למען בחחם, וכחרת כמבואר, עולם. חח שהיא התורה התחושוח ע"י רק להשיגו ואיןעולמחם,
 בהם נורשת התורה פנים בשבעים עולה, בחחם וכחרת ל'4 )דברים, כו, ימיך ואורך חחך הש כי כו,,וורעך

 ימים. אריכות לידי ומבש מזקנח, תציל הורישה)בעה"ט(.
 לוה להתחחס צריכים לכן התורה, בורישת תלוי עולם שחחומפני

 וצריכים בו. תלוי שהחיות באכר שנזהרים כמו יתירה, בזהירוח התורה. לדרישת רשותהסכמה,
 מוריגות וה בובר שיש ולועת ראש, בכובר בזה ולט8ללעסוק

 מלהיות נזהר ולהיות גורו, וערך מדריגתו מקומו, את המכיר חכם בגדר להיות צריך אחו וכל גבוה. מעלגבוה
 אם כי מעצמו, אותן לורוש יכול אדם כל שלאו וברים יש כנאמר, השגתו. מגדר חוז ולכוא מלהתפרז גור,18רז
 מהנכנסים להיות יכול אחד כל ולאו בהקומה(. )רלב"ג, השרץ את לטהר יכול בהן, לורוש אום לכל רשותינתן

 שכשם העמוסני, שמעון שאמר כמו רשות. נסילת בלי שמה ליכנס שאסור "סוו", הנקרא להיכל ובפרטלפרוס,
 יבוא ומוה לפרוש. שצריכים ממקום הפרישה, על שכר מקבלין כך לו, הראוי בגרר הורישה על שכרשמקבלין
 והוכהה. בדרוש והן בהלכה הן התורה, מקצעות בכל ספרים הופעת על "הסכמה" נטילת של והחיובההכרח
 מחז"ל. כיווע ולהוכיח לורוש איך יוועים אם בזה, חלוי והורוש התוכחה קבלת גםכי

 למכירת ולסגולה לתועלת רק הנעשה רשות, של ובר שהוא לחשוב כועתם טועים המחברים הםורבים
 מגרולי המסכים, משר רשות קבלת של חוב הוא הסכמה נטילת ובאמת גבול. הסגת על אזהרה ולשםהספרים,
 בועד כי כמכואר, ישראל, חפוצות בכל נתקבלה זו ותקנה בקהל. הזה בספר לבוא שמוחר התורה, שריהוור,

 ססר, שום להוסיס שלא אחרות, תקנות בין החליטו מפווה, מהר"ם ובראשם )איסליה( פירארא בעירהקהילוח
 בקנס ההוא, הספר לקנות אדם שום יוכל לא זה ווולת רבנים. שלשה עם הקהילה ראשי והסכמת כרשוח אםכי

 ח"ס, בתש' וכמכואר הזה. היום עד זו תקנה עליהם וקבלו וקימו תקנוח(. ערך יצחק, )פחר סקווי וחמשהעשרים
 ליחן מחוול לו חלילה הסכמה, נסילת מנהג יכסל שמרצונו כראותי מאד, אני תמה זה, בענין אחו לרבשכחב
 לא אם חוש, ספר לוקחים שאינם ד יראי ויש יש שעוחן השם וברוך כו/ נושן ישן ספר הופסת על אףהסכמה
 רק היא הכהנה כמדכר, הסקר בחינת הש שהתורה ואף מ"א4 ח"מ, )ח"ס, ו' ביראת בווק מרכ הסכמהיראו

 מתנהג היה וכך מיוחד. רשות צריכים הרבים, לרשות למסירה אבל וילמו, יבוא שירצה מי שכללקבלה,
 הוראה ממנו שיצא הר אמר, חו המוריה, הר מאי כנאמר, הנכיאים, וברי בווקין היו שהסנהוריןמקומונים,
 ליעקב משפטיך יורו ב'(. )ישעיה, כו' תורה תצא מציון כי לישראל, תורה שיצא ס"ז(. )תענית,לישראל
 חוון כו' ישעיהו חוון ונאמר, )רש"י(. לישראל המוכיחים הנביאים עמוו שבה הגזית ולשכח ל"ג4)וברים,
 לו היה לא ממנה, וזה סנהדרין היתה אלו הקב"ה, מפי מתנבא שהיה ע"9 שאף סנהורין. כמנין ע"א,בגימ'
 מרומו וכן לרבים. החורה יציאת תצא, בלשון שאמר במה ומרמו שפ"ה4 רמ"ז, שמעונק )ילקוס להחנבאותרשוח
 שאמי כמו מסרדא ישראל לכל הלא והוקשו, )אבות(. ליהושע ומסרה מסעי תורה קבל משה המשנה,בדברי



כהשמראל פללית9תיחחבית

 נותן שהוא דבר כל כי לרמז, שבא לומר ויו8 ישראל. כל נגשו ואח"כ בעדם, הנשיאים וכל אהרן אליווישבו
 משרי נסמכים להיות מחויבים ודור דור שבכל תורה דברי לכן )מד"ש4 ושר ראש עליהם שיהיה ראוילרבים,
 לחוץ, היוצאים תורה לוברי וגבול גדר לעשות צריכים )אבות(. לתורה סיג ועשו ונאמר, הה41ג שבזמןהתורה
 ועת ישמרו כהן שםתי כי כנאמר, זה, על והממשלה המלכות ניתן להם כי המשמר, על לעמוד החומותולשומרי
 )מלאכק. מ9יהו יבקשוותורה

 הנותניש על רוחני חוב קצת וגם מצוה המ כך סםרו. על הסכמה ליטול חיבור חובר על הוא שחובוכשם
 שראוי אמת הן וז"ל, הגדוליש אחד בזה שהעיר כמו תורה. ללומדי חיזוק נותן זה כי מליתן. להשתמטשלא
 ד/ ויראת מוסר על חברו אשר הספרים כי יצא. כולו הכלל על לא אך חדשיש ספרים על הסכמות מליתןלמטע
 אם והיה חדשה. כדיותוגמא דאונשי עלייהו חביבו דחדתא, אהדי עכ"1 הראשומם, מוסר ספרי עתה רבים כיאף

 עליכם שמים מורא יהי הלואי ד/ את הדעת ותרבה הרבה, ספרים ישוטטו אמרתי בכן בישן. תשמע בחדששמוע
 ד' בימי שהיה הידוע, שם )הבעל מזאמושטש אל9רין אורי מוהר"ר בה"ה יואל הון חדשים,מספרים
 בעש"ט4ישראל

 לא חכמים בעיני נריא היה שלא ומה ספריש על ביקורת, מעין נהוג היה התלמוד בזמן שכברומצינו
 לגעז חכמים בקשו כו', יהתא ר' אמר קהלת, סםר לגנוז חכמים שחפמ בגמ' כמבואר להדפיסם. רשותנתפ
 הכינה הש וזאת )פסחים4 הרםואות ספר שגנזו 1מצינ1 ל'4 )שבת, כו' זא"ז סותרים שדבריו מפני קהלת,ספר

 תורה מלמדין לעולם )אבות(. לתורה סיג ועשו הרבה, תלמידים והעמידו במשנה, התנא בדברי הדבריםבסמיכת
 כי שייש הכל לאו הלימוד במדריגת אמנם הגון. לתלמיד אלא מלמדים שאין האומרים, סברת לשלול אדשלכל
 בלי לגדר חוץ לעבור ואין אחד, לכל וגבול גדר יש לתורה, סיג ועשו אמר זה ועל אחת. השגה אחד לכללאו
 והדברים ס"גן )עירובין, מיתה שחתב רבו בפני הוראה המורה כתלמיד הוא הרי לאו ואם התורה, משררשיון
 סכנה ויש עולש של בראו העומדים בדברים החהם שאלות בה שיש באגדה, גם אלא בהלכה רק לאאמורים
 רבו בפני שלא הוראה שאיסור בגמ', כמבואר החתם. הנהנת בהלכות כהלכה שלא בתורה 9ירוש לםרששלא
 ביעותא ואפילו כנאמר, רצון. יעלו לא שדבריו כך, עושה שההשגחה מפני אלא הרב, כבוד משום רק לאהוא

 שיורה מילתא מסתתע דלא משום אלא כאפקרותאג דמיחזי משום לאו רבו, במקום ורנש לישרי לאבכתחא
 ס'4 )כתובות,כהלכה

 בגבול לבוא לאהר רשות נתן שלא הנביאים, ואדון התורה שר רבינו משה עם הקב"ה מתנהג היהוכך
 וי"א אהרן, ואל משה אל ד' ויובר נאמר פעמים י"ג כי בחז"ל, שמצינו כמו ולהסכמתו. ברצ1נ1 רקממשלתו
 את לשאת לבדי אנכי אוכל לא משה כו1אמר לאהרן, מסרו והוא למשה, רק שדבר להורות ע"ז, נאמרמועטים

 הקב"ה רצה לא )שם(. עמך שם והתיצבו כו', אחש שבעים לי אמפה הקב"ה, לו אמר )כהעלותך4 כו' העםכל
 וירדתי כשמר, זאת. עשה בעצמו שמשה ברבים להודיע וחפץ הסכמתו, בלתי ממשה, הנבואה ממשלת חלקלקחת
 כנאמר, מחלקו. לאחרים יתן 1ברצ1נ1 למשה ניתנה הנבואה ממשלת )רש"י(. עמהם ולא )כהעלותך4 עמךודברתי
 הם משלך עכשיו גדולה. באותה אתה ותתיחד בנ"י, את לפרנס ודעת בינה לך נתתי אני למשה, הקב"האמר

 משה למה )בהעלותך4 כף אתך ונשאו עליהם ושמתי עליך, אשר הרוח מן ואצלתי שנאמר, וכמו )חז"ל4נוטלים
 אבחרם, לא ועי הקב"וע אמר רש"ין )חז"ל, הימנו מדליקין והכל מנורה, ע"ג שמונח לנר שעה, באותהדומה
 העם כל משא לשאת אוכל לא אמרת, ואתה אותש תשא לבדך אהה כי אמרתי אני כי עליהם. מרוחו אחןולא
 שבעים על ויתן עליו, אשר הרוח מן ושצל כתיב, %ן עליהם. מרוחו ותתן עמך, שישא מי אנשים לך בחרהזה,
 לועת, צריך עוד אליו. דבר ד' מה והוקשו, )בהעלותןן כו' אליו וידבר כו' ד' וירד וכנאמר, )בער,"ט(.אחש
 ב*סוק הזהר בספר ז"ל מאמרם עי8 הענין ונתבאר המוכן. סדר כל מבלי אותם ניבא ולא זה, לכל הוצרךלמה
 וכשרצה יחשוב, ושלו השלום, לברית משה כבר שזכה מ9ני והטעם, שלום. בריתי את לו נותן הנני אמור,לכן

 הנבמה נתן כן כמו מתנ1תי1. 1נ1טל חוזר הקב"ה ואין בה. וזכה למשה ניתנה שככר נמצא ל8ינתמ,ליתנה
 וירד אז עמהש והוא הזקנים לאטוף שצוה הטעם וזה הנותן. הוא משה להתנבאות, הבא וכל למנה,למשה
 השררה ד' שעשה תחתיט, עמים ידבר אומרו, כדרך וממשלה, שררה, לשון אליו, וידבר ואומר )שה"ח(. בענןד'
 היו לא הם כי נביאתם, על שהמחיאו ומידד, אלדד של הענין היה וזה )שם(. האציל וברשותו למשה, פ"אליו

 )בהעלותך(. כלאם משה אדף כו' יהושע ויען למשה, הגד הנער וירץ ולכן לנבאות. רשות להם היה ולאמהנאצלים,
 רבו בפני הלכה כמורה הדבר נחשב )יונת41 נבואתא רוח מנהון וכלי ד', קדם מן רחמון בעי משה,רבינו
 נביאום. ד' עם כל יתן מי ממר כבודו, % מחל מכל, העניו משה רק ברשותו.שלא
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שמואל הפצוותטעמיביתכו
 המצוותםעמי

 תורה. סתרי ניהו ומה יומין, עתיק שכסה וברים המכסה וה עתיק", "ולמכסה מאי בש"ס, מבוארהנה
 בגמ', עוד ימבואר קי"ט4 )פסחים, תורה טעמי נינהו ומה יומין, עתיק שכסה דברים המגלה וה ואמריאיכא
 כתיב העולבג גוול בהן נכשל טעמן, נתגלו מקראות שתי שהרי תורה, טעמי נתגלו לא מה מפני יצחק ר'אמר
 "(. )מ"א, לבבו את הטו נשים וקנתו לעת ויהי וכתיב אסור. ולא ארבה אני שלמה אמר נשים, לו ירבהלא
 כ"ב(. )סנהורין, כו' ממצרים מרכבה ותצא וכתיב אשיב, ולא ארבה אני שלמה אמר סוסים, לו ירבה לאכתיב
 היא, שמעון ור' וו"ל, נוק שוס בענין בגמ' כמבואר וקרא, טעמא מקום בכל הוורש ה11ע שמעון ור'בוין. שינוי וליכא תועלת המביאים שונים בענינים המצהת טעמי חו"ל שורשו בש"ס, מקומות בכמה מצינואעפ"כ
 צויקים שנכסי תורה אמרה מה מפני מציע, ועוד כו'. בעיוית להן שמין הנוקין טעס מה וקרא, טעמאודריש
 של והתכלית הטעם בפירוש שגאמר שחיטה, בויני ובפרט קי"ב(. )סנהדרין, כו' משוס ישרפו, העירשבתוך
 מן ששוחט מי או הצואר, מן ששוחט למי להקב"ה ליה איכפת מה וכי רב אמר בחו"ל, כמבואר הזאת.המצוה
 להבע"ח וקלה יפה מיתה לבחור מ"ז(. 8' )מ"ר, הבריות את בהן לצרף אלא המצהת ניתנו לא אומר הויהעורף.
 מוה ויבוא טעמה, כל שהשיג לסבור ואין הייגו למצהת טעם ד1רן וקח"ל למה ההסבר במפרשים ומצינוהגשחט.
 )בי"י4 שכלינו כפי טעמיס לורוש עלינו מצוה אבל להמתפלספים. אירע כאשר המצוה,לביטול

 תחת עובר דבר שכל הגשמי, בעולס שיתנהג וכשס גרמא. שהומן מובריס הוא המצהת, טעמיובירור
 קבלת ובהתפתחות בכלל, רוחנחס בענינים הוא כן שלהם. התפתחות בורכי שונים, וגלגוליס השתלשלות שלחוק

 הראשונים בוורות המעט, מן מעט או ועמצאים סגולה ליחידי רק המצהת, נתקבלו מתחילה כי בפרט.המצהת
 נתששט הומן ובהמשך חפשית. קבלה מעין ל"מגהג", ונעשה עם רוב אצל נתקבלו אח"כ וכדן ובניהם האבותכמו

 שהובר עד טבע, ונעשה בהרגל הדכר נכנס וכך בה. מחויב אחו שכל היובית, כלומר, מצוה, בתור תתקבלהמגהג
 וכמבואר )ת"כ(, טבעי חוק על הכיגה וווק, שענין בחו"ל, כמבואר ופירוש. טעס ורישת שום בלי חוק, כמונכנס

 קוום, בעולס מתנהג כבר היו כסיני, שניתנו שהמצהת כ"1(. )בראשית, בקולי אברהם שמע אשר עקבבפסוק,
 ומן בכל פירשו הראשוניס הדורות צדיקי ושארי יהאבות )רשב"ם4 נתחוקו התורה קבלת ואחר בהתרשלות,אבל
 הומן אנשי השגת כפי המצהת טעמיוומן

 הוו~
 שניתנו, קוום התורה מצהת כל שקיים אברהם, אצל שמצינו כמו

 צא לאברהם הקב"ה לו אמר בחו"ל, כמרומו ואחד. אחד לכל להתקבל שיוכלו הדרך, להם הרה תיקןוהוא
 משמרתי וישמור "בקולי" אברהם שמע אשר עקב כאומרו שמרמו ווהו מ'(. 8', )מ"ר, בניך לפני הדרךוכבוש
 שיוכה, מי וכל קולו, לו השמיע רק בסיני, שניתמ כורך במצהת עוד נצטוה לא בי כ"1(. )בראשית כו'מצהתי
 בפ" שמצינו וכמו עצמית. אלשת הכרת של בהינה והיא העולם, באויר המרהף האלקות, קול הבת שומעהוא

 בעיני ונראה לפני". "התהלך יאמר שיורנו, קודס דרכו לאהוו המצהה )ל,ק, המים, והיה לפני התהלךה9סוק,
 תולדות4 )רמב"ן, כו' בה ועסק הקודש, ברוה כולה התורה אברהם שלמד רבותינו,מדעת

 בפרסובג עשה הכל לכפר, ומכפך לעיר מעיר בהליכתו דורו, "ששי לעיני בפומבי היה בתורהועסקו
 זה בדרך ולהרגילם אנשים, ולבות עיני אליו להמשיך כדי האהל, בפתה היו מעשיו כל בביתו, היותו בעתואף

 קבלת של למרריגה לבוא מסוגליפ להיות הורך כבש וה וע"י וןלמצהת
 התורו~

 לא תורה מתן בשעת ואף
 עליהם שכפה מלמו בחו"ל, כמבואר למעשה, ולא להלכה התורה קבלו כאילו נחשב והיה לגמרי, לוה מוכניםהיו
 מאיליו, הנעשה שני לטבע נעשה וההרגל באיבריהם, הסצהת ונשרשו נבלעו הומן בהמשך אבל כו', כגיגיתהר
 שגומר ווהו מיוחדת. וכהגה ידיעה שוס בלי וכמעט הרגל, מחמת מעשיהם העושיס האדס איכרי של ההרגלכמו
 8"ה(. )שבת, קיבלו שכבר מה קיימו היהודים, וקכלו קימו דבתיג אחשורוש, בימי קבלוהו הדר אעפ"כבגנה
 ורמ"ח כך למשה לו נאמרו מצהת תרי"ג שמלאי, ר' דרופ גהז"ל, כמגואר האבריס, כגגד הן שהמצהתוידוע
 נמשלות המצהת ולכן כ"ג4 )מבות, כו' תרי"א בגימט' תורה כו' משה לנו צוה תורה אדם, של איבריו כנגדעשה

 שמשום האדם, באברי לפעמים שיקרה כשס באברים. כמו במצהת להתנהג יש ידועים שבומנים לרמולאיברים,
 צרה שמרוב במצהת, גם יקרה כך ורפואה. לתיקון ונצרכיס הולי, מחמת ונחלשים מתרשלין הם סיבהאיוה
 איברי לרפאות שמתנהגים וכשם תיקון. וצריך נחלש המצוה שבעשיות הטבעי ההרגל הגולה, כארצותוצוקה
 בתוכש הנקרש הדס לחמם חשמלית מכונה רפואה בתור שמשתמשים כראוי, מלאכתם לעשות החדליםהאום

 בתהלואי גם הוא כך לתוכו. ובריא חדש דם לש19ך שצריכין יקרה ולפעמים כקדם. עבודתס לעשותולעוררם
 הרשלנות את ממנה להסיר הנשמה ולהמם הנקרש, הדס בתוכה ולעורר המצוה את לחמם שצריכיסרוהניות,

 ודעת, טעם בטוב נכוחות סברות הושים, וביאוריס הוכחות ע"י חחם בתוכה ולורוק המצוה, בטעם ומתן משאע"י
 בטעמא, במלתא ובריס שהוכחת בקר1א ומצינו הייס. רוח עליה ומנשג במצה, חיות הנותן הדש, %םהמשתמש

 )בא(. כו' אליו ואמרת זאת מה לאמור ביך ישאלך כי והיה שנאמר המצהת. לקיום תועלת המבש נהיצותהיא
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 בתז"ל כמבואר לתוקו. אהה וצריך להתרשלות, סימן היא טעם דרישת כי הטעם, להשיבו אתה מתויבכלומר
 הלא הללו, דברים לעשות עוד צריכין למה תהיה שהשאלה היא אתת דיעה הנ"ל, 9סוק של בפירוש דיעותב'
 דיעה ויש כו/ 9סת קרבן הקרבת של הזאת העבודה ולמוהר ולתנם בדהש ואותזים עכו"ם, עובוים אינםכבר

 רמז בזה וחט בא(. 8' )מכילתא, המצית של הטעמים וישאלו התורה, ישכתו שישראל לישראל הקב"השבישר
 נעשות המצית אז ושלמים, ברואים תתם ויתיו אדמתם על יושבים שישושל בזמן ישראל. בתפ תקופותישתי
 וההתרשלות בגלות, נמצאים שישראל בעת הש השנחה ותקופה למותר. נראה הטעם שידיעת עד טבעי, וצקכמו

 טעם, בטוב להסבירם וצריכים המצית, מעשה על מתעוררות שועת שאלות אז הגלות, מכובו באהבמצמת
 שועת ותשובות כיאורים וצריכים כו' תכם אתד תורו4 דברה בנים ארכעה וכנגד הבגתם, מדרגת לפי אתדלכל
 כשהשנים ממוכסן. סתורה ליקת הבא לסותר דומה הדבר למה כו', אחר באופן ולרשע אחר באופן להכם אתד.לכל

 נקגית הסתורה אין כבר אז בעולם, ומרידות תירום כשעת אכל מזומן. כסף צריך ואין בשטר קונהכהקונן,
 קשיש היותר ובומנים ומטרסם. תשוב מאדם הוקה בערבות השטר, את לתוק צריכים כלומר והוקו4 בשטררק

 בשסר לא נקנה דבר שום אין או לזה, וה ערבים אנשים שאין ומשעפו, משען ואסס לעולם באהכשאדרלמוסיה
 אלוקינו בשם ואנהנו אלקיו, בשם ילכו העמים כל ותקירו4 דרישח שום בלי באמונה, בידיהם איוקיהםמצית אוהוין עשים כתשנן, כשהשנים המצית. וקיום קבלת בדבר הוא כן לסוהר. עוגר מלא בכסף רק בתוקהולא
 ותיווק ערבות דורש הזמן או מאנשיש ואולת 9וסקת והאמונה הארו, על דרכו את בשר כל כשישתית כן לאנלך;

 אחראין הן חכמים ואמונת הנעליש ובמעשיהם הקדושים בדגריהם אגשים כלבות האמונה לתזק ההוא, הדורמגדולי
 בארו, צדיק אדם ואין תסיה שגמר בעולם קשים היותר בימש הומנים, בין ומן יש אבל ובר. לבלוערבין

 כו' ומשענה משען כו' מירושלים מסיר כף הארון הנה הגביא, בוגרי במרומו אחרים. ומתיה יתיהשבאמונתו
 סעם המצית בטעמי שיהיה והחנו מזומנים, לסלק מוכרתים או ולמצית, לתורה ערבים ואין ויועץ, וגביאשופס
 8ה ולפתות תומו, לפי לתם וכן ברשעתו, ולרשע בתכמתו להכם הבנתו, לפי הסעם ירגש ואתו אתר  פבלממש,
 גרול בתיקון ונתוצה תעשינו, לא אשר ד ממצות ואתת לו. הראויה תשובה אחר לכל לשאול, יווע שאינו%6ם

 אסורות", "מאכלות של המצוח הש טהור, דם בוריקת וגם ותמימווע התעוררתבבתינת
 שהאוכל באריכות, להלן כמבואר בה. תלויות המצית שכל הכללית ממצית אהת אסורותסאכלוון

 נמוכה יותר למדריגה ונופל מצוה שום לקבל עור מסוגל ואונו מטומטש לבוהועבות
 ~יו צדיקים של בהמתן השתא וו"ל, אסורות, מאכלות לאוכלין וכות לימור שום שאון בתז"ל, כמרומומכהמו4
 וי"ל והטו4 קרה ישמעאל שרבי אשכתן דהא תימה, ה'(. )תולין, כ"ש לא צדיקים ידן, על תקלה מביאהקב"ה
 אדרבה כי המצית, לקיום מניעה שום אין הנשמה מצד דכאמת ומתרו, לרצונו, להיות יכול הוא איךהכפיה ע"י והקשה אני. רוצה שיאמר עד אותו דכופין "לרצונכם", תו"ל שדרשו בהא ו-ל, גרמב"ם שכ. מה כפימבואר הגנאי וענין )תוססה4 איסור דבר שיאכל לצדיק שגנאי ידן, על תקלה מביא הקכ"ה אין ואנולה במירידדוקא
 עד התומר את כופין ה"1, לעכב ורוצה בדגר מעכב הגוף הוא שההומר רק קום4 רצון לעשות ורצונהתשקתה
 ורגש בהוש הבהמה, שגם אנתנו שרואים אסורות מאכלי בעניני לכן הכפיה. מהני ושפיר להנשמהשיסכים
 התועבה מצר הוא לאכול האסורים רכרים רוב 9י על כי האסור, דבר מלאכול עצמה את מונעת שלההבהמהת
 אוכל כשהוא לצדיק וגנאי לתרפה נהשב ולכן לוה, גורם היה שהתומר האמתלא כאן אין א"ב שבהם.והשקו
 והוכתה בירור ע"י הללו היבשות בעצמות תתם רות ולנשב הואת, המצוה בגוף יתירה נשמה ליתןצריכים ולכן לוה. והושקת מתאוח אינה הגשמית הבהמיות גם בי ת"ו, עבירות בשאר נכשל מבשהוא יותר ~רסור,רכר
 אין באמת כי תוסיפו. לא בפירוש כתיב הלא תמיה, שלכאורה עליו", "והוסיף שפירש ו"ל רש"י דבריניחא ובזה לכל. נראה שיהיה כדי גדול, נראה רק כ"כ, גדול הדבר ורן שכאמת )מיקרסקא8(, מגדל זכוכית ע"ידבר אטה שמגדילין כמו לבל נראה ויהיח הבריות, בעיני גוול נראה שיהיה כדי רות ולמלאהו כפרטות העניןלבאר שצריבים לזה, ההסבר )רש"י(. בו תעבור שלא סץ עליו והוסיף לאיסור, הגלהו כ"א( )יבמות, בו תעבור עלפרעהו ה'( )משלי, מהכא אמר אושיא ר' לעריווע שניות של בענין כתו"ל כמרומז יד41 על שבא והקלקול ההפסד גודלאה
 תעשה. לא במצית כה וליוהר עשה, במצות ולקיימה בו ליזהר צריכין שאין קטן כדבר להם נראה והיתהכהוגן, המצוה נתבררה לא ולרשעים הוא, לוה הכינה נ"ב(. )סוכה, השערה כהוט ורשעים גיוה, כהר להם נדמהצויקים הרשעיג4 ובפני הצויקים בפני ושוהטו ליצה"ר הקב"ה מביא לבוא לעתיר וז"ל, בתו"ל ג"כ מרומו זה שדברוי"ל שביארנו. למה דומה והטו "הגדילהו", גורס "הגלהו" ובמשם ברש"י, שניה גירסא ויש כמבואר. הוספהכאן

 ולקתמה. לעשוהה עשה, מצית ושל בה, ליוהר העבירה של גדלוהה נראית היתה להם להי8ך;ולצדיקים
 שועת, וררגאות תקופות עוברת מצוה כל כי תשיבוהה. לכל, הנראה כוה, במעמר אותן הזמןהארת להעמיד המציש הארת בנידון גרול היותר למקרסקאפ המאור, לאור המשמש הוא הומןהארת
 להמעיט ויש ונהיצתה, השיבתה לרייבות גורם הומן שדרישת יש לתילוף. הגורם הואוטמן
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 התורה מש*ט שלפי ומורה, סורד בן של הוין כמו, והיימה. הדת תיקון ולשם שמים לשמ נעשה והכלחשיבהה,
 המציאות הערר של למדרגה שרגיע עד נחלש, היה הזה הוין חומר הימים ברבות אכן באבנים. לרגמוצייכים
 דתניא הי1ג ר"ש כף להיות עתיד ולא היה לא ומורה סורר בן דתניא הא אולי כמאן חו"ל, שאמרו כמולגמרי,

 לסלקו אותו מוציאין ואמו אכיו האוטלקי, חן לוג חצי ושתה בשר, תרמיטר וה שאכל מפני וכי אומר, שמעוןר'
 משרבו בגטף כמבואר וה, וין נהכטל החחם בתנאו השתנות שמשום סוטה, בדין הוא וכן ע"א4 )סנהדרין,כו'

 מ"ו(. )סוטוא כו' כנותיכם על אפקוד לא ד( )הושע שנאמר הפסיקן, וכאך בן יוחנן וה המייש המים *סקוהמנאפים

 ובהמשך עליהם, כ"כ הק*יוו לא הקודמים שבומנים בדינים, להי*ך, מצינו וכן לוה, היורם היה הזמןונימוקי
 לכפות הדין, חווק שום עליו נתקבל שלא ורביה, פריה של בוין כמו ולחוקו. עליו להקפיר לנחון מצאוהומנים
 בגטף כמבואר 11. במצוה כפיה של דין הנחיצות נולר השנים ובמשך הראשונים. כדורות וו מצוה עלבחזקז
 ברי"ף ומבואר ע"41 )כתובות, כוי שתו כופין ילרה, ולא שנים עשר עמה ושהה אשה נשא אפילו כו' אסי רבאמר
 צורך לפי נעשה הכל ע"ש. עשה מצית על עובר כוין מרדות מכת אותו מכין ורביה, פריה מקחם אונו אוםשאם
 שהיא ומקומה ומנה אחד לכל ויש החוור, כגלגל הן המצית וכל והאומה. הדת קיום ולשם שמים לשםהומן,
 יצחק והר' עיקרים. הג על היהדות יסווי את הרמבים שהעמיו העיקרים בענין בספרים כמרומו לעיקרית.נחשבת
 היהדוה. לאמונת דאגמען כמו בעיניהם והוא זה, על הרמב"ם את מבקרים קרקש, חסדאי ור' העיקרים(, )בעלאלבו
 לרמו, רק היא העיקרים העמדת הבנין. יפול היסוד יחלש שאם באופן היהית יסוד הם שאון בסשיםותירצו

 שום לעשות ואין היהדות, ח"ו יפול אחד, י5ול שאם לחשוב און אבל מהאמונה. העיקרים הם ה~ושהדברים
 ונחשבת מכל הנכרת ומנה לה יש מצוה כל כי )אברבנל4 שיים שהכל מ5ני חברהה, על אחת ממצוהבחירה
 דכתיב פ1ר אב1א בר חחא ר' אמר בחדל כמרומו אחרת, או וו למצוה טעם ליתן מסוגל עצמו והומןלעיקרית.

 שהארם ומן כל וו תאנה מה לך, לומר לתאינה, תורה דברי נמשלו למה כ"ו(. )משלי, 5ריה יאכל תאנהנוצר
 זה וד מה עת, בכל יריך ודיה )שם( כמבואר הטעם, מעויר והומן מח. )עירובין, טעם כהן טו?א בה,ממשמש

 ע"כ. טעם בהן מוצש בהן, הוגה שאדם זמן כל תורה דברי אף חלב, בה מוציא בו ממששש שתינוק זמןכל
 נותן הנחיצות ידיעה כי בוה. תלוי וזה המצוה, ותועלת נחוצות וטעם לחיך, טעם מושגיש ג' מלל טעם,וענין
 טעם בו שאין ישן, כובר נר1חז יהיה שלא באופן תורה ללמד עלימ חוב מוטל ולכן באהבה. לקבלה לחיךטעמ
 ל"01 )וברים, ששמר שילמדנו, עד לתלמיוו לשנות אום שחחב טנין אומר עקיבא ר' בחו"ל, כמרומווריח.
 שטף 5נים, לו להראות שחחב ומנין )שם4 בפיהם שימה שנאטר, בפיו, סדורה שההא עד ומנין, בנ"י. את~מדה

 %בריו, טעפ ולתת ללמדו נ"ג4 )עירובין פנים לו להראות כ"א4 )שמות, לחיהם תשים אשר המשפטיםואלה

 בהסברה, גדול ווךקר )רוש"ק. מעצמך הבן שמעתי, כך ואמר ולא יוכל, אשר בכל אסור ווה מותר זה מהמפני
 כמו גוול, היוהר המפרש הוא הומן כי ?ורה, ולובש צורה 19שט של בבחינה העכחי, הומן לרוח לנטותהוא

 תקרא לבינה ומודע אה, אחותי להכמה אמור כף בסימנים אלא נשית התורה אין חסדא א"ר בחז"ל,שמצינו
 נ"ג(. )עירובין, לעשותו ולבבך בפיך כו' היא כשמים לא דכתיב מאו חמא בר אכוימי ואמר והחנו ו'(.)משלי,
 אבדימי דר' היינו בלומדיה, התורה להתקחם כוי תחבולות, ולערום סימנים, ולהעמיד לטרוח דצריך דאמרןהא
 והוא והומן. המקום הש*עת בעזרת משלו ולהוסיף ללמור גם צריך אבל מרבו, ללמוד שצריך והגם )רש"ק.כף
 במי תמ?א לא כף היא בשמים לא בחו"ל כמבואר )אכות(. ומוסיף" "שומע בהם נקנית שהחורה טהכלליםאחד

 ועתו שטרחיב במי תמצא ולא מרב, לקבל צריך ואע גבוה שדעתו החע נ"ה(. )עירובין, כים עליה ועתושמרהיב
 שלא אחריה לחוור דצריך אלא בקבלתה לו ודי זה על לסמוך ועתו ירחיב לא מרב מקבל הוא אם ם ט'איה

 )טהרש"1* ממנותשתכח
 וההצרכים. ההשגות ואתם מתחלפים הומנים כי שעדע ובכל עת ככל ללמוד צריכים ולכן

 ומהסה, מגן בתור להשתמש יועיל רק יזיק, שלא רק לא המצית בטעטן היילוי הוה וכומן.

 %ג הואת העבודה מה הרשע כשאלת המצית ועל הוינין על ולוטר לחלוק הדין בעל יבוא שלא פעםגילוי
 טעמי וידיעת להרע. רק המה שחכמים אף ועה, %ור עצמם המחויקים רשעים שיניולהקהות

 פרח את ראה )קרה4 פניו על וי5ול משה וישמע בפסוק, כחו"ל כמרומו מ5ניהם, והינה הצלה היאהמצית
 כל כי לכם רב להם ואמר משה, על לחלוק קרח שכשהתחיל במפרשים, המבואר כפי לומר יש )מדיש(.אוומה
 בוה שמשה לאמור, המצית כל על לערעד והתחיל )תנחומא4 הגבורה מ5י כסיני דברים שמעו כ~ם כולם,העדה
 אכל ומועילים. טובים והם מד, הן שהמצית ור"י השתתקו, המצית טעמי להם לתת כשהתחיל אבל מלבו,אותם
 אני לך אוומה", פרה אליך "ויקחו ב*סוק במדרש כמכואר טעמה, לגלות לו שאסור אדומה, פרה למצותכשבא
 ב5סוק, במדרש כמכואר ה5רה, טעמי נעלמו אום, טכל החכם משלמה ואפילו חוקה. היא ולאחרים 9רה, סודמגלה

 לגלות שא"א מפני 5ניו, על נפל וו למצוה כשבא %ן הפרה, טעם על שקאו ממנו, רחוקז והיא אחכמהאמרתי
 תלונות בעלי הומנים בכל ונמצאים מתו, לא קרה שבני ומ5ני במחלוקת. לאחוו וה דבר להם ויהיה המחה,טעם
 ומה לגלות מה ולהבין ודעת, טעם בטוב המצית את להטעים צריכים לכן מציתיו, ועל ד' על בתלונתםהבאום
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 בחז"ל כמרומז טפחיים, ולכסות טפח לגלות שצריכים ויש מלוי, משום שאסורים אהדים טעמים יש כילסתור.
 מפקפקין ואין הט! הדשה גזירה כו', להשיב תבהל ואל שפתיך תשיק )שה"ש(. פיהו מנשיקות ישקינובאסוק
 סבירא דלא אינש איכא דלמא שת~4 ירחי תריסר עד טעמא מיגלי לא במערבה גזירה גזרי כי עולא ואמר כה,בה
 אלו מתירין, ויש אוסרין שיש המצהת, טעמי גילוי בענין חז"ל ובמחלוקת ל"ה4 )עכו"ם, בה לזלזל ואתיליה
 לגלות, וצריכים תקנה היא הגילוי לפעמים ובמקום. בזמן המצוה, במההת תלוי והדבר חחגב אלקים דבריואלו

 רחוקה והש אחכמח אמרתי שלמה, שאמר מה בענין בחז"ל שמצינו כמו לכסות. וצריכים תקלה, השולחמים
 למלך, ונשים סוסים הרבות באיסור הטעם אחד במקום גלתה שהתורה המצהת, בטעמי בשור בענין המדברממט,
 בטעמים הגילוי שלפעמים לנו יורה זה כידוע. בנסיון עמד לא ולבסוף לבבו, את יטו ולא ארבה אני שלמחואמר
 הטוב לצד לנטותו כראוי, בו משתמשים אין אם טוב דבר אף כי גדולים. לחכמים אף נזק ומביא סכנד4היא

 כל אומר ר"א בחז"ל כמבואר לנשים, תורה לימוד על האיסור בא זה ומטעם לו. לרע הטוב נהשךוהמועיל,
 כיון ח'4 )משלי, ערמה שכנתי חכמה אני דכתיב הטעם בי ומפרש תפלות, מלמדה כאילו תורה בתוהמלמד
 )רש*ק. בהצנע דבריה ועושה ערמומית, מבינה היא שמתוכה כ'(. )סוטה, ערמומית עמו נכגסה באדם חכמהשנכנסה
 התלמוד חכמי בימי ע"ז ומקפירים נזהרים היו ולכן המועיל. לצד התורה בחכמת להשתמש מסוגלים אינפשהנשים
 במעשי אחת חטא מה מפני הנ"ל ר-א את שאלה אחת מטחנא שם(, סוטה, בתוס' )מובא בירושלמי כמכוארמאה
 להשיבה שלא בשביל בנו הורקנס לו אמר בפלך. אלא חכמה אשה און לח אמר מיתות. ג' בה מתים והןהעגל,
 תורה דברי ימסרו ולא תורו4 דברי ישרפו א-ל שנה. בכל מעשר כור מאות י ממנה אבדת התורה, מן אחדדבר
 כמבואר, ערמומית מצד לפעמים רעים, לדברים התורה טעמי בידיעת שישתמשו חשש משום זה וכל ע"כ,לנשיפ
 חאנה שראה באחד בחז-ל, כמרומז באנשים. גם לפעמים יש האחרון זה וחשש ושטות. סכלות מצדולפעמים
 )ירושלמי, כו' דתנן היא הדא אחריה. רץ והיה המאורסה נערה ראה אתננה. תחילה בו שאפנע במי אמרבכורה
 נערה אחר ~וץ דאין שטות, וזה כף התאנה לה לתת אחריה ורץ המאורסה נערה ר(פו שהיה הכהנה,שם(.

 גם ולפעמים לתקלה, לו נעשתה המצוה, של התכלית וטעם תכנית את מבין שאונו וכל עינים(. )8תחהמשהסה
 ללמור שם(, )סוטה, ת"ח שימש ולא ושנה שקרא זה אומר, עולא כו' ערום רשע דמי היכי כמבואר רשע.נקרא
 הטעמים שע"י הימנו, ללמוד ואין בוריה, על תורט שאין הוא, רשע הם, מה המשנה בטעמי הגמראסברת
 ת-ח השימוש )רש-י(. ולטהר לטמא ובסהרות ולחחב, לוכות ממתות ובדיני והיתר, באיסור חילוקיש
 ושמירה הגנה מביא הטעם והכרת השימוש דרכי ידיעת כי ומצהת. בתורה להשתמש צריכים איך לאדםיורה

 הרבה משלים תקן וחיקר ואזן י"ב4 )קהלת, מהכא אמר יהודא רב בחז"ל, וכמרומז לעיל, כמבוארלמצוה.
 שבא עד אזנים, לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה שלמה שבא קודם אלעזר, ר' אמר עולא ואמר כ"א(.)יבמות,
 מסבריה טעמ~4 בסימנא ואגמרי העם, את דעת למד בעירובין כדאמרינן 8-ה(, )עירובין, אונים לה ועשהשלמה
 שלא ומשתמרת הקפה בהן לאחוז קופה של אונים כה, סופרים דברי על והזהיר ממילתא, מילתא נמרבדדמי,
 החיים השפעת עפ"י הומן לרוח המתאים תורה לימוד על הכהנה בדדמי, ודוגמאות משלים עושין )רש"ק.תשיל

 כי תשמעון, עקב והיה בפסוק, כמרולז הומן, במשך רק בתועלתן ניכרות שאינן אחדות מצהת וישוהסביבה.
 עקב והיה אמר לזה בחנם, אותם עושים שהם בעיניהם ונראה המצהת, טעם יודעים שאינם המקשים הםרבים

 נצרכות. המצהת למה תבינו אז התפתחות, של רב ומן אחר השלם אדם למדדגת כשתבוא כלומר כו'תשמעון
 לנו היות לבלתי 1ח1"ב, צפור קן של המצהת טעמי במורה, הרמב"םכתב

 החכמינ4 ממאמר אלי תשוב ואל מוה. גדולה דאגה לבע"ח יש כי כף. אכזרי לב האדם לפובתהסצוורנ
 שיראה מי סברת סברות, משתי אחת והו כי רחמיך, יגיע צפור קזהאומר

 מה עליו והוקשה טעג המצהת בכל שיהיו השניה, בסברא מחויקים ואנחנו הבורא. חפץ אלא במצהת טעםשאין
 לצרף אלא המצהת ניחגו לא הא העורף, מן לשוחט הצואר מן שוחט בין להקב"ה לו איכפת מה וכי בב"ר,שמצא
 מאת שכרן בלבד לאדם, ותיקון ותועלת טעם אחד בכל כי מאו מא מבואר טעם. להם שיש הבריות, אתבהן

 דברים המגלה זה עתיק, ולמכסה ודרשו כו' התורה טעמי נתגלו לא מה מפני רז"ל אמרו וכבר ית'. בהזהמצוה
 כתיב וקפאון וקפאון, יקרות אור יהיה לא ההוא ביום והיה דכתיב כו' תורה טעמי ניהו ומה יומין, עתיקשכסה
 בדרך עורים והלכתי דכתיב דצפי. סמיא כהדיז לעוה"ב, צפוים להיות עתידין הזו4 בעולם מכם המכוסיםדברים
 החומרא טעם נתגלה ושכבר בשכלינו, העורים לנו אלא ממנו, התורה טעמי מניעות שאיז בארו הנה כו'. ידעולא

 נתקשו אשר ההגדות אלו אבל מהן. הוכיר והרב ובמקרא ובתורה בדבריהם רבות וכאלה ישראל, לחכמישבהם
 באדם התועלת אבל יתברך, בעצמו להקב"ה במצוה התועלת שאיז לומר שרצו להם, אחד עניו דעתי כפי הרבעל

 השם. את ולדעת יתברך, הבורא ונפלאות הניסים לוכור או מגונה. מדה ש רעה אמונה או נוק ממנו למנועעצמו
 המצהת וכן סיג. כל ממנו להוציא אבל טעם, בלא מעשהו איז הכסף הצורף כי צרוף. ככסף שיהיו בהן, לצרףוזהו

 זאת ב8' בילמדינו הווכרה עצמה, האגדה ולשון תמיר. ולוכרה האמת ולהודיענו רעה, אמונה כל מלבנולהוצהש
 כף מזיקו אתה כלום ט מועילו אתה כלום נוחר, או מוכל בהמה שוחט בין להקב"ה לו אוכפת מה וכי"חיה,
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 ית' אליו ההועלת שאין מכאן מפורש כר. הבריות את לצרף או המצות ניתנו לאהא לך, חכמת חכמתאם

 ותוהו כאפס בתהלותיו ספורינו כי כו/ הקטורת וריח קרבנות ולמאכל המנורה, מן לאורה שיצטרךמהמצפת,
 והשיבו המקום. לבין שבינו בדברים המקום, ככבוד לאדם פותחין אם )ירושלמק בנורים ושאלו כו', לונחשכו
 והינו מניח, שא~נו תפילין נוטל, שאינו לולב עושה, שאינו סוכה כגון המקום, ככוד איזו הזאת, השאלהעל

 והסוכח הלולב שאפילו לרמז כו/ לו תתן מה צוקת אם כהוא דמהצי, ממש הוא ולנפשיה משמע המקום,ככוד
 ד,, לכבוד אינן ממצרים, ה הוציאך חזקה ביד כי עיניך, כין ולזכרון יויך, על לאות שיהיה כהן שצוהוהתפילין,

 על לרחםאכל
 נפשותי~

 האלה החוקים כל את לעשות אלקינו, ו' ויצוינו וכן לך. לטוב בתורה אמר וכך כו/
 תצ.0. )רמב"ן, כו' יתברך לו ולא לנו, לטוב בכולם הכיוה הימים. כל לנ1 לטוב כו' ף אתליראה

 הרמכ"ם, כבר שהעיר כמו המצפת, טעמי ביריעת רבה תועלתויש
 כלומר בו. יש רמז הס, גזירות בריה שופר שתקיעת אע"* וז"ל, הסצוות פעסי בידיעתוזועלון

 בתשובה. וחזרו במעשיכם וחפשו מתררמתכם, ישנים עורועורו
 הכמיפ קצת ובעיני הצונג ליום הצעה היתה כאילו תשובה, על הערה היא שהתקיעה אמר, אחרובמקום

 ולהוריע להם להשיב נדע לא אשר רבות מצפת על העמים בין ללעג שהיינו עד המצפת, על כיוה להםלמצוא הרחי~
 ואמרו כו', וגבון חכם עם רק ואמרו העמים, לעיני חכמתכם הוא כי ואמר בתורתיע. המכוקש היפך טעם,להם
 בניכם אליכם יאמרו כי והיה בפירוש נכתב והלא התורה, מן חוץ המצפת טעמי על ראיה צריכין אנו למהז"ל,
 ר1ציה כי הורו, הפוסקים אלא כו/ מחר בנך ישאלך כי והיה וכתיב. כו/ *סח זבח ואמרתם הזאת, העכווהמה

 כמו עליו וחקור לא, ואם בו. נסמוך בתורה הטעם נזכור ואם הטענג שחיא המצוה סבת על והשאלההחקירה
 ההיא במצוה לכוין כוי בתורה, כתוב שאינו לפי טעם נוציא ובמרור בתורה. שהתבאר כפי ובמצה ב*סחשנהגו
 אלו דברים 9 אמר שלא מי וכל ומרור. מצה פסח טעמי לומר עלינו מצוה יצ"מ, סיפור מצפת בכלל כיהמצפת. טעמי ולחקור לדרוש טובה הערה ומקום מאה מגינה והכיוה הטעם, קיום כעין המצוה קיום כי טעם.לאותו
 זה עתיק, ולמכסה מ1ר לעיל, המובא חזיל במאמר ומבואר המלמו(. )ספר ההגדה במצות חובתו ידי יצאלא

 תורה טעמי ניגהו ומאי יומין, עתיק שכסה דברים המגלה זה דאמרי איכא כו' יומין עתיק שכסה ובריםהמכסה
 לגלותה עתיק המכסה דבר משום ד/ לפני ליושבים לדלעיל, מחובר שהוא המגלה, זה ליה משמע קי"ט(.)פסחים,
 מקרפת 9 שהרי התורה, טעמי נתגלו לא מה מפני כ"ג, 8' דאמרינן והא בתורה. המכוסים תורה טעמיוהיינו
 שמכוסה דבר אבל מכשול. לידי מביא טעמן גילה שהתורה דבר היינו כו'. העולם גדול בהן ונכשל טעמןנהגלו
 ובין דהכא, הורה טעמי בין לחלק לומר יש ועור מכשול. לירי יבוא לא פעם, לו נותנים חכמים אם גם בתורה,טעמו
 למוצאיהם הם חיים כי זשה"כ מצוך, אנכי אשר המצוה כל בפסוק 1מצינ1 )מהרש"א(. והתם התורה מצתתטעמי
 אדם ואין לאחרים. למוצאיהם הם חים כי כתיב לכך מוצא, הוא חיים ד"ת, שמוצא מי כל מר418 בשרוולכל
 ממצין היו תורה למדין כשההיו משה, להם אמר שכך וטעמו. דבר סוף כראוי, אותה מוצא אא"כ דית ללמוצריך
 המצפת, טעמי אחר לח*וש אנו וצריכים עקב(. )תנחומא, כו' מצוך אוכי אשר המצוה כל נאמר לכך כולה.אותה
 העולם ואומית עליהם, מקטרג השטן טעם, בהם נודע שלא שהמצפת ועור מלומדר" אנשים כמצות תהיוה שלאכוי

 בישר בש"ס, מקומות בכמה ומצעו הסלמו(. )ספר, ההורה קיום מבטלות הללו, סבות ושתי עליהם,משיבין
 אמרה בה קץ בדבר שירגיל מי שכל מפני שבעה, נדה תשב תורה אמרה מה מ*ף אומר, מאיר ר, המצפת.טעמי
 תורה אמרה מה מפני אמרו ועוד לחו*ה. כניסהה כיום טבילתה, ביום בעלה על לחבכה כדי שכעה, תשבתורה
 מים לפני נסכו הקב"ה אמר הסוכות, בחג מים נסכו אמרו מה ומפני האילן. פירות לכם שיתברכו כעצרת,הלחם שתי הביאו הקב"ה אמר כו/ תבואה לכם שתתברך כדי עומר לפני הביאו הקב"ה אמר כו', בפסח עומרהביאו
 בטעם ומצינו כה, השטן לערבב כוי כו' ומריעין תוקעין למה כו/ שנה גשמי לכם שיתברמ כוי הסוכותבחג
 )חז"ל(. כו' ותקנח אמו תכוא*רה,

 למנוע או העליונים, לרשים ולהש*יע הכבור לצורך הן המצפת אמנם כו'. כן לומר חלילה ולהענישם,להשכירם כדי עבדיו על המלך גזירת אלא כלל, טעם בהם אין המצפת ברוב כי חשבו החכמה, מאנשי הרכהויש
 והוא כף, לצרף אלא המצפת ניהנו לא שאחז"ל סור וזה גמור. צורך והתחתון העליון המקדש לטמאטמאיש
 עמקו מאד כי במצותיו, שכל לנו שאין הגם האמונות(. )ספר %' ידה על אלקות בכוחות והקישורהחיבור

 הם השמעיות המצות שכל הגם לוט. )קדושת ודבר דבר כל על לשבח טעם ליתן לנו ניתן רשות אפסמחשבותיו.
 זה ועל ושמש(. )מאור עליהם טעמים למצוא הדבר ונכון טעם, לה יש מצוה כל מ"מ, עבדיו, על המלךגזירות
 כפנת .מצפה". וכפנת "מצפה" כפנת יש שבמצות לפי הפשט. דרך על כפנתם במצפת, טעם אין חז"לשאמרו
 טעם, לתת יש המצפה כפנת מצד אמנם במצפת. טעם אין אמרו וע"ז חי. כל מעין ונעלם השי"ת, היאהמצוה
 שומר, גבוה מעל גבוה כי שנאמר ממנו. עליונים לרברים ורומז כפשוטו, ממש ההוא הדבר כי להאמיןוחפב
 )מאה לעשותו בלבו יחפץ לחכו, מוטעמת המצוה האום כשימצא כי גדולה. תועלת מכיא למצוה טעםוהבאת



לאשמואל "פצית"ם'בית

 להסיר והקצרה החלושה יוי ומצאה יגעתי אשר מנחמכם, הוא אנכי אנכי וו"ל, הבבלי מנחם אמר זה ועלשערים(.
 המצוה עשותו שקוום נעים, ומה טוב ומה ע"כ. אבירים לחם נופת את וראו טעמו המצות. 9גי מעל המטוהקצת
 שהמצוה ולפעמים לוכרון. מועיל הסעם וידיעת בש"ס ואיהא בה. יש סעם ומה הזאת המצוה מה בפיו,יוציא
 את ווכרהם אותו וראיתם ואמר טעמו, יוצרינו גילה ציצית מצות כמו נשמה. בלי כגוף היא הטעם, יויעתבלי
 בשאר הוא וכן שלו. ציצית בהנחת בצע ומה יוצרו. כתנת קיים שלא נמצא לוכור, לב יתן לא ואם ר. מצותכל

 ליוהר, צריך אבל יועץ(. )פלא כף המצות מן ערום שהוא כמעט המצתת טעם יודע שאינו שמי נמצא כו'.מצחת
 ומחויב טוף, אין עו כמוס טעם יש המצות ולכל וו"ל, במפרשים כמבואר להמצוה, נזק תביא לא הטעםשיויעת
 כיון ולומר, הטעם על בויניהם לסמוך שאין החנו למצוה, סעם אין ו9סקינן והא טעמיהש לחפש האבבאום

 סוף, להם אין שהסעמים כיון כן, לומר חלילה מהמצוונ יפטור וה סעם שחך שלא במקום א"כ כך; הואשהסעם
 שכרו והיה ואפשר, מה כל בטעמים להתבונן ראוי עכ-8, אבל בראשיה. יוצר של מחשבתו על לבוא יכולומי
 דהגם הקדשנו, אשר את תזכור וכור וז"ל, הקומה בטוף שפ עוד ועיין פקוויך4 )ורך כו' לפניו מפעולתואתו

 בענין דינים ידם על להמציא הטעמים, על לטמוך חהן אע9"כ מצוה, בכל סעמים ולפש9ש לח9ש גוולהשמצוה
 סעם ואין הכתיה אך מצוה. לכל טעמים יש וודאו הגם למצות, סעם אין ביוינו מסור שהכלל וזהו המצוה.איכות
 סעמים מלתת למנוע אין אלקי, שענין שתוע וראוי )שם(. בפירוש המקובל וולת ידם על דינים לחושלמצוה
 אחת הועלת מצי~צת רק אונה הרוב על בו"ד ש8עולת הקב"ה, מדת ודם בשר כמדת שלא אחה לוברהרבה
 עליהם, לעמוד באום כח שאון עו הרבה, לתועלת שיתחלק יתכן אחה 9ועל הקב"ה 9עולת אמגם אחד,מפועל
 הרבה, תועלת לה יש באום הריאה היא בוה, והמשל תמצאע אלקי החקר שיאמר, כענין מ(ר, מעט שיעורכ"א

 ה, ממצות לאחת סעם מכתן יחה אדם בני כל ואלמלא ף. במצתת הרוחניות בתועלת היא כן כו' קולהשמעת
 עמדו שלא שלי יחו, וכולם בצדק, שפטו שכולם להרחיק, אין לשכל, ישרים וכולם זולתו, שמכוין העניןוולת
 ונאמרו המן, את שזימנה אסתר ראהה מה במגילה, אמרו לזה ווומה ה. צוה בעבורו אשר מהסוו, מאלף א'על
 הסעמים שלכל ואמר, האמוראים מן לאחד נחגלה שאליהו אמרו ואח"ו והאמוראים, מהתנחרם הרבה טעמיםשם
 לכמה מתחלק אחו מקרא חזאל וז"ש הקב"ה. מ9י היוצא הויבור על ק-ו כך באטתר ואם אטתר. כונהיחויו
 התורה, מבעלי העיון אישי חלק וזאל, זה בעגין הרמב"ם דברי הם יאלה שני4 במאמר הכוזרי, על )מפרשטעמים
 אחר נמשכת טלם שהתורות ויחחצר כלל, סבה שופ לוה יבקש שלא מי שיש המצות, מן הקב"ה לנו שנתןבמה
 כו/ כלל ענין ולהוהרה למצוה יושכל שלא אצלם והטוב המצות, מן למצוה טבה נתינות עליהם ויכבד לבד.הרצון
 יעשה, לא והשם אמת, לתכלית שמביא מה ויעשה יאמר אשר הוא, האדם כי מעושיהו, שלם יותר האדםולועתם
 להועילנו. כולה והכתיה ודע בהיפך הענין אבל וחלילוא חלילה כון לעשות יועילנו שלא מה לעשות יצונהאבל
 בהם החכמה אופני נודע ולא קצהם עילת נסכל שאנאו אלא )טעם(, עילה לכולם להיות בהם צוה התועלתומפני
 שכולו עולם אל ר"ל הימים. כל לנו לטוב האלה החוקים כל את לעשות ר ויצוני ית' אמר התורה ותכליתכו'
 הנגלה ולנקות התאוה למעט הראשונה הכהנה אבל התורה. מכהנת ג"כ היא מלוכלכים, הגוף ורחיצתהבגוים ונקוי אשה. אל תגשו אל ומחר, היום וקושתם אמר התורה, לקבל האמה לקוש השם וכשציוה כו' וארוךסוב
 כ-ו(. 9' )מורה, הנטתר נקויאחר

 יתברך השם בעזרת הפתיחחנימלמח
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 שחימה להלכותטבוא
 איסור על יודה שחיטה, והלשון ישדאל. דיני פי על חיים בעלי המתת הקלפי'שחיפח,

 הוא שחיטה הלשון כי בתורה. בפירוש הברמזים שחיטה מדיני אחדדרסה,
 מקום על בכובד דדסה דרך ולא הצואד, על בסכין והובאה להולכה המדמז משיכה,מהשודש
 שעושין כעיז אותו, ומושכיז רך דהזהב א'( )מלכים, שחוט" "זהב בקדא שמצינו כמואחד.
 שהמדבר ט'(. )ידמיה לשונם" שחוט "חץ וכז )רש"י(. מחטין מהם שעושים חוטין נחושתצדכי
 מבקרך "וזבחת בקרא שנאמד ממה שחיטה מצוות למדו וחז"ל כחץ. דמיו מושך הוח הרע,לשון

 וזבחת אומד, דבי דתניא, כ"א(. י"ב, )דברים, צויתיך" כאשר לך, ד' נתן אשדומצאנך
 שנים רוב ועל בעוף, א' רוב ועל הקנה, ועל הושט על משה שנצטוה מלמד צויתיך,כאשד
 גם וכן בכתב. ציוהו דהיכן פה, על שחיטה מצות לו שנתפרשה למד כ"ח(. )חולין,בבהמה
 )רש"י(. 9ה על לו נאמר שחיטההלכות

 שהיא אומרים יש המצוות. ככל עשה, למצוות נחשבת שחיטה מצוות אם היא,ופלוגתיה
 בחינוך וגם ל"ז(. )שבועות התוספות דעת הוא וכן שחיטה(. מהלכות א' 9' )דמב"ם, עשהמצות
 תנ"א(. )מצוה למ"ע שחשבומצינו

 לדעת נוטים והאחדונים רש"י(. שסו בתוס', דיב"א )הראב"דו עשה מצות הוי דלאוי"א
 נ"ט(. א', שור, )תבואות עשה מצות מקיים הוא שוחט שהוא פעם בכל שהשוחטהדמב"ם,
 בהן האדם יתחייב שלא המצוות, מסוג שהיא מודים, מ"ע שהיא הסובדים דעת לפיואף

 צריכים זה, ממין המצוות שבשארי והגם וכדומה. ציצית, מעקה, מצוות כמו סבה, ע"ידק
 דמיכסה קטינא, לדב מלאכא דאשכח ס"ט(, )מנחות בגמדא כמכואד לקיימן, אחריהםלחזוד
 )משמע כו' עליה תהא מה תכלת של ציצית בסיתוא, וסובלא בקייטא, סדינא כו', א"לסדינא.
 לשחוט לחזור צדיכיז אין שחיטה, במצוות אמנם לקיימה(. אחדיה לחזור הוא גבראדחובת
 על חייס שלא על שנענש הק', דבינו אצל שמצינו כמו שחיטה, מצוות לקיים כדי בע"חשום
 השחיטה, על שהחיינו לברך דאין כ"ח, בסי' הדמ"א כתב ומה"ט נוצדת. לכך כי באמדוהעגל
 זו. במצוה יותד חשוב תעשה ואל ושב ע"ש. לבריה,דמזיק

 תיקון, נקדא זה דשמא הראשון, בפעם מסוכנת לשחוט להשוחט שאין בפוסקים,ומצינו
 שהחיינו. לבדך שיצטרך חשש ויש לבריה, מזיק הויולא

 בלשון השחיטה על לברך לכאורה דאוי והיה בשד, ולאכול לשחוט חיוב שאיןואע"9
 השחוטה". את לנו והתיר החי, מן ואבד וטדיפה, נבילה לאכול שלא ב"ו קדשנו"אשד
 כו', לנו הנשיאות את לנו והתיד האדוסות את לנו אסד אידוסין, בברכת שמברכיזכמו
 שרוצה מי כל מ"מ חיוביית, אינה שחיטה שמצות אף כי אידוסין, לבדכת דמיון איןאבל
 לשחוט. בחיוב הוא בשר,לאכול

 על בדכה חז"ל תקנו ולכן ואכלת. וזבחת מ"ע, בלשון הדבד הוציא שהפסוקועוד,
 בע"ח, המתת של הקל אופן על היא שהבדכה טעם, ועוד י"ב(. כתובות )דא"ש,השחיטה

 )אחרונים(. מיתתה המקיל ודיניה, הצואד מן שחיטהע"י
 בחז"ל, פלוגתא יש עוף בשחיטת אבל התודה, מן שהיא מודים הכל בהמה,בשחיטת

 הקפר, אליעזר )ר' בבהמה כתיב "וזבחת" הפסוק כי מדרבנן, היא עוף ששחיטת אומדיםיש
 דמו", את ושפך עוף, או חיה ציד יצוד "אשד שנאמר מדאודייתא, שהיא וי"א כ"ח(, כ"ז,חולין,
 דאה(. )ספרי, חיה כשפיכת בעוף, דם ששפיכתמלמד

 כ"ז(. )חולין חתהו שזב, מקום הצואד, מן היא ששחיטה חז"ל, למדו וזבחתומלשון
 בע"ח יצעד שלא כדי ועוד, מקומות. משאר יותד הדם, כל יצא מהצוואד כי טעם עודויש
 בחז"ל כמבואר קדשים, לשחיטת דק לשחיטה, כלי צריכיז ואין תנ"א(. )חינוך, מדאייותר

 דעולה ש"מ לשחוט, המאכלת את ויקח ביה דכתיב יצחק מעקדת לה וילפינן צ"ז(.)זבחים
 חולין, בשחיטת אבל בקדשים, זהו שם(. )תוס' המחתך את ויקח לכתוב דאל"כ כלי,טעונה
 בדבד שהיא לשחיטה מנין כמבואר, מהעקידה, ילפינן זה וגם תלוש. דבד דק כלי, צדיכיןאין

 מזה ילפינן העולה, את לשחוט כתיב דמדלא ט"ז(, )חולין המאכלת את ויקח שנאמד,תלוש,
 )תוס'(. הקרקע מן בתלוש אלא דאינה שחיטה, מין כלעל



 שמראל שחיפח לחלנות מבואבפיתלד
 צריך שוחט וכל ברזל, של בסכין רק לשחוט שלא ישראל תפוצות בכל המנהגומ"מ

 חלקה להיות צריכה שחיטה של והסכין וש"ע(. טור ח'ו )חולין לשחיטה מיוחד סכין לושיהיה
 מזה, להשמר וכדי קריעה. רק שחיטה, נקרא זה איז פגום, בסכין ישחט דאם פגימה, שוםבלי

 שחיטה. ולאחר קודם, הסכין בדיקתצריכים
 דבר למיתה. מחיים הבהמה שמחליף לפי הטעם, "חליף". נקרא שחיטה שלהסכין

 ר"ת, חלף אחר, דבר לו. הלך חלף הגשם ומלשון, והובאה, הולכה בו שעושין שם עלאחר,
 )מהר"ץ(. פגום לאחד

 הסכינים גונזים ששם החליפות, בית נקרא הסכינים, שכיבת שמקום מצינו,ובחז"ל
 מצינו בקרא וגם )מפרשים(. חלפים גדולים, לסכינים קוריז רומי, שבלשון ז.(. ד',)מדות,
 )רש"י(. סכינים הם מחלפים א'(. א', )עזרא, ועשרים תשעה מחלפין זה,לשון

 איש "ואיש בקרא כנאמר השחיטה, ע"י מהבע"ח הנשפך הדם לכסות עשה,ומצוות.
 בעפר" וכסהו דמו, את ושפך יאכל, אשר עוף או חיה ציר יצוד אשר כו', ישראלמבני

 טהור, עוף או טהורה, חיה שחיטת דם לכסות עשח מצות וז"ל, וברמב"ם, י"ז(.)ויקרא,
 י"ד(. פ' )רמב"ם, כו'שנאמר

 השמים עופות פעמים ב' אלעזר, א"ר בחז"ל, מפורש כיסוי, של זו למצוההטעם
 לכיסוי וא' לשחיטה, א' ברכות. ב' שכרן, הקב"ה להם ונתן הבל, את קברו טהורותוחיות
 כ"ב(. בראשית, )מ"ר,דם

 וקוברו, חבירו, את מהן א' והרג טהורות, עופות ב' הקב"ה זימן הלשון, בזהוי"א
 מדמן מקריבין שאין וי"א, )תנחומא(. לכיסוי העופות זכר לפיכך הבל. את וקבר קין למדוממנו
 בנהמות משא"כ לכסוהו. צוה לכך דם, יאכל דם איך מקטרגת, הדין מדת תהא שלא המזבח,על
 מהר"ץ(, )בעה"טו מעשר בכוה מצוות, הרבה בהםשיש
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 ז"ל מגרים להפרי שחיטה להלכותפתיחה
 ששה שהיסה, הל' שמ1נה ודסה, 1עוף, היה שהיסת כתורה. מפורש שהיסהאם

 לפמ"ג(. )פתיהה שהיסה. מצית סעם ר1בא, מסעם ס"ס כשהיסה. ספקנכיל1ה.

 סופרים. מדברי אוהתורה, מן כן גם ועוף חיח ואם פה. בעל מהן 1יש בכתב, מהן יש או שה,בעל או מפ1רש בכתוב בא אם שחיטה. הלכות על הש"י ציוונו היכן שתדע, ראוי הא'.וטורש
 א', בלשון. שם רש"י ופי' גיסטרא. לישויח דלא אתא, למאי וקרא א', כ"ז, השוחט, 8'בריש כמ"ש דרסח, אלא בפירוש לך אין עיקור, הגרסח, חלדח, דרסה, שהיה, שהםשחיפח, חלפות סהחסשח והנה פה. בעל למשה השם שאמר קבלח, סדברי הוא ופירושו בסקרא,בא חדבר דגוף למדין, נמצינו ע"ש. שחיטה, בהלכות בע"8 משה שנצטוה מלמד י"ב()דסים, צויתיך פאשר וסצאנד סבקרך וזבחת אמרו, א', כ"ח, חולין, בגמרא כידע

 בתה"א, כתב וכן ומשך. אלא 1שחט אין ב', ל', לקמן אמרו וכן ידרוס. שלא העיקר,והוא
 כודאי. וספיקן להן יש ממש תורה דין בכולהו מ"מ הלמ"מ, ושאר דרסה, אלא בפי' לךשאין אף והנה כו'. בפירוש הוא דרסה ומיהו כו', דרסה שהייה דאמרו ואף כ"ג, א', שער שני,בית
 בתורה, פסוק איזו לפרש בא שלא בהלמ"מ זה רצ"ד. בסי' הטור דעת הוא 1כןלהקל, בספיקו ה1לכין למ"מ דבהלכה אומרים, דיש ט"ו, מחודש הס"ס, בכללי במנ"י למ"שואף

 יש גמור תורה דין ודאי בתורה, האסורה הזביחה הוא מה לפרש בא דחקבלח כאל,משא"כ
 אגמריה דהכי חיא, נבילח פראוי, שחפח שלא דכל משום התורה, מן לוקה וכד' החלידאו ששהה מבהמה והאוכל כו', בחייה בהמה חזקח איכא דכאן ועוד, שחיטה. הלכותלכ1להו
 כו'. הוא, הכין נבילה, כל תאכלו לא שנאמר, שזהו למשה,רחמנא

 שנצפוח סלסי אוסר רפי דאמריק משום ועוף, והאיל. הצבי יאכל כאשר אך נאמר,המוקדשין בפסולי לבהמה, ראיתקש משום חיה, שחיסח. פעונין חתורה סן ועוף דחיהודע,
 כו', הכתוב הטיל 1עוף, הבהסח תורת דזאת סחיקשא או בעוף. א' דוב על בע"פמשה
 כ"ו. א', בסי' הב"ח כתב וכן התורה, מן וע1ף דחיה הלכתאוהכין

 השחיטה, את המפסידים רברים בה' כרא1י נשחטה שלא מבהמה האוכל כל דע, הב'.השורוצ
 בח1לין רש"י ומדברי ע"ש. נבילה, או החי, מן אבר יאכל שלא הלאו תיקון הוא ד1זבחתאומר, וריב"א עשה. הוה דוזבחת ביוה"כ, נבילה חאוכל ד"ה כ"ד, בשבועות התוס' הביאומחלוקת, ה1א דוזבחת, עשה ג"כ בה יש אם אמנם התורה, מן עליה ולוקה נבילההוה

 טפי. שפיר דאתי זבוח, דשאינו עשה פי' לא אמאי דאל"כ ס"ל. דכריב"א ש"מ זבוח,שאין זכר ולא אמ"ה, איסור בחזקת בחייה בהמה שכתב, ולאפוקי, ד"ה כ"ה, וביצה בהמה. ד"ה א',ט',
 נימא מי לאו. או ג"כ, בעוף גם זה דשייך נאמר אם עשה, הוה דוזבחת נאמר אםהראשונות, על חוזר ואני לאיסור. מאיסור מחזיקין דאין בביצה ותוס' הרשב"א הקשו רש"י פי'דעל

 הרשב"א. מדברי יראה וכן זבוח, דאין עשהאיכא ג"כ דשף קיי"ל לדינא ומ"מ כו'. הנראח וכפי כו'. הלמ"מ ועוף כתיב, ומצאנך מבקרךדוזבחת
 הן ומה נבילה. הוה כראוי, נשחטה שלא מה כל הוא, בכאן להזכיר רא1י אשר הג'.השורש

 עכ"ז הם, שחיטה הלכות ה' שאמרו אף הנה כראוי, נשחטו לא אשרהדברים
 הגרמח. ד( חלדה. ג( דרסח. ב( בפוסקים. כשיעור שהייה, א( הןו ואלו מהן. יותר ישבפרטן

 שחיטה, במקום ברובו הגרגרת נפסק ח( השלם. במקום אף בו מועלת שחיטה איןשחיטה, במקום הושט ניקב ז( לזה. י1דה רש"י ואף מהלחי. סימנים עיקור 1( פגומה. דסכין עיקורה(
 כ"ג, הלכה שחיטה, מהל' ב*"ג ז"ל הרמב"ם כתב שכן בו. מועלת שחיטח שאין נבילה,הוה
 הוה שחיטה, במקום אח"כ ושחט שחיטה במקום שלא הא שחיטה, במקום דוקא מבואר,ושם
 הגרגרת ופסיקת הושט נקובת דקיי"ל מה והנה כ"ו. שם, בהי"ט כתב שכן נבילה, ולאטרפה
 אפשר ושם כו'. ורמינהו ל"ב בדף דאמרינן מהא אלא כן, בגמ' בפי' מצינו לא נבילה,הוה

 נבילה. הוה הוושט דניקב לומר ומנלן בדיקולא, דמנח כמאן דהוה ליה, קשיא הגרגרתמפסוקת
 קסייתא, שחיפח לח דאזלי מטעמא דוושט קמא במיעוט פוסל דשהייה בקבלה מדבאונ"ל
 דשהה דנתבאר, באופן כו'. מטהרתו שחיטה אין תו הושט, ניקב אלמא הושט, ניקבוהוה

 דחו דרוב במקומו, אחד כל אבאר ובפנים כו'. נבילה 1דאי הוה הושט ניקב או קמאבמיעוט



 שמראל שחיפח לחלכות פתיחחניתלו
 השחיטה שאין נבילות, ששה מנה שהרמב*ם לך אבאר עוד ובאמור. ספק( )דהוהלפיר*ת
 גיסטרא ב( עמח. וחללה ירך שניטל בחמה א( הלי ואלו הי"ט, מה"ש בפ"ב בהן,מועלת
 מגבה. נקדעה ד( החוט. פסוקת עם עמה, בשר ודוב מפרקת נשברה ג( הפרשות. ממקוםלמטה
 נבילה, הר"ז לשחיטה, הדאוי במקום ברובו הגרגרת נפסק ו( שחיטה. במקום הושט ניקבה(
 כו'. מחיים במשא מטמאין הראשונות הד' טומאח לענין ומיהו בהם. מועלת שחיטהואין
 לדידן דנ"מ ודע, מחיים. לא מטמאין ומיתה שחיטה לאחר הגרגרת ופסוקת הוושטוניקב
 כו'. דברים שמונח הן לטריפה נבילה ובין מטמאה, ואינה שמטמאה נבילה ביןלדינא,
 נבילה. דהוה הוושט, ושחט שחיטה, במקום ברובו הגרגרת נפסק אם מיבעיא לא בעוף דאףודע,
 קודם אפ"ה אחד, בסי' דדי אף הגרגרת, ושחט שחיטח, במקום חוושט ניקב אפי'אלא

 שחיטח, מפקום למעלח ומיהו טרפה. ולא נבילה הוה והלכך בעינן, ראוין שניהןשחיטה
 ז"ל. הרמב"ם כתב שכן נבילה, ולא היא טרפה שחיטה, במקום שחט אם הגדגרת, בפסוקתאף

 ה'. כ', ש"ך ג', כ"ז,והתבו"ש,
 רהוה בו, לומר מהראוי והיה פסולה, בשחיטח ספק כל חז"ל, אמרו כי רע חד'.חשורש

 אם שהרי ותדע החזקות. על ושורפין סוקלין שהרי כלל, ספק בו שאיןודאי
 בחזקת בחייה רבהמה חזקה משום מ"ה, ולוקה נבילה, הר"ז שחיטה, לאחר בסמנים בדקלא

 ב8"א הרמב"ם כ' וכן נבילה. ספק כתב ולא נבילה, דהוה א', כ"ה, ש"ך, ועיין עומדת.איסור
 בו'. לחומרא 8סק דרביט כתב שם והכ"מ נבילח, וראי משמע נבילה, הר"ז הי"ב, שחיטה,מהל'
 אחזקה, דאוקמיה מטעם ודאי רהוה אמרו, בשחיטה ספיקות בקצת מה מפני תמה אני כןובהיות
 ספק, דהוה א', י"., הש"ך, כתב פגומח, חסכין בנמצאת דהרי הספק. על הניחוובקצת
 ב8"א הר"מ כתב שכן ואמת נבילה. ספק פי' נבילה, הר"ז שמוטה, נמצאת כ"ז, כ"ד,ובסי'
 שמוט, הסימן נמצא ט"ו, ובפ"ג, נבילה. ספק הר"ז פגום הסכין נמצא כ"ה שחיטה,מהל'
 חספין בנמצא כי הטעם, לומר נראה והנה כו'. עומדת, במקומה התמיה אבל נבילה, ספקהוה

 מטעם חוא דס"ס אלא הפגימה. נגד שחט לא ושמא בתרא, במיעוט שמא פ"ס, איכאפגום,
 נשמ*ח ספק וה"ה ו*לגא. פלגא והוה לחזקה, מיעוטא וסמוד ת"א, הרשב"א כמ"שרובא,
 ופלגא. פלגא והוה לחזקה, מיעוטא וסמוך שמוטות, אין בהמות רוב שחיטה, לאחר אופחים
 ררונא פותר, לגפרי חתורח מן אלא ספק, רהוה זו ולא ודאי. לא ספק הוה ש5ירולפ"ז
 שחח בספק וה"ה בשחיטה. ספק בכל מחמיריז מדרבנל אלא לדידל' עדיף רובאוחזקח
 הוה דלא חסימנים בדק ובלא דדבנן. ספק רק הוה אלה בכל כהוגן, שוחטיל דרוב דרס,או
 נ' לפניו חיו משל, דרך על אחזקה. דאוקמיה לקי, נמי ומילקא נבילה, ודאי הוהשחיטח גבי חשקול בספק למדין נמצינו ספק. ולא ודאי נבילה דהוה אה"נ המרדכי, כמ"שרוב,

 שחט אם וכן נבילה. ודאי הוה מהן, באיזו וא"י ושחט פגום, שאינו וא' פגום א'סכינים,
 ודאי הוה הני בכל חשקול, ספק רהוה בפגימה, שיפגע בלי לשחוט שא"א או מצומצם,רוב
 כד אומרים ב' אם או לאו. או משהה שחח אם ספק, לו אידע אם ולענין כו'. ספק,ולא
 להקל. או להחמיר איסורא ראתחזק היכא רר' ספק אי בפלוגתא, תליא כך, אומריםוב'
 באודך. יבואר ושם הספיקות, בקונטרסועיין

 מצואר יוצא דם דרוב החינוך, ססר בשם רבא האליהו הביא שחיטה( )של זו מצוחטעם
 חיים בעלי דצער מכאן ומוכיח חיים, בעלי צער משום ועוד הדם. שיצאכדי

 טעם ליתן שאין כולם, כתבו כבר אמנם צעב"ח. משום אסור פגום בסכין וכןדאורייתא.
 )פמ"ג(. מצוה שוםעל
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א שמואל א פיסן שחיפח "יפותכית

 עמימן
 מעיפים. י"ר ובו לשחוט, הכשרים הםמי

 אצל הרגילים רוב שקלקל. אומן מומחה. עבוים. נשים. לשחוט. הכשרים)א(
 קבלה נטל לא אחריו. לבדוק מומחה. חזקת על לסמוך לבויקה. מומחהשחיטה.
 קבלה. שכר בחינה. קבלה. מחכבנ רשות מאב. קבלה גביו. על עומוואחד
 יודע. ואינו בוקו בויקה. על קבלה בע"פ. וינים שחיטה. הל' על לחזור קטנים.עופות
 חוש אבר הסכין. לברוק שצריך יווע אינו אחו. וין ושכח קבלה נטלפושע.
 יווע. שאינו בווק וא"י. מחליו קם ומקיל. קל פשע. או המיר הסכיו.הרגשת
 ליתא אסור. מוחר על אומר בזמנינו. בדינים מסחפק יווע. נקרא מה)ב(
 שותק. מתעלף. ובריו. על לסמוך לב"ע. בינו ושחט א"י )ג( למבוקיה.לקמן
 שחוטים. תרנגולים מצא )ד( סחם. שוחט [ר. סימן רק ראה עע"ג. וא,א"י

 להאכיל שחטה עע"ג קטן. שוטה. חרש. )ח( בהמות. עופות. באשפה.בשוק.
 קטן. שליח עכו"ם. שליח לב"ע. בינו קטן מומחה. קטן ע"ג ועומדים גדוללכלבים.
 שיכור. )[ק( מדבר. ואינו שומע )ז( מדבר. חרש )1( קטן. מיקריאיזה
 אמתלא. )יכ( שחט. לא אמר )יב( הקהל. "רם )יא( ערום. )י( סומא.)מ(

 כהוגן. שלא ששחט עדות יש)יד(

)א(
 לכתחילה שוחטין הכל לשחופחפשרים

 נשים אפילו)מחבר(
 להניחם יש שוחטות, שנשים במקום)שם(.
 שוחטות, נשים שאין ובמקום מנהגם,על

 אומר, ואני י"ג(. א' )שמ"ח דירהו רובאיתרע
 להן בדקו לא אם שוחטות, שנשים במקוםאף

 דמיא הוא, רב טורח סכין דבדיקת כיוןסכין,
 נאמנות, היו לא ד"ת הוה דאי חמץ,לבדיקת
 אסור, איסורא דאיתחזק ג', קכ"ז בסףועיין
 ברגילה וכן איסורא. דאיתחזק שחיטהוה"ה

 אין נתעלפה לא ואמרה ושחטה,להתעלף
 ובספק מקילה, בדבר ספק דיש כיוןנאמנת,

 ואין קכ"ז, עיין נאמנות, אין טורח בלאאף
 שלא בהוחזקה לא אם דיעבד, שחיטתהלהתיר

 להקל תרצה ואם סכיה לה בדקו גםנתעלפה,

 אין להתעלף ברגילה מ"מ הוחזקה,בלא
 )פמ"ג(.להאמין

 לשחוט, נשים להניח שאין אומרים,יש
 המנהג ו3ן לשחוט. שלא נהגו שכברנשים

 )רמ"א(. שוחטות הנשיםשאין
 ועבדים 3' הטור )מחבר(. מותרים עבדיםואפי'

 דעתו, לבאר ונ"ל כו'.משוחררים
 להם יש עבדים דסתם ליה דסברעפדים

 הריקים מן יותר הרעות המדותכל
 )ש"ך(. כו' כשרות בחזקת ואינן כו',ופוחזים

 אותו מכירין אין אפילו אדם,וכל
 וגם יתעלף, שלא לשחוט שמוחזק אדםפל

 ויודע מומחה שהוא בו יודעיןאין
 לשחוט לכתחילה לו מותר שחיטה,הלכות
 אם השחיטה אחר שיבדיקמ סמך על)מחבר(
 שחיטתו, לאכול ומותר )ש"ך( מומחההוא

 ל חרשחיטה ל הא
 של בחיוב תמיד העומדות עשה, מצות כשאר אינם שחיטה ויני כי לדעת, נכון שחיטה עניןמהות

 לאכול נפשם אות בבל חאוה שהתאה אנשים תאות בשביל נצטה רק ועשה.קום
 י"ב(. )דברים בשר" חאכל נפשיך אות בכל בשר, לאכול נפשיך תאוה "כי בקרא כמבואר חיים. בעלי שלבשר

 בה, התלוהם ווקדוקיהם פרטיהם כללותיהם הדינים, כל עם שחיטה, של העניז כל ונהחהוה נולר זהובשביל

 להנהגח היסור הונח זה ועל וקלה. יפה מיתה הנשחט, להבע"ח לברור אופן ובאיזה איך אוחנו ללמדהבאים

 בטעם נאמר "ועוד וז"ל: בראשונים, כמבואר הבע"ח של והצער הכאב להקל הוא, כמנחם שתכלית שחיטה,דיני
 וכמבואר תנ"א(, מצוה )חינוך, כו' מואי" יותר חהם בעלי נצטער שלא כוי בדוק, ובסכין הצואר מןהשחיטה

 באריכות. זה בעניןלהלז
 צויתך" כאשר כו' "וזבחת של בקרא המרומזת שחיסה, של הזאת המצוה אם הראשונים פלוגתת בזהויש

 היא דאין להרמב"ם, המצות קיצור במנין ז"ל הראב"ד ועת מצמת. כשאר עשה למצות נחשבת י"ב()וברים
 שחהב מצוה שאינה ר"ל ע"ש. בשר לאכול שירצה מי שישחוט עשה מצות שהיא שם, הרמב"ם וועת עשה,מצות

 פמ"ג ועיין שם(. משנה, )כסף לשחוט עליו חיוב אין בשר לאכול רוצה אינו שאם וכיו"ב, תפיליז כמו האוםבה
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 מומחין בחזקת הם לשחוט הדגיליןשדוב

 )מחבד(.ומוחוקין
 טבח גבי ז', ש"ו, בח"מ,עיין

 להביא דצדיך שקלקל, אומן שקלקלאומן
 ולא מומחה, שהואדאיה

 שחיטה אצל מצויים דוב בכה"גאמדינן
 )ש"ך(. הןמומחים

 יודעים היינומומחים,
 ידיהם לאמן ויודעין ה"שמומחה.
 חכם, כתב בטוד בכלל. לבדיקהלשחיטה,

 מומחה. הוסיףוהדב
 שיהיה עד קבלה ליתן שלא הוא ישדומ"מ
 ואז ינסהו, והדב דמתא שוחטים בפנישוחט
 דא"צ הנראה וכפי הם. מומחין מצוייןדיב אמרינן בדיקה לענין דה"ה ודע לכ"ע.יוצא

 אידך הוה הם, מומחין מצויין ודובטריפות, איז בהמות דוב דהאיכא לבודק,לשואלו
 קפ"ד נדה בהלכות עיין דמיעוטא.מיעוטא
 דהוה לשואלו, א"צ וחזקה דס"ס שם,ובמנ"י
 כן לא הוא, כן וה"נ דמיעוטא, מיעוטאכמו

 בחזקת בחיה בהמה חזקה דאיכאבשחיטה
 )פמ"ג(.איסוד

 מותד אז לפנינו בשאינובד"א
 על וסומכים משחיטתו לאכול אחייולבדוק

 לפנינו הוא אם אבלהחזקה.
 הלכות ויודע מומחה הוא אם לבדקוצדיך

 נתעלף אם לשואלו צדיך איז אבלשחיטה.

)מחבד(.
 בדיעבד, אלא החזקה על לסמוך שאיזוי"א
 במקום החזקה על לסמוך איז לכתחילהאבל

 )טאז(. קיי"ל והכי )דמ"א( לבדדודיכולין
 שישאלנו סמך על ליתן אין דלכתחילההיינו
 ודאי לפנינו איתא ואם קבלה. כתב נטלבלא

 לאסוד, יש לפניע ליתא ואם לשואלו,דצריך
 )פמ"ג(. קבלה נטל שלא כיון חזקתיהדריע

 מ"ד ותב"ש כ"דבשמ"ח
 יש ע"ג בעומד דאפי' כתב, קבלה נטללא
 בחדם זו דתקנה לאסוד, ע"ג עומדוא'

 לאותו כחשוד והוההיתה
 בדוחק דמתיד יאיד חות שו"ת והביאדבד,
 כו' מהני מאביו קבלה כתב ואם עעאג,בגדול
 )8מ"ג(. בזה פקפק והבלאי התיד,הש"י

 שחיטה הלכות שיודע אעפ"י מחפפישדת ישחוט לא עצמוהשוחט
 דגיל שהוא שידע שחיטה בהל' ומומחהחכם בפני ג"8 ששחט עדומומחה,

 המומחה מן קבלה ליטול סגי ולאבעינן, דתדתי ללמדני בא )דמ"א(. יתעלף שלאוזדיז
 ג"כ, הכי בלאו מהחכם דק לבד,בשחיטות

 הנוטלים ואותם היטב, לנסותו יודע הואכי
 הכי בלאו חכמים, שאינם השוחטים מןקבלה
 שלא הוא ישד ומאמ )ט"ז(. עושים הם יפהלא
 שוחטים בפני שוחט שיהיה עד קבלהליתן

 )פמ"ג(. לכאע יוצאים ואז ינסהו, והדבדמתא,
 נטל א"כ אלא שוחט אדם שאין נוהגים,ולכז

 )דמ"א(. חכם לפניקבלה
 לשחוט להתחיל והמנהג בחינה.קבלה.

 שלשה ובתוךבתדנגולים,
 על שכד ליקח ואסוד )שאך(. תדנגוליהיה

 יהנה אל התדנגולים וגםזח,
 יתנם אלא מהן, חכם התלמיד קבלהשפר

 י"ג ובתב"ש )שם(.לעניים
 בטילה דשכד שהליץ מה הדבני6. בעדהליץ
 כו' הדבה ממון שנוטלין יש אבל שרי,דמוכח
 משום ואי וגזל. חשדא ביה אית ודאיוהוא
 יהיה שלא מכשול, להסיד כאא הוא עדותדלאו

 ל הךשחיטה ל הא
 להתיר בא אלא נבלה. באיסור מיתה ולאחר אמ-ה, באיסור מחחם וקיימא אסורה דבלא"ה לאסור, אתי לאוזבחת ודאי אלא וז"ל, הלאו, תיקון אלא מ"ע, לאו הוא ה-וובחת" התוספות מבעלי אחד שלדעת א', מש"ז י"סס"

 כ"ד(. )שבועות שרי דבשחיסה לך ופירושהאסור,
 על אף שיהיה אופן באיזה בע"ח במיתת הקב"ה יחפוץ שלא לדעת,ונכון

 במפרשיס שמצינו כמו שחיטה. דיני עפא תהיה אס ואף וקלה, יפה מיתה ידי חי בעל במות יחפוץלא
 אבר האכל ולא לאכילה, העומד )בראשית( תאכל אכל הגן עץ מכלבפסוק

 התירו לא הקדמון לאדס וגס נ-1(. סנהדרין )רש-י, וולדות לגדל אלא לאכילה, עומדת אינה כחייה ובהמה החי.מן
 )ב"ר(. החו מן אבר ולא )שם( תאכל אכל הגן עץ מכל בפסוק בחו"ל כמבואר מעצמו, המת מבע-ח רקבשר

 ולאכול, להמית היינו אליו, בשר הותר שלא דמה לתרץ, ויש לו. נאסר שחיסה ואפילו בשר כל והלאותימא,
 )ר"ן(. אסור מאליו נפל אס דאפ" החי, מן אבר לאפוקי שרי, מעצמה מתה אסאבל

 מתה אבל ולאכול, להמית הינו לאכילה, בשר הראשון לאדם הותר דלא נ-ס( )דף לקמן דאמרינןוהא
 משוס תואר, יפת של היתר מסוג הוא לאכילה, בע"ח שחיסת של וההיתר נ"1(. סנהדריז )תוס' שרימאליה
 דברה לא כו,, בשביה וראית ת"ר, וז"ל: ביניהס, ושוויון סמוכין איוו בחז"ל שמצינו כמו בהיתר. שיעשנהמוסב
 ל"א(. )קידושין נבילות תמותות בשר יאכלו ואל שחוסות, תמותות בשר ישראל שיאכלו מוטב יצה"ר, כנגד אלאתורה
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 הוא, כלום לאו עדותו מ"מ שוחט, אחדכל
 וא"כ הדבה. ממת שנוטל הוא נוגע ודאיכי
 שהיטה, הלסות יורע ואינו שברקוהובמי
 לאסור יעי קבלה, בנטל להמכשידילאף

 ידע, ולא למד לא דשמא זה,בדודותינו
 )פמ"ג(. בטלה.דעדותו

 לשחוט בקי שהוא מיאפילו
 לשחוט יכול איע תרנגולים, קטניפעופות

 דהיינו הקטנים,העופות
 נותנים ואין ואתמחי, כבד, אותםששחט מי אלא הקטנים, יונה ובני ותודיםהציפודים
 משום לאתמחי הקטנים העופ' בתחילהלשחוט
 להסתלק כדי התרנגול, עם אותו שוחטיםשהיו קטה עוף לידם כשבא מדקדקים, היוגדולים, מומחים אפי' דאיתי ומש"ה )ש"ך(. שכיחידלא
 השוחטים ראיתי לבטלה. בדכה חששמז

 חיישינן לא האי דלכולי משום לא, ותויחר, קטניפ יונים או צפרים שני לשחוטנוהגים
 )שם(. שניהםשיתנבלו

 לשחוט הבא שכל נוהגיםולכן
 ולא לכתחילה, עליהם סומכיל השוחטלברוק

 ולא בתחילה לא אותםבדקינל
 נטלו כבד שחיטה אצל המצוייל דכלבסוף,
 נוהגים מקומות ובקצת חכם, לפניקבלה

 החכם מל פתב נוטל דהמקבל עוד,להחמיד
 שוחט כל )רמ"א(. קבלה לו שנתןלדאיה

 שגודים שיהיו שחיטה פה. בעליאמרם הלכות לפרקים שיחזוד הרינים. עליחזור יראה קבלה, שנטלאע"פ
 ישכחם שלא ובלבובפיו

 ויש החמידו, לכל המסודה בשחיטה)שם(.

 בו שיודעים זה בלשון התלמוד מלשוןראיה
 היא לומד האי שחיטה, הלכות לומדשיודע
 ההלכות לומר שצריך וקמ"ל יתד,לשון
 ונהט בזה, מתפרצים רבים וראינובע"פ.
 קבלה שנטלו אע"פ השוחטים אחרלחקוד
 עיין כו' ביותד נפרץ עכשיו ובעו"ההדעת, לקלי שמסירה החמידו, בשחיטה)ט"ז(
 )פמ"ג(.שמ"ח

 שחיטה בהל' שהדיןכמו
 כן לשחוט, שבא ובמי בריקה עלקבלה

 שוה ומנהגם ודינם לבדוק, שבא ובמיהריאה בדיקת בהל' הדילהוא
 אחר ולדרוש לחקוד לב"ד ויש זה.בכל

 בשחיטות המכשילה איסוד גדול כיוכשרים, ומומחים בקיאים להיות והשוחטיםהבודקים
 )דמ"א(. לכל המסודיםובדיקות

 פעם קבלה נטלאם
 מטדיפת אין אחד,ברקולשו"בואינויורע

 ששחט, מהלמפרע
 הט"ז )דמ"א(. דאתדע הוא השתאדאמרינל
 שנטל במי אף למפרע, לאסוד ודעתוהאריך
 משחיטתו, שנתבשל הכלים אף ואוסדקבלה,
 הדאיות מחמת כמוני בקטנים נסתייםוז"ל

 עדיין שישנו הבשד ולאסוד להחמיד,שבידרנו
 הידועים והכלים זה. שוחט שלמשחיטתו
 והנ"כ כו'. לאסדם יש מהם בושנתבשלו

 ע"ש. עליוחולק
 ידו מתחת טריפות שיצאבודק

 ידיעה, חסרוו מחמת לא בפשיעתופושע
 כתבתי וכן היה. כשד השתא ועדאחזקתיה אוקי ואמדינן מדינא, כשריםהכלים

 ל חףשחיטה ל הא
 בגימ' אשת כף אשת בשביה וראית של בפסוק במפרשים מרומז וכן )רש"י(. מסוכנת בשר שחוסות,תמותות
 )אברבנל(. כו' תואר יפת כענין יצה"ר, כנגד תורה שויברה מלך, שימת של במצוה מצינו וכן )בעה"ט(. נבילהבשר

 נהור~ר רי כוי, מלך להם להעמיד לארץ, בכניסתן ישראל נצסת מצית ג' אומר, יהודה ר' היה וכן בחז"ל,כמבואר
 נאמרה לא כ'( )סנהדרין )שופטים( מלך עלי אשימה ואמרת שנא' תרעומתן, כנגד אלא זו פרשה נאמרה לאאומה
 )רש"י(. כף כך על להתרעם שעתידין לפניו שגלוי תרעומתן, כנגד אלא מצוה, משום מלך עליך תשים ושום זופ'

 כף. בידם הרשות יאמרו אם אלא מלך, למלוך עליהם ה' מצוה לא כי משמע ואמרת, כף תבוא כימאומרו
 המלך מצית אז ישאלו, אם אבל למלך. ד' והיה מלך, ישאלו ולא כשרים יהיו ישראל אם כי לוכר,ואפשר
 למצוה תשים שום יפרש נהוראי דר, אליבא אפ" זה וכפי כףעליהם

 1,(. )ירמיה לרצון לא עולותיכם הנביאים, ע"י בפירוש כנאמר יתברך. לרצונו היו שלא בקרבנות מצינווכן )אוה"ח"
 צויתים ולא אבותיכם את דברתי לא כי ט"1(. )ש"א, כוי וזבחים בעולות ד' החפץ כנאמר, בהן חפץ לו היהולא
 מחסא בנ"י את להציל כדי רק היו בתורה שנאמרו הקרבנות דיני וכל ז'(. )ירמיה כו' וזבח עולה ובר עלכוי

 נבילות בשר לאכול למד שהיה מלך לבן משל אכר, כף פינחס ר, בחז"ל, כמבואר עכו"ם, עבודת והיא גדול,היותר
 עכו"ם אחר להוסים ישראל שהיו לפי כך נדור. הוא ומעצמו שלחני, על תויר יהיה זה המלך, אמריסריפות,
 ויהיו מועד, באהל קרבנותיהן לפני מקריבין יהיו הקב"ה, אמר כו, לשעירים קרבניהם מביאים והויכמצרים,
 קרבנות. מזביחת נובע שמקורה שחיטה, במצות הדבר הוא וכן כ"ב(. )ויר"ר ניצולים ודוו מעכו"ם,נפרשים
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 ואח"כ חלב ניקר אושחט

 כשר הכל יום, באותו המיר וחסירשחט
 )שם(. למפרע חשודואינו

 כל יודע, אינו ונמצא קבלה השוחט נטללא
 בהן שבשלו הכלים כל גם טריפה, ששחטמה
 )רמ"א(. הכשר צריכין ששהטמה

 העתקתי ע"כ דינים, הרבה בכאן שישמפני
משלי, הוספות קצת עם התב"ש דעת לפיהמסקנות

 ששחט מה כל אמרינן ודאי בזהושחיות, א' ורוב שונים רוב שיעורעכשיו ידע דלא ובדקוהו קבלה שנפלשוחט8(
 הקבלה, אחר מועט זמן איזה רק אסור,למפרע
 כזה. מועט בזמן שכח לא דודאי לאסור,אין
 אירע לא שמא ליכא רס"ס אסוה אח"כאבל
 ושהיות השחיטה ענין כלל ידע דלאלו,
 ואם לזה. מודה הש"ך גם ואפשר הוא,מצוי
 לו אירע שמא ספק שיש ח"שג שארשכח
 יש ודאי בזה חלדח, או הגרמח כמו לאהאו

 דאין ששכח, הדעת אומד לפי למפרעלאסור
 מעט מעט דהשכחה הכל שכח זו ברגעלומר
 כדעת וזהו ושרי, ס"ס יש קודם אבלהיה.
 כאן. ז"להש"ך
 א' דין רק ו,טכח קבלח, שנטל שוחטב(

 יש יודע, ענינים ובשאר שחיטה,מהל'
 שרי ומקודם השכחה, אומד לפי ג"כלאסור
 שחיטה הל' כל דיודע כיון קבלה, נטל בלאאף
 הוה, מצויין רוב בכלל שוגה, הוא א' בדיןרק
 היא קולא דעתי ולפי י"ז. סי' השמ"חכ"כ
 בשוגה קבלה נטל בלא אף ולהתיר כך,לומר
 אחד.בדין
 וסתם הרגיל, דבר הוא הסכיןבדיקת חפכיד לבדוק שצריך יודע אינואםג(

 לאסור ויש ס"ס וליכא פגימות מלאסכין

 הקבלה לאחר מועט זמן זולת למפרע.לעולם
 כזה. מועט בזמן שכח לא דודאי להכשיר,דיש
 אפשר בזה חפכיה חרגשת חוש אבדואם

 וכן הרגשה, חוש אבד זו ברגעדעתה
 למקוה דמי לא דבריו ולפי הכנה"ג,דעת

 וחזקה רמי, דליתא כמאן דהשתאדחזקה
 להדי חזקה אוקי וכ"ת היא, טובחדמעיקרא
 שחוטה דהא הוא, כלום לאו בחייה בהמהחזקה
 בסכין השוחט גבי ברא"ש עיין ואיתרע,לפניך
 כה"ג אף להקל אין לדינא ומ"מ פגום.ונמצא
 הרגשה. חוש אבדאם
 ב"ה דעת 9שע, או שחסירשוחטד(

 למפרע, להתיר וב"ח וש"ךויש"ש
 כ"ב, כאן והתב"ש ט"ו, קי"ט בסי' הט"זודעת
 רשע דאדם למפרע. דאסור סובר ל"ב ב'ובסי'
 ולפ"ז מעט. מעט בוער דיצה"ר למקוה,דומה
 שאינם כלים ומ"מ בדאורייתא. להחמיריש
 אף מ', אות כנה"ג עיין בה"מ, להתיר ישב"י

 כלים להתיר אין בספק אף איסוריםדבשאר
 צדדים כמח דאיכא היכא מ"משאב"י,
 להתיר.יש
 פחדינים, בדין סיקל שהואשתחפה(

 לקלוונ אם כי רשע, מחמת לאופושע
 דמיא ודאי זה כלומ בכך שאין שסוברהדעת,
 י"ח. סימן ב"י עיין הסכין, בדיקת עיקרלא"י
 לכן וקודם בחולי, לתלות יש ודאיה"ש, וא"י ובדקוחו מחליו וקם שחלחשוחטו(

 מזמן ומ"מ האחרונים. כל כתבו כןשרי,
 גורם החולי כי דכ"ע, אליבא לאסור ישהחולי
 לזה. מודים פוסקים ושאר הש"ך וגםשכחה,

 שבדקוהו בודק אבל בשוחט, זהכלז(
 בנטל הפ"מ באין בדיקות, חל'וא"י

 כשרות בהמות רוב דאדרבא להתיה ישקבלה
 לכאורה קבלח, נטל ובלא מודה. הט"ז וגםהן

 בדיקח, בלי הריאה נאבדה רהוי שרי,דבהפ"מ

 ל הךשחיטה ל חא
 שיאכלו עד של זה היתר בסוג והיתר איסור בדיני להשתמש צריכים שהיו שונים בזמנים מצינוובו
 לו. מתירין לשתוק, שלא כף תקיעת נתן אתד שאס בקוביא, משתק של האיסור בענין כמו כו'. מוטבבאיסור

 הגיבורים, )שלטי בו' יאכל ואל שתוטות, תמותות בשר שיאכל ומוטב בה לרגילים מאוד גדול קוביא של יצרכי
 )רמב"ם, כשרות, לאבול ימצאו לא אם אסור; דבר כל לאכול המותרים צבא, בתלוצי הדין וכן 9"ג4שבועות

 זה. מטעם ג"ב והוא מלכים(,הל'
 בתערומות, שנאמרו ניכר הדברים ובסגנון הבורא, לרצון היה לא שחיטה שהיתר יוכיח, הכתובולשון

 הסרת לידי תביאך יתירה הרתבה כי י"ב(. )דברים בשר אוכלה ואמרת גבולך, את אלקיך ד' ירחיב כישנאמר,
 היום שכל לך, תגרום מכליותך ד' הרתקת כו'. בשר אוכלה מלא בפה ותאמר שתעיז עד 9ניך, מעל הבושהמסוה
 וז"ל: ז"ל, יוסף בית להרב המלאך שאמר מצינו וכן )כל"י4 בשר אוכלה מלומר תבוש לא בוש גם תאוה,תתאוה
 אסתעייה לא לידך שבאו תרנגולים ואף למצוא, יכולת ולא היום, תצי ואבדת בשר, לבקש אתמול שהלכתמה

 יתיה בזולתם כי אחריהם, לרדוף אין הרע, היצר משכן שהן והיין, שהבשר להודיעך היה, לאתו הכלמילתא,
 236(. בדף השמסה )עיין אמור(. מישרים, )ממד כו' השבת את כבדת בשר בוולת הלא כיאדם,
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 חזקה, תרתי דהוי לאסור יש ה"מובאין
 גם דהשתא. וחזקה ידע, לא שנולדדמשעה
 קבלה נטל דלא כאן, שייך לא מצויןרוב

 כתב ליקח נוהגין דעכשיו רובא, ליהארתרע
 )פמ"ג(. בנדיקה.אף

)ב(
 על אומר אם אלאהדינים, חילוקי כל שידע צריך אין יודע נקראמח
 שפיר ביה קרינן ושואל, מסתפק הייתי זהדבר
 )מחבר(. מותר האסור על שיאמר עדיודע,

 מצטרפות ששהיות שידע צדיףעכ"פ
 אמנם הלכתא, דהכי משמע )ט*ז(.מטתפק

 כתב, י"א ובתבו"ש ט',נשמ"ח
 אין טמא, טהור על וה"השמסתפק, אומר אם לפניו השחיטות שסדרדעכשיו
 והניא שחיטתו. לאסור ויש יפה, עולהלימודו

 שהעניר ב"ה מדבדידאיה
 רמז יודע היה שלא שוחט אטור מותרעל

 דלא הסכין אודךלשיעור
 אסור מותר על אמנם נכונים, ודבריוכפר"ח,

 שכ' כמו לאסור יש בסדר, סדורים שאיןאף
 והוא להיפך יבוא המותר דמן דמ"בהש"ך

 מש"ז מגדים, )פרי אסור וודאי חורבאנפיק וא"כ קדידות. בב' קי"א בסי' ועייןידושלמי.
 שחיטה הל' בדיני אותו ובודקין ז'(.ס"ק

 נדיקת ובדין כ"ג, סי' ריש לקמןשיתבאדו
 לאחר הסימנים בדיקת ובדין י"ח, בסי'הסכין
 עכ*8 לידע וצריך )רמ*א( כ"ה בסי'שחיטה
 ושהיות שפוסל רוחתא בג' הסכיןפגימות
 דעת(. שפתי )פמ"ג דגיל שזהמצטדפין

 למבדקיה, קמן וליתי שחטואם
 נשחטו אם בסימנים יבדקו מ"מ קמןליתא

 למבדק דאפשר מה דכלרובן,
 קבלח ליטול שנוהגים במקומותינובדקינן.

 נוהגין אין אחריהם, והנמשכים באשכנזכמו
 )רמ"א(. שניארנו וכמו כלל, אחריולבדוק

)ג(
 בו שיודעין מיאינויודעו,טחטבינולב"ע

 שחיטח פעמים ה' או דן לפנינו ושחטשחיטה, הל' יודעשאיע
 שחיטתו עצמו, לבין בינו ושחט וראויה,הגונה
 שחיטה, הל' יודע דאינו דכיון )מחבר(פסולה
 ואינו 8" ידע. ולא ודרס שהה פעמיםשמא

 יודע אינו בהלכותיה, בקי דאינו דכיוןמרגיש,
 )ש*ך(. הרא*ש, לידו, נזדמןאם

 מדבריו נראהואפי'
 אין כראוי, ששחט דבריו על לטמוךאפ

 )מחבר( עליוסומכין
 לסמוך אין יפה, ששחטתי לי ברי אמראפילו
 כל שעשיתי לי ברי אמר אפילו )שם(.עליו
 שבשעת מאחר מ*מ שואלים, שאתםמה

 שעשה וסובר אדעתיה, לאו ידע לאשחיטה
 )ש*ך(. ששואליםמה

 יודעים ואנו להתעלף, שדרכומי
 שיודע מאחר נאמן, נתעלפתי,שלא לי ברי ואמר ושחט, מוחזק שאינומתעלף

 היה לא דרס או שהה אי ודאישחיטה, הל' יודע שהוא כיון )רמ*א( שחיטההל'
 )ש*ך(. לנומאכילה

 דמאחר כלום, יודע ואינו שותקאם
 וטהה אלו ודאי שחיטה, הל' שיודעשותק

 היה ולא שותק, היה לא דדסאו
 )שם(. לנומאכילה

 שחיטה, הל' יודע שאינו בו שיודע4םמי
 אם לשחוט לו ליתןיכולים

 ובלבד גביו, על עומד אחר גביו עלעומד
 ת ל י ח ת מ אותושיראה

 )סחבר(. סופה ועדשחיטה
 ל חךשהיטה ל חא

 58ם. מבעלי בשר אכילת שלילת על ה5ם, בע4 בראשית במעשח הותנח בע"ח, אכילתשלילת ושאר האדם עם בראשית במישה הותאותנאי
 הבריאה, טבע שאר כמו בקרבש נטבע זהודבר

 כן ויהי לאכלה, עשב ירק כל את כף הארץ הית ולכל כף. העץ כל ואת כו' עשב כל את לכם נתתי הנהכנאמר,
 הדבר שיצא שאהר ישמיעני כן אומר אם ימים בשאר כן. ויהי כאן לומר ש5ך מה להקשות, ויש א'(.)בראשית
 חאוה יחאי שלא בלבם הקב"ה להם שנתן בזה, שי"ל לתרץ ויש לזה. פירוש אין כאן אבל כן, היהלפועל
 זונ את וה ויאכלו ירוגו ה5ם הבעלי אם העולם, יתק5ם איך כי העולם, קיום לשם היה וה תנאיונחיצת טור4 )הרא"ש, הזה בזמן בעינינו אום הריגה כמו ה5ש מבעלי אהד הריגה איסור בעיניהם וראה ויהיה בשר,לאכול

 בע"ח דם ששופך מי שכל לסרסם, וראוי להעיר נכון והודבר
 לפעמים )כי כדין שלא אדם דם שפך כאילו לו נהשב כוין, שלא אדם דם כשופך בהמה דםשופך

 איש בתורה, כתוב בי"ד(. דין עי5 בהיתר נשפך אדם דםגם
 שסך, דם ההוא, לאיש יהשב דם כו' הביאו לא מועד אהל פתה ואל כו', שה או שור ישחם אשר ישראל מביתאיש
 אלח לי אין )יתתן(. צדיק אדם דם שפך כאילו אשד, זכאו אדם כ"רלו ליה ותהי י"ז(. )ויקרא כו' האישונכרת
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 אחד סימן ששחט ראהאפי'

 כיוןששחט אמדינן לא יפה, יפח אחרפימן
 הסימן שחט יפה, אחדסימן

 לו ואוסרין מחמידין ויש )ש"ך(. יפההב'
 הלכות יודע שאינו מאחד לשחוט,לכתחילה
 )רמ"א(.שחיטה

 יודע שאינו הסתם, מןמיהו
 נראה שחיטה, הלכות יודע אם סתםשוחט

 לכתחילה לו ליתןדמותר
 )ש"ך(. ע"ג עומדיםכשאחרים

)ד(
 ותרנגוליו גדייו אבדו שחופיפתרנגוליפ

 כדאוי, שחוטיםומצאם
 השחיטה. על חשוד אימ הגניבה על חשודשהוא אע8"י )מחבר( מותרים דמ"א( ישראלים,עיר גנבי רוב )וגם מצויים ישראל שרובבמקום
 מן שנתעלם לבשר למיחש דליכא בגווניומיירי

 מותרים )ש"ך(העין
 בשוק שמצאם בין פאשפח פשוק.מצא

 באשפה שמצאםבין
 אסודים שבשוק באשפה מצאם אם אבלשבבית.
 ואם שם. נבלתו להטיל עשוי דאדם)מחבר(
 והשוק העיר רוב אפי' שם, מצויין עכו"םדוב

 עכו"ם ואם במצויים. תלוי דהכל אסור,ישראל
 שווין ואם רוב, בתד אזלינן שווים,וישראל
 בעיר שווים ואם העיר, רוב בתר אזלינןבשוק,
 רוב אם מצויין, עכו"ם שדוב במקוםאסורו

 דוקא )ש"ך(. מותר ישדאל, שםהטבחים
 טבחים, רוב מהניבבהמות

 בהן, וכיוצא בפרגיות לא אבל קפניםעושת
 אלא בבית, לשחטןשדרכן

 ששוחטין ישראל, ציידי רוב שיהיה דוקאבעינן
 )שם(. כבהמה דינו גדול ועוף כשצדין.מיד

)ח(
 מדבר ואינו שומע שאינוחרש שופהחרש

 לשחוט להם מוסדיםאין
 ונתחרש פקח דאפילו נראה )מחבר(לכתחילה
 בלילה, יחידי יוצא שהוא דהיינו שוטה,)ש"ך(.

 שבסעם הכוונה אין )מחבר(. להם מוסריןאין
 כשדרכו אלא שוטה, מיקדי מאלו שעשהאחת
 אם דאפי' פסק, מ"ו והתב"ש )ש"ך(.בכך
 אסורה, שחיטתו שטות, דרך אחת בפעםעשה
 בבית לן כסותו, מקדע )פמ"ג(. להחמירוגכון

 אחד אפי' לו, שנותנים מה מאבדהקברות,
 מוסדין אין שטות, דרך אותן עושה אםמאלו,
 דרך דבדעביד כלומר, )מחבד(, לכתחילהלהם
 מאלו. באחד אפילו שוטה דנקרא הוא,שטות
 כלהו עביד אפילו שטות, דרך עביד לא איאבל
 )ש"ך(. בשוטה ליה מחזקינןלא

 לשחוט, ידיו לאמן יודע שאינוקטן
 אף לשחוט, לכתחילה להם מוסרין איןקפן

 )מחבר(. גביו על עומדיםבאחרים
 בעוע"ג כשרה שחיטתן שחטו, אם אלהכל

 יודע אינו אם שוטה בחרש דינא, ולענין)שם(.
 בעוע"ג, דיעבד כשרים אם מומחיז, ואיןלאמן
 )פמ"ג(. כהמחבר דלא להחמיריש

 אין לכלבים להאכילואף
 לשחוט ם ה ל מוסרים לכלפיםלהאכיל

 אחרים כשאיןלכתחילה,
 מומחים, הם ואפי' )מחבר(. גביהם עלעומדים
 על יסמכו שמא למגזר, טפי שייך בזהדהא

 משחיטתייהו למיכל אתי דלמא )ט"ז(שחיטתן
 אחדים ואם )ש"ך(. היא כשידה לומדשיטעו
 כשהוא לו למסור מותר גביו עלעומדים
 דאז משום ידיו, לאמן יודע אומומחה,
 )שם(. כשירה שחיטתובדיעבד

 מותר שחיטה, הל' יודע שאיטגדול
 גביו על עומדים כשאחדים לו, למסורגדול

 וגם ידיו לאמן היודע קטן)שם(.
 שחיטתו גביו, על עומדים אחדים ואיןמומחה,

 ואם דיעבד, אפילופסול"
 איט וגם ידיו, לאמן יודע אימ מומחחקפן

 ע"ג, עומדים ואחריםמומחה,
 )שם(. אסור דיעבדאפי'
 פסולה, שחיטתו עצמו, לבין בימ ששחטקטן
 דאין פשוט )רמ"א(. שחיטה הל' שיודעאע"פ

 ל הףשחיטה ל חא
 0"41 )ישעיה איש מכה השור שוחט בנניאים, ושגף )ת"כ(. כו' ישחט אשר או ת"ל עוףו לשוחט מגין כו,שור

 יעשה מה חוטא לנבואה שאלו וו"ל: במדרש, ומבואר ל"ו(. )תהלים ד' תושיע ובהמה אדם בכתובים,ומשולש
 שאלו ויתכפר. קרבן יביא ויתכפר, יעשה מה חוטא לתורה שאלו תמות. היא החוטאת הנפש השיבה,ויתכפרו
 בדרך. חטאים יורה ע"כ ד', וישר טוב שנאמר ויתכפר, תשובה יעשה השיב ויתכפר, יעשה מה חוטאלהקב"ה,

 פנים כל שעל לבהמה, תשועה אין התורה, תשובת ומתוך החוטא, לאדם תשועה אין הנבואה, דברי מתוךא"כ
 תשועה מצא בוה ויתכפר, תשובה יעשה שאמר הקב"ה, תשובת מתוך אבל האדם. עון לכפרת למיתה,תלך

 נקיים אינם דין ע"פ דם השופכי ואף האוינו(. )כל"י ד תושיע ובהמה אדם נאמר לכך ולבהמה. לאדמלשניהם,
 מילה, במצות דם והוצאת בחבלה מצוה מקיימי אפילו )אבות(. יטופון מיטיפיך וסוף בחו"ל, כמרומומעונש,
 עמדין(. מהר"י אבות, )עץ הדין. מצד נאחוין כולן מצוה, בדרך חיים בעלי הריגת אפילו או הימנה, למעלהשאין
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 הפסולים כל התבו"ש, כ' )ש"ך(. לקטןנאמנות
 לענין ה"ה הדעת, קלות חלישת מחמתלעדות
 )פ"מ(. דפסוליםשחיטה

 כתב נותן השוחט כי גוי, ע"י עכו"פשליח הנשלחים העופות מתירהט"ז
 העוף, את שחט שהוא לגוי עוףלשחיטת

 דישראל לחילוף חיישינןולא
 יפה לא וא"כ עין. בטביעת שלו עוףמכיר
 הנוצה נוטל והגוי גוי ע"י ששולחין מהעושים
 דלמא ידענא לא עיןטביעת ע"י גם בט"ע. להכיר דא"א כך, העוףומביא
 כן גם לגוי נתן אחר ישראל קטןשליח

 מאותו הוא הכתב וזהלשחוט,
 לעצמו, השחיטה שכר לקח ושלותרנגולת,

 )פמ"ג(.עכ"פ גוי ע"י ישלח ולא ירחק נפשו שומרע"כ
 וכ' קטן, ע"י לשחוט לשלוח המנהגנתפשט
 )שם(. כאן וה"ה הקטן דמהימן ק"ח בב"הכתב לגלויי דעבידי דמלתא הטעמ ס"אהתב"ש

 שנעשה עד זה, לענין קטןומקרי
 שנים י"ג בן דהיינו מצוה, בר קטןפקרי

 מחמירין ויש )רמ"א( א'ויום
 י"ח מבן פחות שהוא למי קבלה ליתןשלא
 ליזהר ויודע הוא, דעת בר גברא דאזשנה,
 עהגין ראיתי וכן הנער, של וידיעתוחורפא לפי דהכל חולין בריש כתב רש"ל)שם(.
 שרואין כל שנה, מי"ג יותר על להקפירשלא
 גברא בכח ידים באימון וזריז בקי שהואבו

 בעו"ה עכשיו אמנם הש"ך, דעת וכן)ט"ז(.
 גם כרמ"א. לנהוג יש וראי המתפרצים,רבו
 ראחד קלף, על קפלח ליתן דאין בל"יכתב
 שם. שמו וכ' השוחט, של שמו ומחקגנב

 ובודקים, בשוחטים הן הרור שרצות עלותתפלא
 )פמ4ג(. לפי מחסום ואשים הוראות במוריהן

)ו(
 לא שומע ואינו המדברחרש פדפרהרש

 שומע שאינו מפניישחוט
 שחיטתו לב"ע, בינו אפי' שחט ואםהברכה.
 בדיעבד, מעכבת הברכה דאין )מחבר(כשרה
 י"ט לסי' מקום הראה )ש"ך(. י"ט סימןעיין

 כשרה, שחיטתו בירך ולא הזיד אפי' נאמרשם
 )פמ"ג(. כאן יודה אפשר שם, ראוסר הב"חואף

)ז(
 אם מרבר, ואינו שומע פדפר אינושומע

 אפי' שוחט מומחההוא
 צריך הנהנין ברכת יש, מצות חילוקידד' תירי הט4ז )מחבר(, מברך אחר אםלכתחילה

 ואם יוצא. והוא מברך אחר שליח, ע"יאפשר אי אם המצוות ברכת ג"כ. יהנה שאחרדוקא,
 והמצוה. הברכה אחר יעשה שליח ע"יאפשר
 בשחיטה העלה ולדינא כו'. מברך אחרשליח, ע"י שאפשר אף והודאה, שבח הברכהואם
 כיון זה, ויוצא מברך שוחט אחר שאיןאף

 מגילה שופר ולפ"ז כו'. היא הודאהדברכת
 לחלק אין לתקוע, יוכל אחר אםוכדומה,
 אינו ואם ומברך, תוקע אחר אלאהמצוה,
 )פמ"ג(.לעשות ראוי וכזה מברך, ואחר תוקע הואיודע,

)ח(
 דינו לוט, של לשכרתו שהגיעשיכורשיכור

 לא דלכתחילה )מחבר(.כשוטה
 ובדיעבר ע"ג. עומדים אחרים אפילוישחוט
 דוקא ע"ג עומדים כשאחרים כשרה,שחיטתו
 שוחט לוט, של לשכרתו הגיע לא ואם)ש"ך(.
 ישחוט, לא ששיטר וי4א, )מחבר(.לכתחילה
 מטעם )רמ"א(. דרסה לידי לבואשרגיל
 ששתה, יין ריבוי מחמת עליו כבדיםשאבדיו

 לוט, של לשכרתו הגיע לא אפי' לנהוג ראויוכן
 לכל כפקח הוא שיכור בחז"ל דמצינואע8"י
 אבל האדם, בדעת דתלוי במדי היינודבריו,
 דיש הדחק שעת אין אם נראה ג"כלשחוט ובאקראי הצבור, על כזה שוחט למנותאין ודאי )ט"ז( כו' איבריו בכבידת שתלוי בזהלא

 יברך דאיך אסור, ע"ג עומד אחר אףהמלך, בפני לדבר יכול וכשאין כו', המלך בפנילדבר ראוי שאינו כל יברך דאיך ועוד,לאסור.
 לדבר יכול ואם מהני. לא ראחר בערום,וכמו
 הדחק בשעת להקל יש ע"ג, בעומדכראוי
 דעצה וסובר הט"ז על חולק הש"ך)8מ"ג(
 הממונה שוחט ומ"מ איסור. ולא הואטובה

 ל הךשחיטה ל חא
 כתיב הבקר בבן )ויקרא(. הדם את וזרק בקרא, נאמר אדם. כדם בהמה ום להקב"ה לו שנחשב מצינוועוד

 הקריב כ~רלו עליו שמעלה דמו, כתיב לכך האדם, לדם דומה צאן של שדמו לפי דמו, את כתיב ובצאן הדם,את
 המצוה טעם בכינת שמצינו כמו האדכג נפש כבוד כמו יתב' לפניו יקר הבהמה נפש וכבוד )בעה"ט(. דמואת
 קבורה. כעין ולמעלה מלמטה עפר צריך ולכן לקברו. ומצוה בע"ה של הנפש היא הדם כי דם, כסוישל
 לזרוק לדם צדיכים שהיו לפי בהמות, דם כסוי התורה תאבה ולא נקבר. הנפש הוא והום נאכל הבשרהרי
 מת אום לקבור ד' שצוה כדרך כבוד, בו לנהוג מהמוסר נפש, הוא שדמו ולצד )רוב"ז(. המזבח גביעל

 )אוה"ה(. כבודו.משום
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 בפרט נמי ליחיד וה"ה אסוד, ודאילציבוד
 )שם(. הזהבדוד

)פ(
 אא"ב לכתחילה, ישחוט לאסומאטומא

 ובשלטי )מחבד( אותו דואיםאחדים
 לא אותו, דואים אחדים דאפילו כתב,גבורים
 התבו"ש דברי ומתוך )ש"ך( לכתחילהישחוט
 הדוב, ישחוט לא דשמא תירץ, למדתיס"ז
 אותו לו יאמר ואם דוב. לשחוט דגילותדאין

 שהייה הוה הדוב, שישחוט לשחוטשרואה
 שחט, ואם משהו. הוא שהייה דשיעודלדידן
 בדק הסומא ואם בסימנים. לבדוקצריך

 )8מ"ג(. שמ"ח, כשר, בה"מ הידבמשמוש
 כשידה שחיטתו הסומא, שחט אםיבדיעבד
)מחבר(.

)י(
 דלא נראה, )מחבד( לברך יכולשאינו מפני לכתחילה, ישחוט לאערוםקרום
 לצד פניו ויהפוך אחד שמברך מה בזהמהני
 הברכה, לשמוע לכוון צדיך דהעדום כיוןאחד,
 )טוז(. לכתחילה בכך אסודוהוא

)יא(
 שלא חדם הקהלהטילו חקחלתקנות

 ידוע, טבח אלאישחוט
 אסורה ששחיטתו אומרים יש אחד,ושחט

 ומש"ה דבר, לאותו חשוד כמו דהוה)מחבר(.
 מהחרם ידע שלא בדבר שגג אם איסודאין

 הקהל 5סלו כשלא דהיינו ואפשר)ט"ז(.
 לא"ה הא אסורין, יהיו שחיטות ששאדבפידחפ
 ביד כח דיש לח', הש"ך שכתב וכמופסול,
 ושמ"ח תבו"ש ועיין )פמ"ג(. לפסולהקהל
 בפירוש פסלו דאם ול"ט, כ"ב ב'בסימן
 דק פסלו לא ואם אסוד, ודאי הכל,שחיטת
 להתיד, יש וה"מ אסוד, הפ"מ באיזהחרימו
 שוגג אף פסלו אבל שרי. ה"מ באין אףובשוגג
 )שם(. לזה בקהל כח דישאסוד,
 בחזקת השוחטים בל התקנה, נתבטלהואם
 )דמ"א(. בראשונה כמוכשרות

)י5(
 עדים בפניהשוחט ,צחט לא חשוחטאמר

 לעכו"ם,בהמה
 תקנה לא אמד ממנה לקעת ישדאלוכשבא
 )מחבד(; נאמן אינו שחטתיה, לא כיממנה,
 שחטה שלא ואומד בדיבודו כשעומדהיינו
 עדים. במקום מיגו דהוי משום נאמן, אינוכלל
 נאמן שחטתיה, לא אלא אמד לא אםאבל
 או ששהה דאפשד דבריו, לתקן שיכולבענין
 שחיטה קדויה אימ בשחיטה, שנפסל שכלדדס,

 דבריו מתרץ בעצמו הוא אם ודוקא)ש"ך(.
 נאסד, אז ודדס, ששהה בזה שכוונתוואומר
 וידאה )ט"ז(. נאמן דאינו אמדינן לאוואם

 שחטתיה, לא סתם שאומד כל הש"ך,מלשון
 שאין אף ואסור דבריו לתרץ יש כלל,ולא

 ששהה, שכוונתו ואומדים לעצמו,מתרץ
 דאיתי שוב שמתרץ, דוקא משמע כ"אומהט"ז
 בשמ"ח, כן ופסק בזה הרגיש ע"גבתבו"ש

 שויא דהא אסודה, ולדידיה )פמ"ג(. נכוןוכן
 לקמן ועיין )מחבד(. דאיסודא חתיכאאנפשיה
 )רמ"א(. באיסורין נאמן א' עד בדין קב"זסימן

)יג(
 הכבש בדאש סימן שעשהטבחאמתלא

 טדפה, שהיא נדאה שיהאהשחוט
 שכשד אמד ואח"כ טדפה. שהוא אומד היהוגם
 אותו, יקחו שלא כדי אלא כן אמד ולאהיה,
 אמתלא שנתן כיון בשד. ממנו ליקח לווישאד
 א' קכ"ז סימן ועיין )מחבד(. נאמןלדבריו
 קפ"ה, מסימן להקשות ויש )דמ"א(.בהגה
 )ט"ז(. מהני לא אמתלא נתנה אםדאפילו
 שתאמד לה די דבנידה משום לתרץ,ויש
 אלא נדה, בגדי ללבוש לה היה ולמהבפה,
 לומד דא"א כאן, משא"ב היא. נדה דודאיש"מ
 איסודין, בכל זה ולפי )נה"כ(. או"א לכלבפה
 סימן, איזה עשה והוא באמידה די היהאם
 בסימן כמבואד מהני לא דהו כל מעשהאף

 ל חךש"יטה ל חא
 גורם היה דורו, לאנשי השהתה שהביא די לא המבול, דור אבל לעולם ירידח גורם הפבולדור

 בשר כל השהית כי הבאים, לדורות גם המוסרי, במובן לעולם,ירידה
 עליו לקבל עדהן ומסוול מוכשר אינו שהאדם לבו אל ד ויתן דמים, ושסיכת המס הארץ ומלאה דרכו,את

 להתיר דרגא נהית וכביכול עוין, הוא דמים ודורש מנעודיו, רע האדם לב יצר כי ובוהות, רוהנייתהתהייבות
 היתר על נצטוה מהתבה נה יציאת שאהר בקרא, שמצינו כמו בע"ה. בשר אכילת והוא קודש האסור דברלאדם
 העולש תקנת לצורך לפעמים, ט'(. )בראשית לאכלה" יהיה %ם הי, הוא אשר רמש "כל כנאמר בע"ה, דםשפיכת
 בע"ח שהיטת כמו לאה"כ, התירה לנו שאסרה מה 11"ל: בה1"ל, כמבואר קודם, שאסדה מה מתרתהתורה
 שאנו וזהו )ראה(, כו' ואכלת כו' בשר לאכול נפשיך תאוה כי באסוק, אה"כ והותרח למקדש הוץששסרה
 ראה4 )מ"ר, אסורים מתיר ברוך יוש בכלמברכים
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)יר(

 עד עליו שהעיד שוחט פהוגן שלאשחט
 כהוגן, שלא ששחטא'

 הוא כלום לאו בהכחשה א' עד מכחישו,והוא
 מותרת עצמה השחיטה ואותה פי')מחבר(.
 אנפשיה דשויה להעד, לא אבל אדם, בנילשאר
 שחיטתו ואילך מכאן אבל דאיסורא,חתיכה
 לב בן בתשובת אבל להעד. אפי'מותרת

 עצמה שחיטה דאותה פסקו, והב"חומהרש"ל
 נתבאר י"ג קכ"ז, סימן וע"ל אדם, לכלאסורה

 כל )ש"ך(. י"א ב', סימן וע"ל בארוכה.זה
 כשנים הוה אחד, לעד תורה שהאמינהמקום
 אשח בעדות דדוקא כו' כתבתי אני אבלכו'.

 כחד הוה איסורים, בשאר אבל כן,אמרינן
 איסור בחזקת בחייה ובהמה בהכחשה, חדלגבי

 עליה, העד שהעיד זו בהמה ע"כעומדת.
 )ט"ז(. ישראל לכלאסורה
 ולהבא, מכאן לאכול מותר עצמווהער
 )מחבר(. אדם שהוא מה לפי הכלומ"מ

 ב.סימן
 סעיפים. י"א ובו כשרה, ומומר עכו"ם שחימתאם
 בינו לתיאבון. מומר )ב( עכו"ם. שחיסת)א(

 לב"ע~
 יוו. מתחת סרפה הוציא עע"ג.

 לו יש )ד( לתיאבון. מומר )3( תולע. אחריו שנמצא תולעים בודק ממון.חומד
 להכעיס. מומר לעכו"ם. מומר );ק( בידו. שנמצא בשר יפה. ואינו יפה,סכין
 ובפתוסק צדוקי )ט( כותי. )ח( מומחה. מומר לערלות. מומר )ז(להכעיס. מאמיה אינו לעדות. פסול עבירות. שאר )ו( בשחיטה. חושש אינו שבת.מחלל
 קוף. בסכין. אוחזין ופסול ישראל ופסול. כשר שחיטת )י( מסור.קראים.

)א(
 נבילה עכו"םשחיטת עפו"םשהיפת

 לך וקרא שנאמר)מחבר(.
 )רמב"ם(. אסור שזבחו למד אתה מזבחוואכלת
 זביחה בר שהוא אותו ואכלת, וזבחתדכתיב
 גם קטן הוא ואם )רא"ש(. מזבחואכול
 דאין לומר שיש ואף )מחבר(. אסורכן

 והוא לאמן יודע ואפי' לעכו"ם,מחשבתו
 ובעכו"ם כשר, ישראל בקטן ובכה"גמומחה,
 כוככים עובד אינו ואפילו )ש"ך(. נכילההוי

 ולפע"ד, )רמ"א(. תושב גר כגון)מחבר(.
 )ש"ך(. לכ"ע מדאורייתא נבילהדשחיטתו

 וגר דאורייתא, לכ"ע עכו"ם עובד גויוהנה
 הוה להר"ם לעכו"ם ומומר פלוגתא, הוהתושב
 דהוה לחומרא נקטינן א"כ דרבנן, הוהשמצווה מי דמפרש ולהרשב"א ג"כ. ולהרא"שד"ת,

 נקטינן דם וכיסוי או"ב ולענין כולן.דאורייתא
 )פמ"ג(. אבאר וכ"ח ט"ו ובסי' לחומרא.ג"כ

 )מחבר(. נבילה ג"כ אותו, רואין אחריםואם
)כ(

 לתיאבון, נבילות אוכל מומ4 לתיאכוןפופר
;

 לה ונותן סכין בורק ישראל
 שביק דלא )מחבר(. משחיטתו לאכולומותר
 סכין שיש דכיון כו'. איסורא ואוכלהיתרא
 מחלוקת בזה יש השחיטה, אחר הסכיןלבדוק צריכים ואם )ש"ך(. יפה ישחוט ודאי בידו,יפה

 וכשירה כנאבדה הוה ליתא ואי לבדוק,יש לפנינו הסכין אם ולהלפה, )שם(.הפוסקים
 ונגע בהמות הרבה שחט דאם דע,כמבואר.
 פגם שמא חיישינן שכן, וכיון י"ב. י"חבסי' כמבואר פוגם שמא ספק הוה דמפרקתאסורים, ראחרים ודאי לו, והלך במפרקתבראשונה
 לי, נראה עוד יגיד. לא והוא ושחטבמפרקת
 אהת, פטם אפי' נכילות לאפול פומרדוקא
 לטריפות מומר הא לו, ונותן סכיןבודק
 )פמ"ג(. הסכין בדיקת א"צבפ"א

 ל הךשחיסה ל חא
 אזהרות בהוספת בתקפו, נשאר האיסור שעליו האדם, נפש את להציל כדי המבול, לאחר נתקנה זוותקנה

 הדת, קנאת לשם הורג וה שונות. באמתלאות אחיו איש ביד אדם דם כמים, דמים גשפך ועוד התפתחות, שלדורות אלפים כמה של כזה, רב מרחק אחר הנוכחים, בזמנינו נחזה, ומבשרינו מזה. לחדול להם היה נקל ולאאנשים, בין אז שורר שהיה דמים שפיכת של הרב ההרגל על להוכיח יש ההזהרות ומריבוי )נח(. ישפך דמו כו,האדם דם שופך האדם. נפש את אדרוש כו/ אדרוש לנפשותיכם דמכם את אך בקרא, כמבואר האיסור. להחזקתכפולות
 קצת להחליש וכדי רציחה. תאות לשם רק מסרה, שום בלי ורצח שהרג הקדמון, מאדם המורשה הנסתרההרציחה האות למלא ~ולש אחת היא והמטרה התכלית אבל שמאל, על וזה ימין, על גוזר זה לאום, קנאת לשם רומסוזה
 בע-ח. בשר להתיר הוכרחו הזאת, הרציחה רגש8ת



 קטכהראל 1 סיסן שחיפח חליתבית
 בינו אפילו לשחוטומותר עצמו ל1ין1ינו

 ואפי' )מחבר(. עצמולבין
 יעבור לא כי תחילה, ממנו הוא יאכללא
 בו שיודעים וצריכים )ש"ך( כו' עור לפניעל

 לא דבזה )מחבר(. שחיטה הלכותשיודע
 דוקא כשר דבישראל כו', מצויין רובאמרינן
 1דיקתו על סומכין ואין )ט"ז(. כןאמרינן
 כשאינו בדיעבד, אפילו לאסור וישל1סוף.
 לא ואם )ש"ך(. מומחה שהוא בבירוריודע
 לא1ול אסור תחילח, ס1ין לו1דקו

 )מחבר(. לבסוף שיבדיקנו עדטשחיפתו;
 אחר לילך פנאי כ"כ לו יהיה שלאבתנאי,
 )ש"ך(. אחרסכין

 לשחוט לכתחילה לו ליתןאין
 שיבדוק בלי עוע"ג, כשר אפי' ע"געדמד

 תחילה, הסכין את כשר,לו
 אילו דהא )מחבר( לבסוף שיבדקנו סמךעל
 בסוף, ולא בתחילה לא הסכין בדק ולאשכח

 א', סימן ריש לעיל משא"כ אכיל. קאאיסורא
 סמך על לשחוט, לכתחילה לו ליתןדמותר
 )ש"ך(. כו' מצויין דרוב כו' לבסוףשיבדקנו
 מומר דישראל אסור, ע"ג עומד 1שרואפילו
 אחדיו, יבדיקנו שלא סובר הוא כי מירתת,לא
 ואסור )שם(. לישראל עצמו שמחזיקלפי

 גדול דכלל מפני ל1סוף, 1דיקח עללסמוך
 במקום לבסוף בדיקה על לסמוך דאיןהוא,
 )שם(. אסור יהיה יבדוק ולא ישכחשאם

 טריפה והוציא ששחטמי
 הוחזק לא אם ידו, מתחת פריפחהוציא

 אח"כ לאכול מותרבכך,
 ששחט במי הרב שכתב מה )רמ"א(.משחיטתו
 שהוציא ברור הדבר שאין היינו טריפה,והוציא
 כגון טריפה, שהוציא לחוש שיש אלאטריפה,
 מעבירין בברור, אבל וכה"ג, אחד עדשהעיד
 ורגלים נכשל, כבר אם השוחט, באדםהדיין עיני ראות לפי בזה דנין מ"מ, )ש"ך(.אותו
 )רמ"א(. אותו מעביריןלדבר,

 קי"ט, בסימן הפר"חכתב
 אחד 1ט1ח, דיניפ ג' כ"ח, ממוןחימוד

 )כגון ממון חימוד שישטבח

 שנוטלין או לאחרים, ומוכר לעצמושוחט
 שהוציא אחת 1פעפ מהכשירות(.כרכשאות
 אלא תקנה להם ואין אותו מעביריןטריפה,
 למקום וילך שחורים ילבש )היינו בוררדזה
 לו שאין טבח ב' כו'(. אותו מכיריןשאין
 מהקהל שכרו )שנוטל ממון חימודשום

 ודואג, ומיצר דואג שיהא )היינוח1ירות ד1רי שיקבל די וב', אחת פעםוכדומה(,
 ובשעם כן(. יעשה שלא לומדים ג' בפניויאמר
 פעמים, ג' עד וכדומה, מתולעיםירקות 1ודקי הג', בורר. זה דפרק תקנה צריךהג'

 ומכאן בדיקתם. על לסמוך ויש דמי,כאנוסים
 בין לחלק אין גם חבירות, דברי קבלותואילך,
 זה. בכל דר1נן לאיסורין דאורייתא,אסורים
 כאן. שמ"ח ועיין שמ עליו חלק הפ"תאמנם
 והגון, כשר באדם מוחזק אם לדינא,וחעולח

 לדונו יש ב', או אחתבפעם
 שקול, הדבר ואם כך. הדברים נראין אםכשוגג,
 ממון חימוד אם והגון, בכשרות מוחזק איןגם
 שחורים. שילבש וצריך במזיד, לדוע יש בה,יש

 חימוד אין ואם 1עירו. ותענית סגופיןשיק1ל די תלה, על הדת להעמיד א"א חזח,ו1זמן
 חבירות. דברי בקבלת די וב', א' בפעםממון
 איש ואם עכ"8, גמורה תשובה צריך ג'ופעם
 יש א' בפעם ממון בחימוד אף ו1שר,הגון
 )8מ"ג(. כו' כשוגגלדונו

)ג(
 אפילו ששחט, לתיאבןמומר לוויא1ןמומר

 יפה בסכין ששחטנשבע
 על חשוד הוא שהרי )מחבר(. נאמןאינו

 מושבע שהוא משני דבר, אותו לגביהשבועה
 קי"ט, סימן לקמן ועיין סיני. מהרועומד

)ד(
 ששחס לתיאבן מומר יפח ואינו יפה,ס1ין

 ויש  עצמו, לביןבינו
 שביפה אומר אם יפח, ואינו יפה סכיןעמו
 שאלו בשידעינן היינו )מחבר(. נאמןשחט

 נאמן הוא אז שחיטה, בשעת עמו היוהסכינים
 מצאו השחיטה אחר אם אבל כו'. שחטשביפה

ךחלשח"האהל
 משלשה זה על זבות לימוד במפרשש מבואר נפש, תחת נפש ליתן הנימוס, מן אינו זה שדברוהגם

 אום, בלא הרמש מן מקחם היה לא וזולתו המין, לקיום ר מצא שבאמצעותו לו, נתנו משלו נח בי 1(טעמים:
 ב8יך יגיע שמר ועליו בהם, יגע ימעות בסה ולמו צא בתבה, ויגע בהם טרח שהוא 2( בהם. הוא זבהובזה
 ורבו משרי לאכול ד' לו התיר לזה בו,, בשר בל יברת שלא וגשבע ר שנתרצה קרבנו באמצעות שגרם 3( תאכל.כי

 הכלל. טובת לשם נפש במסירת ובשרם עצמם את שמקריבים איש, בבני גם אום בבני גם בזאת ומצעו)אוה"ח(.
 שונים וינים ע"י זה בבד בעגין שונות תקנות להביא ולומויה התורה פסקה לא הזה, היום ועדומאז
 ולהקל להטיב עומדים דור ובבל בע"ח, בשר אכילת של הזאת פראית החצי הדרישה את ומחלישיםהמגבילים



 שמואל 8 פיסן שחי8ח "ל8יתבית
 בס"ק שנתבאר כמו דינו אצלו, הסכיניסאלו

 נמצא ואפילו )ש"ך(. ע"שז',
 בעיר, מומחין יש אם בידו, בשד בידובשר

 בין חילוק דאין המחבר, דעת משמע)מחבר(. לי שחט מומחה לומרנאמן
 בעיר מומחה יש אס ולעולס לבהמה, עיףבשד
 באומר ודוקא לו. שחט מומחה לומרנאמן
 לקחתיה. שחוטה המקולין מן לומר נאמןבעיר, ישראל מקולין יש ואם לי. שחט פלונימומחה
 עיר באותו שחוטה בשר מצוי שהיהודוקא
 לומר, ורוצה )ש"ך(. נבילה כמו בזול כךכל

 אפילו לחלק דאין משמע המחבר,מדסתם
 השוחט אצל הבהמה שהביא ואומרבהמה,
 הוא, רב דטורח לביתו, הביאו ואח"כלשחוט,
 )9מ"ג(. כו' דמרתת די,מומחה פלוני שאומר 'כל אפ"ה הסכין, בדיקתכמו

)ה(
 לדבר אפילו להכעיס מומר להבעיסמומר

 לעכו"ם, מומר שהוא אואחד,
 לכל מומר שהוא או בפרהסיה, שבת לחללאו

 דינו אלו, משתים חוץ אפילו כולה,התורה
 הדין ג"כ יפה סכינו נמצא )מחבר(.כעכו"ם
 קרינן לא לזבוח, חושש שאינו כיון טעם,ישד )רש4י(. הוא בידים לנבל דמועד כן,הוא
 בפעם ואפילו ט"ז(. )דא"ש, ואכלת וזבחתביה
 9'ד, רמב"ם כתב ובאפיקורסבאפיקורס, הוי לעכו"ס דמומר כעכו"ם, הויאחד
 )ש4ך(. נבילח ושחיטתו כעכו"ם, הואדהרי

 לעכו"ם .ומומר
 בצנעה, אפילו עובת מחלל לע8ו"ם.מומר

 לכל מומרהוי
 9עם אפילו שבת חילל אם וכן כולה,התורה
 חילול השמ"ח, כתב )ש"ך(. בפרהסיהאחד
 פרסום דרבנן. לא בדאורייתא, דוקאשבת
 שית9רסם. שידע או מישראל, עשרההוה
 לבישת כמו מפורסמות, עבירות לשלשהמומר
 מסתמא הוה ונבילח, חראש וחקפתשעטנז
 מומר הוי בשאר, נזהר ראינו ואם התורה.לכל
 אף מצוות, רוב על עבר ואם אחד.לדבר
 נבילות או8ל ככולו. רובו בשאר,שנזהר

 נפסלה ודוקא להכעיס, הוה מאליה,שמתח
 כ"ו(. ע"ז, )תוס' דלתיאבן, תלינןבשחיטה
 נבילח, חאו8ל בה"י כתב חאידנא,אמנם
 התורח, ל8ל דחשוד ולומה להחמיריש

 משמ"ח. העתקתי זה כל לדבריו. לחושוראוי
 מומר, הוה לא אחד פעם דסבר דמאןודע,
 נעשה לא שחיטה באותה דסובר למאןאו

 בעינן דמ"מ לומר, לכאורה נראה היהמומר,
 לדבר חשוד חמוד לדבר דחשוד רואים,אחרים
 עבירות לשאר כ"ש לשבת, חשוד ואםהקל.
 הביא כ"ו להכנה"ג ראיתי אמנם מהימן.ולא
 שחיטתו לד'א דמומר כו', מרי"קבשם
 לאחרים בשוחט דמיירי לומר וצריךבמהרי"ק ועיינתי רואין. אחרים באין אףכשירה
 באין מותר ומשו"ה כו' ממנה הנאה לוואין

 ממנה, הנאה לו שיש כל הא רואיןאחריס
 עצמו, בשל נאמנות לו אין שחיטה אותהאף

 כ', ש"ך ועיין הקל. על חשוד לחמורדהחשוד
 )9מ"ג(. ח"יובקי"ט,

 בשחיטה חושש שאינוומי
 להכעיס, עושה שאינו 8י על8היחיטה אף תיאבון בלא נבילות ואוכל חוששאינו

 )רמ"א(. להכעיס כמומרדינו
)ו(

 עבירות, משאר לאחד מומר עבירותשאר
 סכין לו לבדוק צריכיןאין

 )ט"ז( כישראל הוה שחיטה דגבי)מחבר(
 דפוקר דחזינן כיון )מחבר(, צריךולהרמב"ם
 חיישינן עבירות, משאר באחד תאותו,בשביל
 כו' כהלכה מצוה שום לקיים שלא פוקרשמא
 בדק דלא דהיכי לעיכוב, אפילו ומשמע)ט"ו(
 שחיטתו בסוף, ולא בתחילה לא סכיןלו

 אפשר דהתס א', מסימן ול"ק )ש"ך(.אסורה
 דהוא ליה ניחא ולא )שם( לשחוט לאחרנתן
 בט"ז מ"ש ועיין טרח, לא מטרח דודאיבדקן,

 לעבירה במומר ודוקא)48מ(
 לעדות, פסול שהוא מי אבל לעדותשסול

 תורה, של מעבירותבעבירה
 להרמב"ס אפילו סכין לו לבדוק צריךאין

 לעדות, ופסול מועד שהוא היינו)מחבר(.
 ל הךשחיטה ל חא

 להחליש האנושיות התשתחות תהלוכות עם לאטית בהדרגה געשה וה ודבר וה. בגידן התשמוש אופני ממשבפועל
 אח"כ הטורפות, חיות בשר איסור על התורה הוהירה מתחילה במפרשים. כמבואר בכלל, האכעה ותאות רגשאת
 שנאמר בכלל, ומאוסים מתועבים דברים על ואיסור אוהרה בקרא כמבואר חולי. מחמת טריפה בשר חו"לאסרו
 ואח"כ טורפות. חיות על אוהרה כו', תאכלו לא וואת תאכלו ואת נאמר אח"כ י"ד( )דברים תועבה כל תאכללא

 לך במותר עצמך את קדש כ"א(. )שם, אלקיך לד' אתה קדוש עם כי ואומר גבוה יותר לסדריגה ממדריגההולך
 )שם(. אמו בחלב גדי תבשל לא ואויל ומפרש המותרים. בדברים אף מאכלך את לתקן אתה שצריך כלומר)ספרי(.

 האם מן החלב את שנחלוב אכורי, עם נהיה שלא במאכלים קוושים, להיותינו יאסור אבל נתאב, מאכל שאינואף



 שמואל פ סימן שהיפח "יפותביתם
 אם אבל )ש"ך(. אחת פעם אלא עבר שלאהייט
 אע"8 נבילות, שאכל משום לעדות פסולהוא

 לאכול חשוד שהוא כיון לכך, מומרשאינו
 לכך כמומר דינונבילות,

 סי"ג, בשמ"ח עייז )רמ"א(. מאמיןאינו
 במצוה, מאמין שאינודלהכעיס

 דינו עשה, במצות אפילו בוראו, להכעיסאו
 )8מ'ג(. התורה מן פסולה ושחיטתוכגוי,

)ז(
 כמומר ריט לערלות, מומר לערלותמופר

 וערל )מחבר( אחתלעבירה
 כשאר הוא הרי מילה, מחמת אחיו שמתומ8ני
 עכשיו בשגם והייט )מחבר(. כשרישראל
 ימות 9ן מיראתו למול מניח אינו גרולשהוא
 ואפ"ה יראה, שם אין אם אבל כאחיו. הואגם
 )ש"ך( לערלות כמומר ה"ל מל,אינו

 דמומר סכיז, בריקת צריך ז"ל,ולהרמב"ם
 )פמ"ג(. זו בעשה עובר רגע בכל שהריהוא,

)ח(
 )מחבר( כעכו"ם דיט האידנאכותי,כותי

 התלמוד בזמן שגזרו לאחרפי'
 )ט"ז(.עליהם

)פ(
 )שאינם ובייתוסי צרוקי ופייתוסיצדוקי

 שבע"9( בתורהמאמינים
 דאפי' הרשב"א, כתב )מחבר(. אסורהשחיטתן
 כששחט מהני לא לו, ונותן בשר זיתחותך
 לא שחיטה דהלכות משום עצמו, לביןבינו
 עומדים ואחרים שחטו אא"כ )ש"ך(. כו'כתיבי
 נראה, )מחבר(. סכין להם ברקו וגם גביהם,על
 רלא מומחה, יהיה ע"ג שהעומר צריךראין
 רק א'. סי' לעיל יריו לאמן היודע מקטןגרע

 רדילמא מומחה, צריכיז ונכנס יוצאכשישראל
 שזהו ידע לא ואיהו דישראל, אדעתיהלאו
 מהרש"ל וכ"כ מיניה. דלירתת לישראלאסור
 )ש"ך(.כו'

 שקלקלו הזה, שבזמן הקראיזאלו
 משחיטת אוכלין אין וגם מעשיהםקראים

 אפילו אסורה שחיטתןישראל,

 )שם(. יפה ששחט וראה גביו על עומדישראל
 9סולה ושחיטתו כמומר, דינומסור

 התורה לכל כמומר נראה, )רמ"א(.מסור
 לתיאבון כמומר דהיינו )ש"ך(.כולה

 אחת, פעם אף משמע ולפ"ז )ט"ז(.דלעיל
 דמצריך ז"ל כרמב"ם הלכה 9עמים הרבהדאלו
 בנה"ך והש"ך עבירות. לשאר אף סכיןבדיקת
 ע"ג. עומר ישראל אף ואוסר עליוחולק

 דפעם כב"ה פסק כ"ו ובשמ"ח מ"זוהתבו"ש
 פעמים ובהרבה דיעבד. כשירה שחיטתוא'

 )פמ"ג(. כו' ע"ג בעומר אף דיעבדפסול
 סימן לקמן ועיין מסור(, )שחיטת מכשיריןויש
 המחבר פסק י', סעיף שם כי )רמ"א(קי"ט

 פסק הלכה לענין )ש"ך(. כשרהדשחיטתו
 בשמ"ח, ועי' כשירה. דשחיטתו כהמחברהש"ך
 פעמים ובהרבה בהפ"מ, לפסול איז א'דבפעם
 חיים אורח עיין תפילין ולענין שחיטתואסורה
 עיין א'. בפעם אף לפסול יש ושם ל"טסימן
 )פמ"ג(. י"גמש"ז

)י(
 לשחוט 9סול התחיל ששחטו וכשר9סול

 להיפך או הכשר,וגמר
 הכשר שחט אם הא משמע, )מחבר(פסולה
 בד"א )ש"ך(. כשר הפסול, אח"כ ושחטהרוב

 נבילה, אותה שעושה בדבר הפסולשהתחיל
 התחיל אם אבל הקנה, ברוב או בוושט,כגון

 )מחבר(. כשירה הכשר, וגמר קנה בחציהפסול
 רובו, ה9סול והשלימו הקנה חצי הכשרשחט
 אפי' רשהייה דקיי"ל ואע"ג )ש"ך(. 9סולנמי
 משכחת מ"מ בוושט, בין בקנה בין טרפה,כ"ש
 התחיל ברין המחבר, שהביא דינא להאילה

 רתפס היכא הכשר, וגמר קנה בחציפסול
 )ש"ך(. לדירן אפי' רכשר פידו, לבדוהקנח

)יא(
 ופסול ישראל פספין אוחזין ופסול"8ראל

 בסכיןאוחזין
 אחד כל אם לומר צריך ואין פסולה,ושוחטין,
 כמה שהביא ש"ך עיין )מחבר(. בידוסכינו
 דכשירה בתוספתא הוא וכן המכשירין.ריעות

 ל חךשחיטה ל חא
 בע-ח. בשר אכילת להמעים הללו, ההגבלות בכל מונחת היתה מיוחדת כללית אחת וכפ1ה )רמב"1(. אכזריותובכולם הבישולי דרך והמ גדי, נקוא 11נק וכל אם, תקרא מינקת כל כי זה, בלאו יכניס בחלב בשר וכל הבן. בוש1בשל
 כע-ח, המתת של האופן בנידן מיוחדים דינים ע-י שונות הגכלות לעשות זאת כפנה מסעם התחילו הזמן,ובהמשך

 אז השוררת ההפקרות את להסיר עממיות, דתיות השגחת תחת שחיטה, של הענין כל הכניסו סוף כל שסוףעד
 את עוה רעה, כחיה החי מן אבר ואכל טרף דורסת, כחיה טרפו על נופל אחד כל שהיה זה. בנידן ישראלבמחנה
 כאלו, 9ראים ממעשים האנשש למנוע וכדי שבקרבו. הרצחנית ונפש לב כחפץ ש1נ1ת, אכזריות במיתותקרבנו
 דבר. לאותו מומחים אנשים ע"י נעשה והדבר דמה שם לש9וך המוגבל למקום הכע"ח את להביא דתניתן
 ולשון שבו. והפרטים הכללים הדינים ע"י הדורות בהמשך ונת9תח שנשתלם שחיטה, של להענין היסוד הונחוכזה
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 וטריפות, נבילות לו למכור אסור התורהלכל דהתם לעכו"ם, לשוחט דמי ולאשחיטתן,
 בשם דנהרי, עברי תרי כמו לו, מצוי איןאם נמי איהו דבלאו הכא משא"כ מחשבה,מטעם
 8שירח. שחיטתן נפשם, על להמלטאפשר זה ומ"מ אלו. בדינים שהאריך שמ"חעיין אי אם חאנוסים, הריב"ש, כ' גם יאיר.חות כה"ג, להתיר יש לכן שפיר. משתחיטהוה

 אונס, סחמת לדתו שחזר גר הרשב"א,ובשם יכול היה הכשר באם היינו הש"ך,שמכשיר
 באונס כל ודאי הוא והכין הוא, גמורישראל להכשיר מקום אין דאל"כ הפסול, בלאלשחוט
 )שם(. הוא כשר מ"ע, שביטלאף דמומר יהודה, לחם בית כתב )פמ"ג(.בזה

 ג.סימן
 אחר. סעית ו% כוונוע צריכה אינהשחיטה
 מעצמה. הסכין נפלה מתעסק. לשחוט. כוונה)א(
)א(

 כוונה צריכה אינה חוליןשחיטתכוונה
 מתעסק רחמנא מרגלי)מחבר(

 בכוונה שלא שוחט רהיינו שפסול,בקדשים
 שתהא עד הבקר, בן את ושחט דכתיבלשוחטה,
 כשר בחולין ש"מ בקר, בן לשםהשחיטה
 סכין שזרק או לחתוך, בעלמא מתעסק)ט"ז(.

 בהליכתה, ושחט בכותל,לנועצה
 שלא לראות וצריך )מחבר(. כשרהמתעסק

 מלשון ותחיבה, נעיצה )עניןהחליר
 בין הסכין ובסרקין( בחורין שנכנסהחולרה

 הנוצה נמצא ואם העור. תחת או לסימן,סימן
 הפיל ואם החליד. לא ודאי חתוכים, השעראו

 ושחט, כלל בכוונה שלא ברגלו או בידוהסכין
 )מחבר(. כשירהשחיטתו

 פסולה, ושחטה מעצמה נפלה סעצמחנפלח
 )מחבר(. גברא כחדבעינן

 לכל הוה דזבחת משום ז'(. סי' לקמן)עיין
 לשום להתכוון שצריך ועשית, כמוהפחות
 בחיקו מונח הסכין היה אם )ט"ז(. כו'מעשה
 כנפלה בכוונה, שלא וחיקו מידו ונפלה בידו,או

 ופסולה. רמימעצמה

 ר.סימן
 מעיפים. ז' ובו רינו, מה אחר רבר לשם או עכו"ם לשםהשוחם

 לשם שחט )וק( לעכו"ם. חבירובהמת
)א(

 אפילו עכו"ם, לשם השוחט לעכו"םשוחט
 בשחיטה לעברה חושבאינו

 או דמה, לזרוק שחיטה בשעת חושב אלאזו,
 מתים, זבחי זה הרי לע"ז, חלבהלהקטיר
 עצמה שהשחיטה פי' )מחבר(. בהנאהואסורה
 )ט"ז(.לעכו"ם

)פ(
 לזרוק חשב ואח"כ סתם שחט לזרוקחשפ

 לעכו"ם, חלבה להקטיר אודמה
 ג"כ דמתחילה תחילתו, על סופו הוכיחאמרינן אי דספק )מחבר(. מתים זבחי ספק זההרי

 שחט )ד( העכו"ם. חשב שחט. ישראל(
 קיבלוג לאל )ז( שר. לשם )1(הרים.
 פסק ומהרש"ל )ט"ז( כו' עכו"ם לשםשחט
 בהנאה. ומותר באכילה דאסור ירוחם,כרבינו
 מצות לשם בפירוון מתחילה ששחטוהיכא
 השחיטה אחר הקטיר או זרק אפי'שחיטה,
 )ט"ז(. אסור בזה ואף )ש"ך( פסול לאלעכו"ם
 )ש"ך(.מתים זבחי ספק זה הרי זרק, ולא לזרוקחשב

)ג(
 של בהמתו ששחטישראל חעכו"םחשפ

 העכו"ם חשב אפילועכו"ם,
 אחר הולך דהכל )מחבר( כשרהלעכו"ם,
 מחשבת השוחט שמע ואפילו )ט"ז(.השוחט

 ל חךשחיטה ל חא
 קלה היותד היא זאת, המתה שאופ1 וגמדו :מנו ראה(, )רמג"1, הצואד סימני הכרת היא הקודש, בלשוןשחיטה
 שחיטה, של זה בענין התורה כהנת היתה שזאת הרמב"ם גדברי ומבואד הזה. ויום עד יפה למיתה ונברדלבע"ח,
 או רעה בשחיטה הבע"ח לענות ואסרח שבמיתות. לקלה לתורה כוונה בע"ח, להריגה הביא וכשההכרחוז"ל,
בגחירה

 )מורה"



 שמואל ר פיסן שחיפה "לכותבית
 וזה מחשב דזה לאכילה, אפי' כשרההעכו"ם,
 או מין עכו"ם וכששוחט אמרינן. לאעובר,
 בהנאה, אסוד אז בעכו"ם, האדוקים מיןישראל
 ישדאל ואם )ש"ך(. לעכו"ם מחשבתםדסתם
 )מחבד( פסולה לע"א, העכו"ם שיזרוקחשב

 דמותר הרא"ה דעת )דמ"א( בהנאהואסורה
 להתיר יש הלכך הת"ח, דעת וכן באכילה,אף

 )ש"ך(. בהנאהעכ"8
)ך(

 בהמת ששחט ישראל לעכו"ם חבירובחמת
 לא לעכו"םחבירו

 )מחבר(. לצערו אלא כיון לא שוראיאסרה,
 ואפילו אסודה, דבאכילח דאמר מאןאיכא
 דליכא כו', הרים לשם חבירו בהמתהשוחט
 אוסד אדם אין אכילה איסיד לעניןלמימר
 לה, אסר איהו לאו רהכא שלו, שאינורבר
 ומתה נשחטה כלא והוה לה, שרי דלאאלא

 )ט"ז(. הלכה וכן )ר"ן(מאליה
 אומרים יש זו, בבהמה שותפות לו ישואם
 בזה דגם אומרים ויש חבידו, חלק גםשאוסר
 לאסוד ולא שותפו, לצער אלא מכויןאינו

 זה הרי ההתראה, ועבר בו הותרו ואם)מחבר(.
 שהותרו כיון )דמ"א(. מומרים כשאדאוסר
 ודע )ש"ך(. בהנאה אף ואסוד לאסור,כיון וראי שחט, ואפ"ה לעכו"ם, לשחוט שלאבו

 מיירי לעכו"ם, שחט ראמרינן הסימןדבכל
 קמ"ה סימן וכדלקמן רהו, כל במעשהאפי'
 )שם(.ח'

)ח(
 וגבעות, הרים לשם השוחט חרים לשםשוחט

 כוכבים ולבנה, חמהלשם
 תקרובת דין לו אןי ונהדות, ימיםומזלות,
 פסולה, שחיטתו אבל בהנאה, לאסרהעכו"ם
 לרפואה, אלא לעבדם נתכוין שלאאעפ"י
 העכו"ם שאומדים הבאי מדברי בהוכיוצא
 דאעפ"י משמע, המחבר מלשון)מחבר(.
 זבחי ולא פסולה אלא הוה לא לעבדם,שנתכוין
 דמתכוון פי', והטוד הרשב"א אבל כו'.מתים
 )ש"ך(. מתים זבחי הוילעבדם,

)ו(
 לשם או הד, של שד לשםשחט שרלשם

 בין הדברים, משאר אחדשד
 ששחט בין הגדול, השר מיכאל לשםששחט
 )ש"ך(. מיניה דסליק לעבדם נתכוין לאאאפילו דקאי משמע )מחבר( בהנאה ואסורמתים, זבחי זה הרי שבים, קטן שלשול של שרלשם

)ן(
 מניחים שאינםישמעאלים קיבלאלאל

 יהפוך אא"כ לשחוטישראל
 נגד פניו שיהפוך )דהיינו קיבלא לאלפניו
 לשוחט דומה אינו חקותיהם, כמנהגמזדח(
 עובד, וזה מחשב )דזה הרים לשםששוחט

 המנהג לבטל ראוי ומ"מ )ש"ך(. אמרינן,לא
 הואיל )מחבד( כן שעושה במי ולגעורההוא,

 )דמ"א(. כך עלומקפידים

 ףנסימן
 סעיפים. ג' ובו קרשים, לשםהשוחם

 פסול כמנת )ג( להקרכה. שאיגם מינים )11( קדשים. לשם שוחט)א(

)א(
 קדשים, לשם חשוחטים ' קדשים לשםשוחפ

 ונודדיםשמתנתים
 פסולה '~חיטתו מום, בעלת היא אפ"כמותם,
 ואינה מומה מכסה שהאדם שפעמים)מחבר(
 משום אסוד, מכוסה אינה אפי' דלהכיניכר,
 בחוץ קדשים כשוחט שזהו )ש"ך(. פלוגלא

 שזה שיסבר עין, מראית מפני פי')מחבד(.

 לשם שחט ואם )ט"ז(. קדשים לשםשוחט
 שחיטתו ונדבה בנדד באים שאינםקדשים
 לשם עולה לשם השוחט כיצד, )מחבד(.כשידה
 פסח לשם ש"ך( נזיר, לקדבן )וה"התודה

 להפרישו יכול וחפסח הואיל פסולה,שחיטתו
 )שם( ונידב לנודר דומה שירצה, שעהבכל

 שחט ואם )ט"ז(. לעולתו אמר דלאואע"ג
 תלוי אשם לשם ודאי, אשם לשם חטאתלשם

 ל הךשחיטה ל חא
 כבר אז שמצינו שאול, בימי החחיל רכ כקהל שחיטה כדיגי להשחמש הדכר ונחפשט שגחקכלוהזמן

 ארצה, וישחטו כו, וכקר צאן ויקחו השלל, אל העם ויעט כקרא, כמכואר אכזרי. כאופן בע"ח הריגת לחטאנחשכ
 ואמר כעס ודוד א'(. )שמואל הדם על לאכול לו' חוטאים העם הנה כה, לשאול ויגידו הדם, על העםויאכל

 ולא ואכלתם, כזה ושחטחם כה, שודו איש אלי הגישו כר, גדולה אכן אלי גולו חטאחם, כלומר"כגוחם-,
 דיגי פרטי גם אוחם שלטד כחו"ל ומכואר )שם(. שם וישחטו הלילה, כידו שורו איש העם כל ויגשו לד.תחטאו
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 שחיטתו תמורה, לשם מעשר, לשם בכורלשם
 שאם עבירה, עבר שלא כית )מחבר(.כשירה
 עושה הוא ממילא כפרה, לו ויהיהשיתבייש כדי ברבים שמודה ליה, אית קלאעבר
 באים אלו שאין יודעים והכל נדבה, דרךכן

 ואמר ביתו בתוך זבח לו יש אם )ט"ז(.בנדבה
 )ש"ך(. ופסול שהמיר אימור תמורה,לשם
 חטאת, חייב שהוא ואמר לפנינו הואאם

 חילוק שיש ונ"ל מתיר. והב*ח אוסרהרש"ל
 עבר זמן איזה שכבר אומר הוא אםבדבר,
 כבר היה אמת, הוא דאם משקר, ודאיעבירה,
 אם אבל ויתכפר. שיתבייש כדי קולמוציא
 האידנא, עד לו עדע שלא שאפשר בעניןהוא
 להתבייש מיכוון קא והשתא אמת, אמרודאי
 עליה שחייב עבירה שעבר נודע אם)ט"ז(.
 לאשמי, או לחטאתי זו ואומר אשם, אוחטאת
 ב"יוד", לחטאתי שאמר ודוקא )מחבר(.פסולה
 )ש"ך(. כשרה סתם, לחטאת אמר אםאבל
 שחייב עבירה שעבר ועדע לחטאתי אמראם
 חוץ שחיטת כמו בהנאה אסור חטאת,עליה
 ענין, בכל תלוי באשם פוסלין ויש)ט"ז(,
 ויש ונדבה, בנדר דבא להו דסביראמשום
 )רמ"א(.להחמיר

)פ(
 תרנגוליםשחט לחקרפה שאינהמיניפ

 וכיוצאואווזים

 קדשים, לשם להקרבה, שאינה מיניםבהם,
 איפכא אבל )מחבר( כשרים גדולים,יונים ובני קטנים לתורים וה"ה )מחבר(.כשרים
 )ש"ך(.פסול

)ג(
 אחד ונתכוון ששוחטיםשנים פפולפוונת

 בין הפוסל, דבר לשםמהם
 סכינו אחד שכל בין אחד, בסכיןשאוחזים
 שכוחו אעפ"י )מחבר(. פסולה 11 הריבידו,
 ואין לשחוט, מספיק לבד הוא הכשרשל

 שוחט הוא שגם כיון מ"מ לו, מסייעהפסול
 זה, אחר זה שחטו )ט"ז(. אוסר פעם,באותו
 פסול הפסול, דבר לשם מהם אחדונתכוון
 הפסול שיתחיל בעינן דהכא נראה,)מחבר(.
 כבר שאם וכ"ש נבילה, אותה שעושהבדבר
 כששוחט פוסל דאינו בכשרות, רובושחט
 בד"א, )ש"ך(. קדשים לשם האחראח"כ
 בה לו אין אם אבל שותפות, בה לוכשהיה
 הפוסל( דבר לשם שנתכוון )לזהשותפות
 דבר אוסר מישראל אדם שאין אסורה,אינה
 ויש עין, מראית משום ענין, בכל אוסריןיש )מחבר( לצערו אלא כוונתו שאין שלו,שאינו
 צד יש דאם נראה, מ"מ )רמ"א(.להחמיר
 היתר גם לצרף יש בתערובות, כגון להקלאחר

 )ט"ז(.שאמרנו

 גםימן
 מעיפים. ר' ובו שוהטין,במה

 בסכין פגומה מגל. אחד צד סכין. צפורן. שן. קרומית. צור. שוחטין. במה)א(
 לגוף. לקרקע. במחובר )וב( בחול. הוחק בשעת טוב. ביום מטלית. עוקץ.ארוך.
 סכין ושחט. בכותל סכין נעו )ר( תלוש. ביד צפורן )3( בלחי. הקבועיםשנים

 בעוף. גתנא. האי כי בתלוש למעלה. וצוארלמטה,

)א(
 בין פצור בין פפפיןבין שוחטין' התלוש דברבכל שוהטיןפטח

 אישפרנא הנקרא האגם קנה שלפקרוטית
 מדברים בהם וכיוצא ש"ך( רמ"א,יחידי, וציפורן ושן דבריהם לפי פזפופית)בין

 בו יהיה ולא חד, פיו שיהיה והואהחותכים.

 פסולה וצפרנים, שינים שני אבל )מחבר(פגם
 שקסמים קנים בשאר לשחוט ואסור)ש"ך(.
 הסימנים לנקבית לחוש ויש מהם,נבדלים
 ר"ל פסול, נמי דבדיעבד משמע)רמ"א(
 אם אבל בדקו, ולא שחיטה לאחרכשנאבד
 כשר הימינו, קסמין נתזו שלא לו וברורבדקו

 בכה"ג, אף ואוסר, חולק ויש )ש"ך(.בדיעבד

 ל הךשחיטה ל הא
 בזה, מנין ארכו. שיעור להוות צריך היה כמה להם הראה סכין אמרי רבנן ב1ה, ושחטתס מהו ו1"ל,שחיטה,

 שלח שוחט שהעבירו באחרונים, ומבואר לדיגא. הביאו והמרדכי נשא(, )מיר, כו, חמשה ה' שבעה, ד הרק,ב'
 ושחטתם סכין, הלכות ולמדם שחיטה, עניני לישראל המציא שאול בילקוט, מצינו וכן הלל(. )בית זה רמזידע
 שמואל(. )ילקוט הטלחמה ביופ הקב"ה לו ופרעבזה.



 שמואל 1 פיסן שחיטח "לכותבית%
 )ט"ז(. כו' באורך קוסם ממנו נבדלדאפשר

 השני וצד מגל אחד שצדסכין
 היפה מצד ישחוט לא יפה, מגל אחיצי

 ישחט שמא גזידהלכתחילה,
 בצד הואיל שחט, ואם )מחבר(. האחרבצד
 )מחבר(. כשירה שחיטתו שחט,היפה

 פגימה בו שיש ארוךסכין
 שחיטה שיעור בו ונשאר עוקץ ארוך,פכין

 לשחוט אסור פגימה,בלא
 על מטלית כרך )רמ"א(. היפה במקוםאפי'

 הרש"ל )שם(. לשחוט אסור ג"כהפגימה,
 % שיש בסכיל לכתחילה לשחוט שאיזהוסיף
 ויעשה הסכין יעבור שלא בראשו, חדעוקץ
 בשעת לכתחילה ואפי' כשר. ובדיעבדחלדה,
 קיסם לתחוב נוהגים בדרך, שהוא כגוןהדחק
 דינא י"ל שרי דיעבד מ"ש )ט"ז(.בראשו

 ואלו לי, ברי שיאמד צריך דלאאשמעינן,
 ואולי כ"כ. מצוי שאין בעוקץ משא"כלי. ברי שיאמר צריך מעיקרא שידע אףבפגימה
 לצואר חוץ צואר מלא דוקא בעינןבפגימה
 דרך דאין בעינן, לא בעוקץ ואלו הדחק,בשעת
 זה, בכל וצ"ע הש"ש, שכ' כמו להחלידכ"כ

 ברי ואמר שחט ואם )פמ"ג( אבאר ה'ובש"ך
 כשידה שחיטתו הפגימה, במקום נגעתי שלאלי

 הפגימה על מטלית כדך לא ואפי')רמ"א(
 שהיתה שייע דוקא דמיירי פשוט)שם(.

 נאמן, אינו בה, ידע לא אם אבלחפגיסח,
 )ט"ז(. מסוכסכת גבי המרדכי כתב בווכיוצא
 פסול דיעבד אף לי, ברי אסר לא אםודע,

 כ"א דליכא ודאי, דהוה הנראה וכפימספיקא.
 לסימן דמי ולא אחזקה. ואוקמיה ספיקאחד
 לא גם כו'. טובא ספיקי דיש ספק, דהוהחי'
 הב"ח דעת הכנה"ג הביא הפגימה במקוםאחז

 דבאמת כש"ג, דלא בברי, בדיעבדלהתיר
 שלא אף מדכתב דאדרבא ראיה, איןמרמ"א
 מה אמנם בעינן. אוחז הא משמע, מטליתכרך
 לא אוחז, בלא ביו"ט להתיר הכנה"גשכ'

 לחלק סברא אין דיעבד, אסור בחול אםידענא,
 )פמ"ג(. לחול יו"טבין

 להשחיז שאואביו"ט
 בשעת בחול וכן הסכין, בשח"דביו"ט.

 הללו, באופניםהדחק,
 על מטלית כודך אם לכתחילה לשחוטמותר

 עוקץ לו שיש סכין וכ"ש )דמ"א(.הפגימה
 ע"י ביו"ט, בו לשחוט שמותר בראשו,חד

 הדחק בשעת וכן בקוסם. העוקץ ראששיתחוב
 דוקא, לאו דקיסם ודע )ש"ך(. רש"ל שכ'כמו
 )פר"מ(. תבו"ש עיין כו' וכדומה לפתה"ה

 בסכין כשיש דהיינו הכלבו,כתב
 הפגימה בלא לצואר חוץ צואר מלאמטלית

 אילך ויביא יוליך אם דחיישינןכו',
 ממקומה המטלית ינתק כך ע"י שמאואילך,
 זה אם לעיין, ויש )ש"ך(. בפגימהושוחט

 דחיישינן הדחק, בשעת אף אסורלכתחילה
 ינתק פעמים כמה והובאה הולכה ע"ישמא

 דלמא או דמי, שפיר דיעבד האהמטלית,
 ראיתי שוב לי. ברי באומר אף אסורדיעבד

 שאין אף לי ברי מהני א' דפגימה ז'בתבו"ש
 צריך פגימות, ב' וכשיש צווארין ב'שיעור
 חקתא בין יש אם )פמ"ג(. כו' צוארמלא

 בזה, ליזהר יש לכתחילה פגימח,וחפכין
 )רמ"א(. בו ישחוטולא

)ב(
 המחובר בדברהשוחט לקרקעבמחובר

 כגון לגוף, אולקדקע,
 פסולה שחיטתו בבהמה, המחוברים ושןצפורן
 לשחוט, המאכלת את ויקח שנאמר)מחבר(.
 )ט"ז(. מאכלת כמו ליד מיד דניקח מידידוקא
 והוה כו' התורה מן פסול המחובר,בדבר
 ולבסוף הקרקע מן תלוש )פמ"ג(. גמורהנבילה
 כשירה שחיטתו שחט ואם ישחוט, לאחבדו,
 אוסר הרא"ש אבל הרמב"ם דעת זה)מחבר(
 )ט"ז(. עיקר וכן בדיעבד,אפי'

 דס"ל פוסקים הרבה הביאו והש"ךהט"ז
 דאסור, מודים כ"ע דינא ולעניןכהרא"ש
 ואם )פמ"ג(. ו' אות בש"ך שאבארוכמו
 בדיעבד, כשר ג"כ לקרקע, כשחברבטלו

 ל הךשחיטה ל חא
 מביאים בפרט, שחיטה דיני פרט* כל וכן בכלל, שחיטה מצות של העניןובל

 ו1"ל, במפרשים, כמבואר הנזכר, הענין כל של המטרה לתכלית גדולה תיעלת חזאת הסצוהוצועלוצ
 ונהיה מבע"ח, הדם שיצא יותר יתכן הצואר, מן השחיטה דהיינו באופן,ראשית

 ההמתה, מיני בשאר כמו אכזריות ומדת לנפשותינו, מהקומה אין כי ב( דם. מאכילת זה מפני יותרנשמרים
 ההמתה, זאת תעשה איך ההמתה באה כאשר כי כולל, יותר היא ג( וכדומה. בע"ח ראש על בקופץ האמרכאילו
 המצוה זאת יעשה איך לבו יהיה אבל הפועל. זאת בעשותו הבע"ח להרוג יכמן לא שהוא בע"ח לשוחט מזהיקרה
 ממנו להרחיק זאת עשותו בעת גם בהשי"ת. הדביקות אליו להמשיך תועלת בו שיהיה ממה וזה השי"ה,שצוהו
 )רלב"ג(, הקב"ה שצוהו באופן הזאת, המצוה לעשות אך להרוג, יכמן לא שהוא לסי אבזריות,תכונת
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 שבטלו אחר בארץ נשרש יהא שלאוהוא

 דאם כהרא"ש, פסק שם ומהרש"ל)מחבר(.
 נשרש ט"ז(. )ש"ך, אסור דיעבד אפי'בטלו
 )ט"ז(. אסור ג"כ בטלו,ולא

)ג(
 שיש לחי מבהמה 'חתך בצשורן בשן,שחט

 ושחט, חדים שניםבו
 בו שוחט אחר ובשן כמגל. שהם מפניפסולה,

 יד, כבית לחי ליה דהוי )מחבר(,לכתחילה
 )ש"ך(. ביד הקבוע בצפורןוכן

)ך(
 או בכותל, סכיןנעץ בסותל ססיןנעץ

 והעביר התלוש,בדבר
 )מחבר(, כשרה שחיטתו שנשחט, עדהצואר
 והסכין למטה הבהמה צואר שיהיהוהוא,
 למעלה הבהמה צואר היה שאםלמעלה.

 גופה, בכובד הבהמה תרד שמאמהסכין,
 שחיטה זו ואין והובאה, הולכה בלאותחתוך
 דבסכין ופוסקים, בש"ס ומוכח)מחבר(.
 צואר אפי' דבר, בשום נעצו שלאתלושח,
 שתופס דכל בדיעבד, מותר למעלה,הבהמה
 בש"ס, ומשמע דורס, אים מסתמא בירו,הסכיז

 לחוש יש בעוף וגם אסור. מיהארלכתחילה
 כשהסכין אפי' למעלה, עוף בצוארלכתחילה
 ושחט בכותל סכין נעץ )ש"ך(, בירותלושה

 שחיטתו דרסתי, שלא לי בר5 ואמרבו,
 ידרוס שמא רחיישינן )מחבר(.פסולה

 בין ובעוף, ש"ך(. )ט"ז, אחרת בפעםבעוף
 הנעוצה, מהסכין למעלה צוארשהיה

 )מחבר(. כשרה שחיטתו ממנו, למטהאו
 בין בעוף בין לכבד, קל בין מחלקיםואין

 )ש"ך(,בבהמה

 ייטימן
 אחד. סעיף ובו בו, לשחוט מותר אם בגלגל, טכיןהקובע

 מים. ע"י כגלגל בגלגל. הקכוע כסכין לשחוט)א(
 הקרקע מן בתלוש להיות צריך בידוכשמסבב)א(

 וברגלו בידו אף לכתחילה אוסריט ויש)ט"ז(. בגלגל סכין לקבוע אדםיכול בגלגלססין
 שבאו עד חטים את אדם פטר ואם)ש"ך(. או בידו הגלגל אתולסבב

 כשרה זו הרי בסביבתו, ושחט הגלגל אתוסבבו עד העוף או הבהמה צואר שם ולשוםברגלה
 סביבה )מחבר(. בא אדם מכח שהריבדיעבד, המים ואם )מחבר(. הגלגל בסביבתשישחוט
 הארם מכח אינה שהרי פסולה, ולאחריה,שניה )מחבר(. פסולה זו הרי הגלגל, אתמסבבים
 )ש"ך(. פסולה בכלל ושניה)שם( דהיינו דמותר, היכי )ש"ך(. גברא כחדבעינן

 ח.סימן
 אחר. מעיף ובו שחיטוע של הסכיןשיעור

 כאיזמל. רצענין. של כמחט לשחוט לעוף. לכהמה, הסכין שיעור)א(
 תליון. של מחדכ סכין לשיעור.רמז

 משהו, לצואר וחוץ צואר מלא שיעורבסכיז)א(
 )פמ"ג(. יבוארושם כל היא הסכיז אורך שיעו4 הססיןשיעור

 קצת, רחב הוא אפי'ומחט דק דבר יהא שלא רקשהוא,
 שחותחין רצענים שלכאותן באזטלישחוט הקטן, האזמל ראש כמו שוחט, ואינושנוקב
 בו, שוחטין איז החוט,בו ויביא, שיוליך ובלבד )מחבר(. בווכיוצא
 קטנח בסכיז השוחט שיעורא, ידענא דלאוכיון רמ"א כתב דינא ולענין )ש"ך(. ס"בכדלקמן
 שכשיוליך דעתו, אומד לפי ולשער ליזהרצריך איז אם בבהמה דפסול א', כ"ד, סימןלקמן

 ל הךשחיטה ל הא

 צריכה אינה שחיטה הדין, שלפי שהגם לכם, אליתנו הזאת הקודש כמלאכת העוסקים שכל היאוכד~י
 תכלית לכהן עכ"8 שצריך כזה, הכהנה ועשית, כמו וזכחת כשוסקים, כמכואר צריכה. עשייה כהנת אכלכהנה,
 הנחה ואחר הנשחט. כע"ח צער את ולהקל אכזרי, רגש שום כלי עכודתו לעשות השחיטה, מלאכת של זאתעשחה
 כה לעשות היתה שכהנתו זכיחה, לשם שלא מפורש כיון שאם היש"ש, כדכרי המפרשים קושית יתורזזאת,



 שמואל ח סיסן שחיטח ח*דתבית
 נשמט קטן, שהאזמל מתוך )מחבר(. ישחוטלא היותרמדאי בקטנה אבל ידרוס, שלא בו,ויביא
 פרק ומהרס"ל )ט"ז(, הסכין בראשונוקב
 שיעור בדין האריכו והב"ח, י"א, סימןהשוחט
 בעוף בין בבהמה בין דלכתחילה ומסקי,הסכין,
 לק' ועיין הנשחט. דבר אותו שלצוארים שתי שיעור שהוא בסכין אלא לשחוטאין

 י"ד רמ"א שכ' כמו נוהגין אנומיהו
 ודוקא גודלים. רוחב היינו אצבעות,בעוף

 גדול סכיז ליקח אין בעוף אבלבהמה,
 ב' אורך אלא דדסה, לידי ויביא שמכבידכזה
 בשמ"ח כתב וכן יותר. וקצת ההוא, עוףצוארי
 בסכין אף כשר ובדיעבד כ"ו. ג' ותב"ש,ב',
 ובכ"ו דרסה. עשה שלא אומר אם בעוףגדול
 אצבעות, י"ד א"צ עוף אבל בבהמה, זהכתב,
 אין והשוחטים לכתחילה. דכשרמשמע
 גדול סכין ליקח שלא ראוי וכן כן.עהגין
 פמ"ג(.לעוף

 לא שוחט בה"י,כתב
 שיעור דמז יודע היה הסכין לשיעוררטז

 אצבעות, י"דאורך

 עליו, השיג ופר"ח הדור. חכמיוהעבירו
 שעכשיו מאחר כהב"ה, סובר א' בסי'והתב"ש
 א"כ בדפוס, ושגורות סדודות שחיטההלכות
 חוזר שאינו יפה, עולה לימודו שאיןחזינו
 יוכל שלא ומי )שמ"ג(. לקנסו ראוי ע"כעלוי,
 אורך כטלא סכיז יקח דעתו, אומד לפילשער
 ויש שנשחפ. דבר אותו של צואריןשני
 שנאמר לזה, ורמז אצבעות. בי"ד לשעראומד

 לחם בבית )רמ"א(. י"ד מנין בזח,ושחטתם
 הפנים, מלחם אחת הג"ה הביאו וכ"ויהודא

 שחיטה של סכין עשהשאחד
 בה יש אי תליון, של מחרב טחרבסכין

 שתלמיד כתב, והבל"י הסכין. נטהרטבילה ע"י והשיב, טומאה.משום
 לנו. יש וטהרה טומאה וכי כו', כתבוטועה
 אסור התורה מן אדם שבשר מאחר לשאול,יש השאלה ולענין בעי. הזאה מת, טומאתועוד
 ששחט כסכין הוה א"כ ז"ל, הדמב"םלדעת
 וחום דוחקא אגב בלע שהוי תדיר.טרפות
 וכ"ש להגעילו. ויש בבהמה, כמו באדםהצואר
 בא אם אמנם ממנו, סכין לעשות רוצהאם
 )פמ"ג(. צריך איןבאש

 ם.סימן
 אחר. סעיף ובו מלובנת, בסכיןהעעחם

 האומנים. שעושין הסכין רישומי מלובנת. בסכין לשחוס)א(
 הסכין. בצו פגם כולס.שוקע.

)א(
 מלובנת, בסכיזהשוחט מלובנתפכין

 )מחבר(. פסולהשחיטתו
 לליבונו, קודם הוא סכיז של דחידודואע"ג
 וזה שנשחט, במקום בוושט ששורפיןהסכיו, לצדרי לחוש יש מ"מ בהיתר, ששחטונמצא
 של הרוב נשחט שלא זמן כל אסור,ודאי

 אותם )ט"ז(. תחילההסימן
 האומנין שעושין הרישומין הםכיןרושם

 הרבה רחוקים שהםבסכין,
 אין החוד מן רחוקים שהם מפני החוד.מן

 הנשחט. בחלק טריפות שיעשו חשש שוםבהם
 וכתב אסור, מחוד רחוק אף בולט האשוקע, דדוקא בתבו"ש וכתב )שם(. לרש"ל מצאתיוכן

 )8מ"ג(. לעשות ראוי וכן לשחוט, איןאומנין רושמי ואף הבה"י, של לכבודו לחושדראוי
 במשהו, נקיבתו וושט רש"י, דברי הביאהש"ך
 חקנח תפפ דאם משמע אלו מדבריםוהנה - ע"ש. כו' א' כ"ו לסימן מקוםוהראה
 ואולם דכשירה. סלובן, בסכין ווטחטלבדו
 כן לנהוג וראוי בעוף לאסור יש כו',שורף ודאי רעה דסכיז ב', אות הב"ש שכתבלמה

 ל הךשחיסה ל חא
 הכמנה שהישך המפרשים, והוקשו 8"ב(, )יש"ש, אסורה השחיסה הגונה, שחיטה שהיתה ונתהוה וחניקה,נחירה
 ניחא, ולדכרינו להיפך. הכמנה יזיק למה כמנה, צריכין שאין במקום אבל כמנה, שצריכין במקום רק להויק יכולאינה

 כר, ואהבת של המצוה לקהם היא השחיסה כמלאכת ואת עשיה שתכלית לדעת, עשיה כמנת עכ"9שצריכים
 העשיה אם אף ואו רציחה. של הרגש בו היה וחניקה, לנחירה היה כמנתו ואם יפה, מיתה לו לברור בע"ח, לגביגם

 היפך שהיא רציחה, מלא היה הכמנה כי בו, היתה לא העשיה תכלית כמנת אבל וין, פי על הכשר באופןהיתה
 נשגכים, רמזים כו ויש ביותר, חשוכ ענין הוא ככלל, שחיסה של שהענין לדעת, ונכון ואת, שבעשיה הכמנהתכלית
 זה בענין ורמזים סודות לנו גלה א'(, )יור"ד, כמנה א"צ חולין ושחיסת חו"ל, מסקנת לפי בש"ע, שפסקוהמחבר
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 דמ"מ ודע )פמ*ג(. בה"מ אף האידנאובפדט

 לדידן, מחודש ודין נ"מיש
 פיה שבדק בסכיז דשוחט פצרריןפגפ

 פגם שיש אלאוחלקה,
 בעוף לבדו הקנה ותפס ידע לא ואףבצדדין,
 הפ"מ. בלא אף להכשיד דיש נלע*דושחט,
 דחצי הכא, שייכים לא דליבון טעמים הנידכל
 ואח"כ בהכשד ששחט וכ"ש כשר. פגוםקנה

 כאן הש"ך כמ"ש בה, לן לית בתראבמיעוט
 כאמוד. בזה נפ"מ יש ודאי וא"כ א'. כ"וובסי'
 מהצד בפגימה י"ח סימן לקמן שמטריףומה

 ולמעשה בקנה, ולא בוושט עוף, אובבהמה
 לענין מהצד, פגימה על מטלית ולכרוךצ"ע.

כ!ינצן
 סכין, רינייתר

 וחין להם, אחד דין וחוד מהצד ודאידינא
 בשעת בחול או ביו"ט לא אם מטליתלכדוך
 )שם(. אחר באופן לאהדחק,
 מלובנת, שחיא וירע מלובנת, בסכיזשחט
 בזה מכשידיז יש בצדדין, נגע שלאונזהר
 לליטנה. קודם חידודה שאז דמ*א(.)מחבר,
 בה שחט שאם הצד מן שהיא לפגימהול"ד
 בין מפלגינן ולא י"ח, בסי' כדלקמןטדפה,
 יוצא סכין של מורשא דהתם ידע, ללאידע

 ואפילו וקורעתן, השחיטה בית בצידיומתפשט
 והב*ח )דא"ש( בצדדין יגע שלא א"אידע
 שחיטתו ידע, דאפילו הראשונה, כסבוהששסק

 )ש*ך(.פסולה

יהר.
 סעיפים. נ'ובו

 השחזה. נעיצה. לשחיסה. הסכין הכשר מסוכנת. עכו"ם. של בסכין לשחוס)א(
 סכין )ו:( הדחק. בשעת לכתחילה בו לשחוס הכשר. בלא עכו"ם של בסכיןשחס

 שחס. אם שחיסה. של בסכין רותח לחתוך בו. ושחס משחיסה, בדמיםהמלוכלך
 בעופות. השחיטת. בין הסכיו קינוח סרפה. בו ששחס סכין )ג( צונן.לחתוך

 נעיצה. לאחר סרפות. רק בו ששוחס סכין שנתנבלה.עוף

)א(
 עכו"ם, משמשי שלסכיז ע3ו"ם שלפ3ין

 שלא )8י' ישן אוחדש
 ט"ז( וכד' בקעת בה חתך רק בחמין,נשתמש
 שהכשירו, )כגון עכו"ם גיעולי משום בושאיז

 בו לשחוט מותר ש"ך( קכ"א, סימןכדלקמן
 )מחבד(. מקלקל שהוא מפני בריאהבהמה
 מפני הנאה, זו ואיז לכתחילה, אפי'משמע

 מלאחד מדובים דמיה היושבחייה
 בו לשחוט אסור )ש"ך(. שחיטהמפו3נת

 מתקן שהוא מפנימסוכנת,
 הרשב"א הפוסקים, מחלוקת בזה יש)מחבר(.
 סכין שכר כדי המלח, לים הנאה שיוליךכתב

 והמחבר בדיעבד, מתיר והרא"ש בו.לשחוט
 עכו"ם של סכיז וז"ל, כתב קמ"בבסימן
 זו הוי מסוכנת, בהמה כו' בהששחט

 עליו, חולק הדש"ל אבל ע*ש.אסורה,
 ש"ך(. )ט"ז, כהרשב"א לפסוק דישודעתו

 אם או ברחיים,השחיזו
 עשרה קשה בקרקע נעצו חפ3יןח3שר

 מותר בו שחט ואח"כפעמים,
 בסתם דאירע משמע המחבר, מדסתם)מחבד(.
 לקמן דקיי"ל דאע"ג כהרשב"א, וס"לסכין,
 סכין, שאני ב*י, אינן כלים סתם קכ"ב,סי'

 שמנונית מסתמא תדיד, שתשמישודמתוך
 אם מיהו ב"י. אינו אפי' ואוסר פניו עלטוח
 מכל נקי שהוא לעין נראה אפי' ב"י,הסכין
 הושחזה לא אם קליפה, צדיך בה, ושחטשומן
 בחום כח שיש מפני בקרקע. נעצה ולאברחיים
 הסכין. שבקליפת מה להפליט השחיטהבית
 מהני דלא משמע המרדכי מדברימיהו
 קליפה. בעי נעיצה ע"י ואף ב"י, בסכיןנעיצה

 ל חישחיטה ל הא
 ופשיס. גמיד הוא כך ובגין דיצה"ר, רזא תשס סוב. ויצר דיצה"ר רזא אינון סימנן דתרין ורזא וז"ל, אחר,בכקום

 למיהב נש בר בעי ואי בהכי. ליה וסגי ביה, דאיסתמי מיחזי איהו הא זעיר, מזוני אנוש ביה יהיבדאי
 נפיק וביה לקב"ה, משתבחין ביה דעוה"ב, ברזא היא וקנה לעלמין. שבע ולא ומקבל, מפשיס איהו טובא,כיה
 בתשס, דעבר מלחותא ושאיב מתהני איהו אלא ושתיה אכילה בו אין דעוה"ב וכמו באורייתא. דעסקין דאינןקלא

 חי דבעל ובגין סיסראע חולקא מינחהו לסיסקא ועוה"ז לעוה"ב רמיזין דאינון סימנא תרי מהני דמאואפיקת
 להפי הוי דושו היכא כי למיכל, דבעינן מבשרא ליה למיפקא בעי הכי משום דמא, איהו סיסרין דשארחולקהון
 משרים(. )מגיד דאכילנא בבשראסיסיא
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 לא ב"י לאינו אפי' משמע, הרמב"םומדברי
 )ש"ך(.נעיצה מהני לא גומות בו יש אם וכן נעיצה,מהני
 מותר, בדיעבד דדוקא משמע, המחברמדברי
 המחבר פסק וכן לכתחילה, אפי' דמהנימדבדיו משמע חשחזח אבל כן. הדין בנעיצהודוקא
 דאפי' פוסקים יש הכי דבלאו כיוןבשחיטה, כאן מודה הרב דגם ואפשר קכ"א.בס"ס

 לכתחילה שריבנעיצה
 של בסכין שחט )ש"ך(. הבשר בלאשחט

 הכשר, שום בליעכו"ם
 צריך בשר כל כי גדול, שפשוף צריךשמנונית איסור משום )כלומה השחיטה ביתמדיח
 זה הרי קלף, ואם ט"ז(. דם, משוםהדחה
 9י' )רמ"א(. לקולפו יש וע"כ )מחבר(.משובח
 דאינו הש"ע כמשמעות דלא הוא, גמורוחיוב
 להחמיר דיש רש"ל פסק וכן מצוה, הידוראלא
 ש"ך(. )ט"ז, תורהבשל

 סכין לו שאין הדחקובשעת
 כה"ג בו לשחוט מותר אחרת,לבתח*לה

 שיפה אם פי', )רמ"א(.לכתחילה
 כן יעשה לא ב"י, שהוא בידוע אבלסכין, בסתם ומיירי קשה, בקרקע נעצה אובמשחזת
 )פמ"ג(. בנעיצהאף שרי ודיעבד הגעלה, ע"י דק )ט"ז(לכתחילה

 הב"ח )רמ"א( אח"כ לקלוף ע"מ ישחוטלא
 כמהרש"ל דלא לכתחילה, אסור בודאי נקיוהוא שאב"י בסכין דאפי' הפוסקים, ממשמעותפסק

 קליפה, בלא בשלוהו ואם )ש"ך( בכה"גשהתיר
 ניכרת, הקליפה וכשאין הקליפה, נגד ס'צריך
 צ"א בסי' כמבואר הקליפה, נגד ס'א"צ
 )פמ"ג(.ד'

)ב(
 כשירה, בו ששחטסכין ביפיפמלובלך

 מותר בדמים, מלוכלךוהוא
 בהדיה משמע )מחבר( אחדת 9עם בולשחוט
 בלא אפי' מלוכלך, כשהוא בו לשחוטדמותר
 הרבה דם יש דבלא"ה משום כו', כללהדחה
 שירצה במה הב"ח על להשיג וכוונתוי"ח, לאות מקום הראה )ש"ך(. י"ח סי' וע"לדם, לאפוקי סמנים דטרידי משום בלע, ולאבבה"ש

 או אמ"ה, משום הדחה צדיך כשרה דאףלומר
 שהוא אע"פ המחבר מדכתב אינו וזהקינוח.
 ועוד, כו' מלוכלך דעדין פשוט משמעמלוכלך
 אבל )פמ"ג(. כו' הדחה בעי טרפה דוקאדבס"ג
 אפי' משמע )מחבר(. רותח בו לחתוךאסור

 אסור אחר פעם רקשחט
 הפוסקים דעת וכןהדחה, ידי על רותח אח"כ לחתוך רותחלחתוך
 משמע בה, ששחט סכין המחבר מדכתב)ש"ך(.

 כמה הביא הש"ך דותח, בו חתך אםובדיעבד )8מ"ג(. בהדחה אף אסור אפ"ה אחד פעםאף
 שכן חריף, דבר או רותח בו חתך אםבקליפה דסגי ומסיק זה, בדין דעות וחלוקיפוסקים
 כמ"ד פסק והרא"ש י"ד(. )ש"ך, מהרי"לפסק
 ובלשחוט כו' זה על סומכין דיעבד והיינוצונן,
 שחיטת כל בין הגעלה דמצרכת דיעבד,הוי

 אסור ודאי לכתחילה רותח לחתוך אבלטרפה.
 דביה"ש טעמא אהאי סומכין דאיןלכתחילה. בעי הגעלה אלא צונן, השחיטה ביתלמ"ד
 )פמ"ג(. דיעבד אלאצונן,

 הדחה ע"י מותר צונן בוולחתוך
 מותר פעמים, הרבה בו שחטאפי' משמע )מחבר(. תחילה שידיחנורותח
 לשחוט לרגיל דמי ולא הדחה. ע"י צונןלחתוך

 דאיסור שאני, דהכי ג', דבסעיף טרפותבו
 בסכין כ"כ נבלע ואינו שריק, ומשרק דםמשום
 או הכא נמי הטו"ה כתבו מדלא נראה,)ש"ך(.
 אלמא ג', סעיף כדבסמוך קשה בדבריקחנו
 כיון קינוח! דמהני הוא התם דדוקא ליהסבירא
 דם, לפלוט סימנים דטרידי טעמא נמידאיכא
 לאכול להגעילו רוצה ואם )ש"ך(. הכאמשא"כ

 אע"פ עירוי, ע"י בהגעלה ליה סגי רותח,בו
 השחיטה בית שאין לפי )דמ"א(. ככ"רשאינו
 בסכין מבליע שאין כיון )ט"ז(. גמורכרותח
 )פמ"ג(.קליפה כדי ומבליע מפליט ועירוי קליפה, כדירק

)ג(
 טרפה, בו ששחטסכין טרפח בושחט

 עד בו לשחוטאסור
 )מחבר(. קשה בדבר יקנחינה או בצונןשידיחנו
 הסכין, בדופני נדבק הטריפה דשמנוניתהטעם,

 ל חךשחיטה ל חא
 לו נחשב אחד פרט על עובר ח"ו אם כי שחיסה, דיני פרטי בכל היטב וליזהר לדקדק השוחט צריךולכן

 לישראל, השוחטים הם הכהנים כי )אחרק כו' אהרן אל ובר בקרא, רמן לזה ויש לעיל, כמבואר נפש, הרגכאילו
 אשד זכאי אדם כאילו )אחרי( כו' שפך ום כו' הביאו לא מועד אהל ואל שור ישחט אשר כו' אחש איש)אב"ע(
 אום, זולתי בע"ח בכל הוה אומר, בראשית. ממעשה יחשב דם )רש"י( בנפשו שמתחייב האום דם כשופך)יונתן(
 כשופך יחשב למחנה, מחוץ ישחט אם אבל כל. את לכם נתתי השוה עשב כירק כנאמר, כמים, ומםעשיתי
 הראשון, באיסור נשארו שצוית כמו בהם תעשה לא אם אבל ואמר, הבע"ח, להמית לנח התיר )רמב"ן(.ומים
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 סימנים דטדידי דאע"ג השחיטה, בביתונבלע
 )ש"ך(. כו' שמנונית בולע מ"מ רם,לפלוט

 יפה לקנחו עתהונוהגין
 שחיטה כל ביל הבהמה בשיער הסכיןקינות

 )מחבד(. דמי ושפידושחיטה,
 וכתב טרפה. תמצא שמא דחיישינלמשום
 איסור משום אמנם לקנת. הטנתג איןטדפות, שביחי דלא בעופות אבל בבהמה, ודוקאהב"ח
 אף לקנח השוחטים להזהיד יש החי מלאבד

 העופות, בניצות קינוח מהני ולאבעופות.
 בגד חתיכת כגון קשה, דבד דוקא צדיךאלא
 ושחיטה שחיטה כל בין בצונן הדחה אובלוי
 כלל הדחה בעי דלא דאיתו לדחות וישעכ"ד.
 פסק וכן כשדה, בו ששחט בסכין בצונןאפי'
 )ש"ך(. כו' והסמ"ג הט"וכו'

 עוף שחט דאם למדין, האומיהו
 קיעח מהני דלא בידו, ונתנבלהנתנבלה

 כשיער קשה דבר אלא העוף,בנוצת
 בו ששחט בסכין שחט ואם )פמ"ג(.בהמה
 )מחבר(. השחיטה בית ידיח הדחה, בלאטדפה
 )ט"ז, קליפה שצריכין וסבידי חולקין,ויש

 לשחוט דגיל אםש"ך(.
 תריר, טריפות בסכין טריפות שלסכין

 פעמים עשר נעיצהצדיך
 של סכין כמו הוי דזה )מחבד(. קשהבקדקע
 פשיטא נעיצה, בלא ושחט עבר אם וא"כגוי.

 לדעת אפי' השחיטה, בית לקלוף כאןשצדיך
 לא בינתים, כשירות שיש וכל כו'.הטור
 אחד בזה בהמות ששחט לשוחט ברי באםאלא גוי של לסכין דמי ולא באיסוד, דגילמיקדי
 בקרקע נעיצה בלא ששחט שמה ונטרפו,זה

 אותה של השחיטה בית לקלוף צריךקשה,
 טרפות בתמות רבשלוש ונדאה,בהמה.
 דבג' טריפות. בו לשחוט רגיל מיקדיבצירוף
 בקינוח די לכתחילה אבל כו'. חזקה הוהזימני
 שעתה כתב שמהרש"ל אלא כו'. יפהבשיעור

 ארעי, דדך אלא כראוי יפה לקנח נהגולא
 ומ"ש )ט"ז(. זה על להזהידם המודהוצריך
 יראה יפה, שיער בקינוח די לכתחילהאבל
 שעהגין כמו בשיער קינח דאם דה"ק,לפדש

 התבו"ש אמנם בינתים. קינח בלא אלאדצופים הוי לא א"כ טריפה, חשש משוםהשוחטים

 נעיצה, צריך טדפות, לשחוט שרגיל כלבינתים, קינח אם דאף משמע דמהט"ז כתב,ס"ב
 כלומד, לכתחילה, מפרש שהוא והיינוע"ש.

 בשיעוד לקנח אחד כל בין נוהגיןלכתחילה
 משמע והנה כ"א. ש"ך, עיין )פמ"ג(.יפה.
 כמה )כשנמצא אח"כ ישחוט דלאדה"ק,
 הא נעיצה, ע"י אלא בבדיקה( טדפותבהמות
 שעשה בקינוח הוכשרו בינתים ששחטהכשידות
 לקנחו עתה השוחטים שנוהגין כמובינתים,
 טרפה. ימצא שמא חשש משום יפה,בשיעד
 המעיין דאדרבא, להולמו, ידענא לאאמנם
 מקנח כשירות בינתים ששחט כל יראה,בב"ח
 נעיצה. צדיך לא טרפות, הדבה שנמצאאף
 בעי, תרתי מב"ח דמשמע התב"ש שכ' מהגם

 ידענא, לא רצופים, טרפות ג' שחט ולאקינוח,
 יפה לקנח השוחטים דנוהגין לדידן, כתב,דהא
 דקינוח הב"ח, בשם הביא והפר"חרצופים. בג' ליה משכחת והא צורך, אין בהמה, כלבין
 )פמ"ג(. כיון ויפה סגי,לחוד

 אח"כ שוחט הנעיצהואחר
 לסכין דמי ולא לכתתילת, נעיצתלאתר

 נעיצה מהני דלא עכו"םשל
 רתיחה ע"י טובא דבלע משום היינולכתחילה,
 מרות שלשה )ש"ך(. הכא משא"כממש.
 שתיטת של וסכין גוי, של סכיןבסכין.
 טרפות. בת ששותט וסכין כשירות.ששוחט
 קכ"א בסי' הדין מבואר שחיטה של סכיןהנה
 כו'. קשה בקרקע יפה נעיצה בעי דלצונןז',

 כו'. בהכי סגי צנון, כמו מהני לחריףואפי'
 היטב השחזה כ"א נעיצה מהני לאולרותח
 כאן. הדין מטאר כשדה בסכין ולשחוטכו'.

 או טדפות, בו לשחוט שדגיל טרפהובסכין
 כו'. קליפה כדיאם כי בלע לא ג"כ בהמות, תגוי שנותרסכין
 בשאר כל שאיל מה בפכין, "צ תרשרין
 בשר חלב או איסור בסכין חתך דאלודברים
 דחם ואף החתיכה. כל נאסרה בכ"ד,דותח
 כו', בכלי קליפה כדי אם כי דוטב, בלאבחם
 כמו בלל רטיבות לו שאין לגמרי ביבשעכ"פ
 דר', באיסוד או איסור בסביל שחתכו חםלחם
 בכולה מתפשט דסכינא דוחקא ע"יאפ"ה
 )8מ"ג(.כו'

 ל תךשחיטה ל הא

 מושך כו, בחוץ שהשוחט לפי אלא האדם, דם לשפיכת בחוץ שוחט ענין מה )טור(. דמים שופך כאילו אתהמרי
 לשופך באמת חשוב הוא כי ההוא, לאיש יחשב דם אמר שיפה נמצא וההריגה. החרב המשפיע מאדים, מוכחו
 בע"ח נשש ליקח רשות נתן ד' כי לזה, ההטבר אדם. נפש הרג כאילו כדין, שלא שוחט אם מכאן, )כל"י(. כו'דם
 לומר לו אפשר אי וכבר הבורא מצתת כבר עושה איננו אז אחר, באופן עושה הוא ואם מיוחד, באופורק

 צוארו. על נופל חי הבעל המתת של האחריות וכל השחיטה". על וצונו כו'"ברוך
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 יא.סימן

 סעיפים. ר' ובו המים, לתוך השוחם ורין שוחטין, זמןבאיזו
 באמצע הנר כבה בחושך. שחט נר. אבוקה. אפל. במקום שוחטין. זמן באיזו)א(

 ביוה"כ. בשבת. שוחט )1:( לבנה. אור נגד ונזכר. באפילה התחילהשחיטה.
 בכלי. עפר בכלי. מים כשיש כלים. לתוך ונהרות. ימים בתוך לשחוט)ג(
 בית לעשות הספינה. בראש הגג. בראש כלים. גבי על )ד( ומעינות. בארותלתוך

 ושבט. בטבת אמז השוחט ולמכור. בכלי, הצואר מן הדם לקבל הנהר. עלמטבחפם

)א(
 ובין ביום בין שוחטין,לעולם לשחוםזמן

 בנגדו א5וקח אין ואםבלילה.
 )מחבר(. ישחוט לא אפל, 5מקום וביוםבלילה,
 )ש"1(. ירגיש ולא ידרוס, או ישההשמא
 והוא הרוב, ישחוט לא דשמא הטעם 8י'רש"י
 ידרוס. או יחליד שמא פי' והרשב"א ידע.לא

 אסרו דלרש"י הטעמים, בין דנ"מ הב"ח,ובתב
 אם בי שחוטים, בולם סימנים נמצא שלאבל
 זה פרבוס, ע"י נתרחב שמא חיישינןרוב

 במקום ביום שחט אם וקולא, לרש"י.חומרא
 נשחטו אם לבדוק לאורה יצא דמיד שרי,אפל
 חומרא, ולהרשב"א מידו. שיזרוק קודםרוב
 דרסה יעשה שמא אסור, אפל במקוםביום
 רוב ב"א נשחטו שלא אף ובלילה חלדה.או

 פרבוס ע"י שמא חיישינן דלאבשירה,
 ז"ל לרשב"א דאלו נ"מ, עוד והנהבו'.
 הב"ח שב' במו לי, ברי אח"ב שיאמרצריך
 ולפ"ז א'. בש"ך שאבאר ובמו ופר"ח,והש"ך
 דליתיה או 5לילח, ששחם לתא5וןמומר
 א"צ לרש"י ואלו אסורה. שחיטתולפנים,
 הבהשר לאור שרואה ב"א בלום,שיאמר
 בבך, ליה ניחא לא הט"ז אמנם רובם.שנשחטו
 )6מ"ג(. אדידיה דידיה הב"חוהקשה

 שחט אםובדיעבד
 שחיטתו אור, בלא נר. א5וקחי 5חושרישחם

 )מחבר(.בשירה
 ועיין )רמ"א(. אבוקה חשובים נרות,שני
 ב' לו שיש דנר שם, שנתבאר רצ"חבח"מ
 בתב ב' תל"ג סי' ובא"ח אבוקה. הוהפתילות
 באבוקה, דינן קלועין, הן אפי' נרות דב'הרב,

 פתילות, ב' הנה )ש"ך(. הבא ה"הומסתמא

 שאומר מי ביש לא זה. אצל זה שמונחיןהיינו
 אבוקה, הוה באחד, פתילות במה ברךשאם
 אפילו הש"ך שב' מה אבן אינו. ודאיוזה

 באבוקה. הווין פתילות ב' אפי' האקלועין,
 שמונחים מיירי, שמן של בפימוטואולי
 יש וא"ב בתב"ש. ועיין הפתילות,פרודות
 ב, דצריך הטעם י"א בי החומרות לבללחוש
 אור שיהיה וי"ח מהם. א' יבבה שמאנרות
 בעיה"ב וודאי היטב. להבחין ויובלגדול,

 ונבון ראוי הרבה, עופות ששוחטיןובדומה
 החששות. בל יוצאיז ואז אטקות, במהשיהיה
 דמי. שפיר דמשחן עציםוה"ה

 לשחוט התחילואם
 יגמור, הנר, וכ5ח ל5נה. אור הנר,כ5ח

 וה"ה דיעבד.דהוה
 דשיעור ~ידן, יגמור ונזבר, 5אפילחהתחיל
 בתבו אחרונים. עיין דיעבד, הוה מועט,שהיה
 וי"א לשחוט, דאין י"א הלבנה, לאורעוד,
 מחמץ, ראיה ואיז הלבנה. לאור לשחוטדיובל
 הדחק בשעת ומ"מ בו', בחורין לבדוקדצריך
 )פמ"ג(. להקל יש מבהיק, אורהאם

)5(
 שחיטתו וביו"ב, בשבת השוחט 5ש5תשוחם

 מזיד, היה שאילו אע"שבשרה.
 )מחבר(. ביו"ב ולוקה בנפשו, מתחייבבשבת

 אחרינא ביומא לדידיה, גם בשרהושחיטתו
 )ט"ז(. השבתאחר

)ג(
 ימים לתוך שוחטין אין לכלי נחרות.לתוך

 לשר יאמרו שלאונהרות,
 יאמרו שלא הבלים לתוך ולא שוחט, הואשלום

 ל הךשחיטה ל חא
 הובחת כענין מציע והוכעין

 לא ולמה שמואל, לו אמר ה?אן. בל את החרים שלא עי לשא~ שמואי
 ותעש לאמר הכפיל למה להקשות ויש א'(. )שמואל, ד' בעיני הרע ותעש השלל, אל ותעט ד' בקולשמעת
 נופל א"כ בשלימות, אותו שצוה כמו ד' מצמת את עשה לא שאם בזה, הבמנה לומר יש אך ד'. בעיניהרע
 שנאמר כמו שהחריט, הצאן את וגם האנשים את להרוג רשות לו היה ולא בעצמו, עליו מעשיו של האחריותכל

 כלום. עשה לא כאילו גחשב אז כי חצי, על ולעבור מצוה חצן לעשות רשאי אדם אין לומר כו,. המצוה כלבקרא,
 הנשחט, הבע"ח צער את להחליש היא 81רט, שרט כל כי שחיטה, מויני פרט בכל ליזהר השוחט צריךולכן



ינ שמואל יא פימו שהיפה הלכותבית
 בכלי, מים יש ואם לעכו"ם. לזודקו הדםמקבל
 ?לולים הם אם לזריקה, ראוי המים איןשאז
 הנראת ל?1רה יאמדו שלא בו, ישחוטלא

 )מחבר( מותר עכורים, המים ואם שוחט.במים
 )שם(, בתוכו לשחוט מותד בכלי, עפר ישואם

 דאפי' חילוק, אין ונהרות לימים אבלמשמע
 של לשר יאמרו שלא מטעם אסור, עכודיםהם
 ופוסקים בש"ס מוכח והכי שוחט, הואים

 נהרות ד' דוקא לאו השמ"ח וכ' ט"ז(.)ש"ך,
 מים מיהו נהוות. שאר ה"ה בקרא,המפורשים
 כו'. שרי עכוריז הם אם וכדומה,המכונסים

 )9מ"ג(. מושכין שאין ומעינות בארותוה"ה
)ד(

 בספינה היה חפפינח חגג, בראש פלים,ע"ג
 לו היהולא

 והדם כלים, ע"ג לשחוט יכול לשחוט,מקום
 הדם לקבל הספינה או הגג בדאש היתריש רש"י לדעת )מחבד(, המים לתוך ויודדשותת
 גגו לטנף שלא כן שעושה יודעים שהכלבכלי.
 בספינה התיר שלא התוס' ולדעת ספינתו.או
 והעיקר )ט"ז(. הר"ן כ' וכן הכלי. ע"גרק

 בראש בין אסוד, כלי להדי דבל קיי"ל,כתוס'
 אחר. בענין דא"א אף הספינה, בראש וביןהגג
 תוך דוקא וכד', הכלים ע"ג שותת שהדםוכל

 אף בספינה שלא הא גגו. בראש או שריהספינה
 )פמ"ג(. לצורך רק זה כל התירו דלא אסור,זה

 על מפבהים בית להם שיש מקומותבאותן
 המים לתוך לשחוט דאוי אין וכדומה,הנהד
 יזוב ומשם קרקע, ע"ג ישחטו אלאלהדיה,
 ואם אסור. ודאי למים להדיא דכל לנהר.הדם
 הקרקע על ישחוט הזבל, יתרבה שלא כדילנקד
 השמ"ח כתב וכן למים. ויזוב מדדון,במקום
 על ולשחוט לספינה חוץ ידו ולהוציא)שם(.

 ואינו המים לתוך שותת והדם מותר,דפנותיה
 ע"ג שרי, נקי משום הכלל, )מחבר(.חושש
 כו'. אסור זה אף נקוי בשביל שלא האכלים
 אהר שמקבלין הדם לענין מ"ש בה"יעיין
 ומוכרים. בכלי הצואד מן שחיפהגמר

 ביה"ש, הצואר מן לקבל אפי' התירהפד"ח
 צד בו אין וכי שחיטה, גמר לאחר שהואכל

 וכן סחודה, לענין כתב ויפה סחורה.איסור
 )פמ"ג(. שחיטתו לאסור איןימים, לתוך שחפ אם בדיעבד, השמ"ח.הסכים

 נזהרים השוחטים,מקצת
 אווז שום לשחוט שלא הפבפ בפבתאווו

 לא אם ושבט,בטבת
 שעה שיש היא, שקבלה משום מלבה.שאוכלים

 ימות אווז בו שוחט אם חדשים, באותןאחת
 מן לאכול ונוהגין ממנה. יאכל לא אםהשוחט
 הרגלים. מן לאכול נוהגין עכשיו )דמ"א(.הלב
 ועיין טדפות. ימצא פן לערב, שלא ונכוןוראוי
 )פמ"ג(. ק"יבסי'

 יב.סימן
 מעיפים. ב' ובו גומא, להעך לשחוטשלא

 הזה. כזמן המנהג בשוק. לגומא )ב( בביה. נומ(ג לתור לשחוטא)א(

)א(
 גומא לתוך שוחטיואין גומא לתוךלשחופ

 )מחבר(. בכיתאפילו
 והטעם, כו', אסור מעפד, נקיה שאינהואפי'
 להתאסף חאפקורפים דרך שכן הרשב"א,כתב
 רוצה היה לא ואם )ש"ך(. עליו ולאכול הבורעל

 חוץ מררת מקום עושה בדם, ביתוללכלך
 לגומא. ויורד שותת והדם שם, ושוחטלגומא
 לנקות צדיך שאין )מחבר(. כן יעשה לאובשוק

 אותו, רואה אדם שם אין אפי' והלכךהשוק,
 )ש"ך(. דבית דומיאאסוד,

)ב(
 בשוק, בגומא שחטאם בשוקלגומא

 לאכול שאסוד אומדיםיש
 אפיקורס שמא אחריו שיבדקו עדמשחיטתו

 בדיקה צריך ואין בדיעבד, שמותר וי"אהוא.
 אותה להכשיר כדי אחריו בדיקה א"צ)מחבר(.

 ל הךשחיטה ל הא
 כולם הם השחיסה, המפסידים וברים וה' השחיטה, ומקום הסכין, ובויקת השחיסה שסעם כמפרשים,כמבואר
 מצסערת, פגום וכסכין הכהמה. תמות מיו הסימנים, שחט שאם ברור, והדבר דאורייתא. שהוא חהם כעלי צערמשום
 דנפיש וכהמה מליחה. ע"י תצא ולא ככשר, תבלע ולא הדם כל יוצא הסימנים ודרך אחר. ממקום נפשה תצא אםוכן

 מקפח ואינו כע"ח, צער על חס והקב"ה )רדכ"ז(. אחד כס" סני חיותיה, וקליש ועוף סימנים, כ' צריכהחיותה,
 )מהרי"ק(, כאבה תחת סוכה תמורה לבע"ח יש כי להאמין, השוחט שצריך כמפרשים, ומכואר כריה. כלשכר
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 את מוציאין אין בדיקה בלא דאפי'שחיטה.
 כשר. הוא ששחט ומה כשדות, מחזקתהאדם

 היינו אחריו, בדיקה צריךבש"ס
 אפיקורס. ימצא אם ולהבא,מכאן
 )ש"ך(. וכליםימים

 עובדי דדך דאין הזהובזמן
 בדיעבד להתיד יש בכך,כוכבים
 דסימן אלעיל גם קאי)דמ"א(.

 דאיתאוהא
 לפסלוכדי
 לתוךוה"ה

 הזחגזמן

 דעכשיו שכתב התב"ש על ותמהני )ש"ך(.י"א
 וכ"כ הב"ח, כתב שכן ואמת כלל. בדיקהא"צ
 מותד דיעבד המחבד מדכתב אבל בש"ע.הדב

 י"א סימן בד"מ בדיקה. בעי דעכ"פמשמע
 העולם ומ"מ לכתחילה, מותר דאידנאכתב,
 ומדבדי בדיקה. דא"צ משמע א"כ בזה.נזהדין
 מוכת להי"א, אפי' ונ"מ שאמר ג'הש"ך
 )פמ"ג(. וצ"ע עכשיו, בדיקהדבעי

 יג.םימן
 מעיפים. ו' ובו שחיטדע צריכים שאינם חייםבעלי
 אם עובר )ב( תשקצו. בל חים, לאכלם שחיסה. צריכים אם וחגבים וגים)א(
 פגווג הסכין נמצא שחיסתו. על לברך חי. ט, בן מותר. ומו אם שחיטה.צריך
 העובר הפריס לא רגל. יתיר או חסר בו. נוהגין טרפות שאר אם בשחיטה.ספק
 מבהמה פקוע בן )ג( קלוסה. פקוע בן בהפריס. תמוה דבר קרקע. גביעל

 המנהג חי. ט' בן טרפות. שאר לענין שחיסה. צריך אם נתנבלה, נסרפה.שנקרעה,
 ועלמא. .ובהמה פקוע, מבן ולו )ך( סרפה. בבהמה חי ולו נמצא הוה.בזמן
 בבהמה. עוף נמצא )ה( נמצא. רק נולד לא ועלמא. ובהמה מטרפה, פקועבן

 בבהמה. גבי1 שני בעלמצא

 טעונין ועוף חיהבהמה יחגגיםדגים
 אין וחגבים דגיםשחיטה.

 מתים, לאוכלן ומותר )מחבר(. שחיטהטעונין
 לאכלן אסור אבל ולאכלו. אבר מהם לחתוךאו
 שדגים מפני )רמ"א(. תשקצו. גל משוםחיים
 באסיפה להם, יאסף הים דגי את אם בהו,כתיב
 דכתיב לדגים, אתקוש וחגבים סגי,בעלמא
 דגים. אלו במים, הדומשה החיה נפשולכל
 חגבים אלו הארץ, על השודצת נפשולכל

 הפוסקים בין מחלוקת ויש)ט"ז(.
 בדבדים תשקצו, דבל באיסוד תשקצוגל

 או תודה דבדי הוא אםהמאוסים
 העלה שם ו8ר"ח נסתפק, בקי"ו הב"ידדבנן,
 דעתו, דבטלה אסור. לא, ולדידיה העולםלכל מאיסי דאי קי"ו, פר"ח ועייל כו'. דד'דהוה
 א', התב"ש כתב ליה. אסור ליה מאוסואי

 לדחוץ צדיך וחגבים דגים של החי מלדאבר
 דגים דם לקמן דשרי והא דמאוס. מהם,הדם

 דמובלע תבשיל ע"י היינו קשקשים, ישאם
 )8מ"ג(. כו'הוא

)ג(
 כשדה, ונמצאת הבהמה את השוחטעובר

 מת. בין חי בין ח', בן עובר בהומצא
 שחיטה טעון ואין באכילה, מותר מת, ט' בןאו

 מת, או חי ח' מבין מחלק שאינו מה)מחבר(.
 לחיות שא"א כמת, הוא הדי חי ח' שבןלפי

 תאכלו, אותה בבהמה דכתיב)ש"ך(.
 אבל תאכלו. שבבהמה כל חז"ל ודרשודמו

 בש"ס כדאיתא דם, כשאד אסורדמו
 דם כי מספיק, טעם נתן והר"1 )שם(.ופוסקים

 אתדבי ולא שתייה בד רק היא, אכילה בדלאו
 דמש"ה כ"ו, יהושע בפני ועיין הבהמה.מכל
 בכלל לאו טעם, בו אין למ"ד הנשה,גיד

 אמו. בשחיטת ניתד ובשרו )פמ"ג(. הואאכילה
 שחיטה, טעון דאינו היכא דכל במשנהומוכח
 ונדאה, )ש"ך(. בנו ואת אותו משום בואין
 מצא ואם )ט"ז(. חחי מן אבר משום בודאין

)א(

 ל הךשחיטה ל חא
 כמבואר המק. קיום על נפשו מסר שנח אחר המבול, אחר עד לד' מבע"ח קרבנות הקרבת הותרה שלא מצינו1כ1

 בע"ח. בנפש להשתמש רשות לו ניתן וה ומטעם ארי. מהכאת מהתבה בצאתו ירכו על צולע נח שהיהבחו"ל,
 עשו ההיתר לאחר וגם )טור(. עולות העלו לא לנח, שהותרה ועו בשר, שחיטת לו הותרה שלא קמחי, יוסףהר, ופ" עולות, ויעל ולא מזבח, ויבן נאמר שלא )בראשית(. צאנו מבכורות הוא גם הביא והבל בפסוק,כמבואר
 והוינים מקוכג ובכל ומן בכל קרבנות להקריב בהם שהיה ההרגל את להחליש הקרבנות, בויני שונותהגבלות
 מקום לוה צריכים וגם ידועים. לאנשים רק בקרבנות, לעסוק אדם לכל רשות שאין להגביל באים הקרבנותשל
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 טעון קדקע, ע"ג הפדיס אם חי, ט' בןבה

 השהיטה וזאת )מחבד(.שחיטה
 בבהמה לאחלופי דאתיעין, מראית משום מדגריחם חיא חי ט'גן

 כו'. נשחט לא אם דינו מה לעיין וישגמורה.
 )ט"ז(. בדיעבד לאסוד להחמיד לנוואין

 אין טדפות שאד דמדאמד השיגו,ובנה"ך
 פוסלת שחיטה משמע בדיעבד, והיינושוסלים,
 פוסלין טדפות שאד דה"א לישב וישדיעבד.
 פקועה, בבן פוסל טדפות דאין כאן וקמ"לכו'
 בפ"ע מלתא אלא אשמעינן, בהפדיסולאו
 כולם לדינא, ומ"מ בו. פוסל טדפות דאיןהוא,

 דסכין מט"ז שמשמע ומה אסוד. ריעבדהסכימו
 ואחריו אוסד, ה' הש"ך אוסד, אין וכד'פגומה
 אין דמ"מ ג', בשמ"ח וכ' התב"ש.החזיק
 פגום. הסכין נמצא אם שחיטה בספקלהחמיד

 ירך וניטל גיסטדא נבילה נעשה דאם עודוכ'
 מצות ככל שחיטתו על ומברכין כו'.אסוד
 אלא לבדך דאין וכ' ג'. ושמ"ח רשב"אדר',
 )פמ"ג(. הוא נפל דשמא תחילה, אחדעל

 אוסד אין טדפות שאדאבל
 שאד כלומד, )מחבר(. אותו טרפותשאר

 שחיטה, מחמת שאינםטדפות
 אותו. אוסדים אינם האי, כולי מפודסםדלא
 ששהה כגון שחיטה, מחמת שהוא טדפותאבל
 בסכין שחט או הגדים, או החליד או דרסאו

 דכיון דמי, שחט לא כאילו וכיוצא,פגומה
 מעליותה שחיטה בעי שחיטה,שהצדכוהו
 במקום חוושט ניקב דה"ה ואפשד)ש"ך(.
 במקום שלא ומיהו הט"ז. כמ"ששחיטה
 אין ודאי, נבילה ולא ודאי, הוה טדפהשחיטה
 דחסירת לעיל כתבמ וכבד )פמ"ג(. בופוסל
 כתב וכן לאסוד. יש דמפודסם, יוניר אורגל

 נדאה, ומיהו נוהגין. טדפות דשאד ז"להדא"ה
 )שם(. אחד בענין לא יתיד, או חסדדוקא

 קרקע, ע"ג העובד הפדיסלא
 )מחבד(. שחיטה טעון אינו תמוהדבר

 )1י', קלוטות פרסותיוואם
 או סדוקה(, ואינה אחד כולהשפדסותו

 דמ"א(. )מחבד, שחיטה טעון אינוקדקע, גבי על שהפדיס אע"1 תמוה, דבדשאד

 אתי ולא פקוע בן הוא התמוהשזה אינשי ודכירי הוא, דתמיה דמילתאמשום
 )מחבד(. בדבד מגמגמין ויש )ט"ז(.לאחלופי

 פקוע שהיא דהיינו בעינן, דתמיחמילתא תרי דדוקא בגמדא, אחדינא כלישנאס"ל
 שהוא ולד בו ונמצא שנשחטה, קלוטהוהיא
 )ט"ז(. אוסד דאינו פשיטא ובדיעבד קלוט.ג*כ
 ג"כ תהיה שאמו צריכין שאין אומדים,ויש

 )ש"ך(. סגי לבד קלוטה כשהיא אלאפקוע,
)נ(

 קרעה, אלא האם שחט לא נתנבלח.קרעהי
 בה( )הנמצא העובדאם

 בה וניתד לעצמה שחיטה טעון חי, ט'בן
 בידו, ונתנבלה שחטה אם הדין וכן)מחבד(.

 ד' בגמדא, דאמרינן )שם(. טדפה שנמצאתאו
 אוכלו רוצה שאם דחמנא, בה אכשדסימנים
 לאותו שוחט טדפה אמו ואם אמו,בשחיטת

 בב' או עצמו, בשל או ניתד שהוא חי, ט'בן
 בו. פוסלין פרפות שאד וכלמדאורייתא, זו ושחיטח )ט"ז(. אמו שלסימנים
 ואת אוהן שלענין ט', ט"ז, סי' לקמןועיין
 לנמצאת ונתנבלה שוחט בין חילוק ישבנו,
 אין י"ז, כ"ח, בסי' חדם פיסוי ולעניןטדפה.
 ח' גן או מת, פ' בן הוא ואם )ש"ך(.חילוק
 לא שהרי )מחבר( אסוד זה הרי חי,אפי'

 היא וצדיך לטהדו, אמו שחיטתהועילה
 )ש"ך(. כמת חשוב הי, ה' ובןשחיטה,

 ולד שום להתיד אין חדשים,מנחנינו בכילוי בקיאין אמ שאיןועכשיו
 טרפח. חאם אם בבהמההנמצא

 שמא דחיישינן עצמו, שחיטת לו מהניולא
 כשד פשרח, היא ואם )דמ"א(. ט' בןאינו
 שחיטת ח', בן היא אפי' דהא האידנא,אפי'
 היתה לא אמו שגם היכא וכן מטהדתהאמו

 טדפה, נמצאת דאפי' פשיטא שחיטה,צדיכה
 האידנא אפי' וכשד שחיטה, טעון העובדאין

 יצא שאז ללידתו, ח' תחילת עדכשימתין ודאי פרפח, בבהמח ולד נמצא ואם)ש"ך(.
 אמו היתה אפי' ט"ו, סי' וכדלקמן נפל,מספק
 נמצא ואם )שם(. עצמו בשחיטת ניתדטדפה
 נדאה וכרו', הגוף בחלל קוץ כגון טרפח,ספק

 ל חרשחיטה ל חא
 לאלקיו. מתנה בתור בע"ח אחד כל יהרוג שלא להגביל רק קרבנות, לו שיביאו חפץ היה שד' מפני ולאקבוע.
 )מורה(. הזה הדבר כל שיתמעט כדי לביהמ"ד, להביאו כבדות עשוולכן

 נקג דם שפיכת הגבלת הוה, הכפנה שתכלית אחרת, במצוה לוה דוגמא מצינווכן
 ורגמוהו כו/ עירו זקני אל אותו והוציאו בו, שנאמר ומורה, סורר בן של בדין כמו ומורה סוררבן

 חמור לעונש האדם בעיני לכאורה שנראה כ"א(. )דברים, כו' באבנים העיר אנשיכל
 וה שאכל מפני וכי שמעון, ר' אמר וו"ל, כוה חמור עונש על שתמהו בחו"ל גם ומצינו ואכזריות.ביותר



 שמראל יג פימן שהיפה "לפותבית26
 שהייה בלא דהותד לולד אח"כ שחט דאםלי
 ושמא טדפה, אין שמא ס"ס, דהוה ימיםח'
 כיון ידיעה, חסדון הוה ולא חרשים ט' לויש

 יכולין לכתחילה ואפי' הוא. בעלמאדחומרא
 לו שיש דבדבר ואף ימים. ח' תוךלשחטו
 עתיד המתיד אין מ"מ ס"ס, מהני לאמתידין
 )פמ"ג(. ט"ו בנה"ך כמ"ש בודאי,לכוא

)ר(
 על ובא וגדלה כשדה,שחוטה במעי שנמצא חי ט' בן שהוליר ט'בן

 תקנה לו אין הולד אותו והוליד, דעלמאבהמה
 אלא בו שאין כמו הוא דהדי )מחבד(בשחיטה
 ושמד שחוט הב' שהסימן אמו, מצד א'סימן
 סימנא והאי כו'. בו נוהגת שחיטה שאיוהוא,
 שהייה לך דאין לקמא, מצטרף לאבתרא
 זה, ולפי משנולד. נשחט שהדאשון מזו,גדולה
 בהמה על ובא הטדפה, מן שבא פקועהבן

 בהמה כשאד הולד זה הדי והוליד,דעלמא,
 וה"ה )ש"ך(. עצמו בשחיטת וניתדרעלמא,
 בת על שבא דעלמא בהמה דהיינואיפכא,
 מטעם תקנה לו אין שהילד והולידה,פקועה
 שבא ההלב שגם י"א, י"ד, סי' ועי'הנזכד.
 רעלמא האב אם וה"ה )שם( אסורממגו
 ולד לאותו דאין והוליד, פקועה, בתוחאם
 לאפוקי והוליד, כתבו דלכך נדאה, )ט"ז(.תקנה
 בשחיטת הותד בה, נמצא דק נולד, לאשאם
 בין נשחט הוא שהדי כלל, סימן לו ואיןאמו,
 דעלמא. כב"8 ומותד אביו, מצד בין אמומצד
 ונשחטה פקועה, בת על שבא בהמהוה"ה

 )ש"ך(. תקנה לו אין ולד, ונמצאהפקועה

 וגדול כשדה, שחוטה במעי שנמצא הי פ'בן
 ובן בנו הרי בו, כיוצא פקועה בת עלובא
 צדיכים וכולם פמוה, הרורות פל סוף ערבנו

 קדקע, ע"ג שהפריסו )כיון מדבריהםשחיטה
 8י' )מחבד(. בהם פוסל הטדפות ואיןש"ך(.
 יבואו שבניהם דק הנולרים, פררך נולרואפי'
 פקועות, שהם בהם כיוצא מינם בני עלג"כ
 )ש"ך(. מפקועות שטלדואו

)ה(
 בה ומצא הבהמה את השוחט בבחמהעוף

 עוף שהוא אע8"י עוף,דמות
 בעוף נולד וכ"ש באכילה, אסוד זה הריטהוד,
 ש"ך(. )מחבר, ע"ט בסי' שכ' וכמודאסוד
 אפי' בבהמה, ונמצא ממש פדסה לווכשיש
 פדסה, לה אין ואם )ש"ך(. מותד עוףהוא
 אותה בבהמה כו' מפדסת כל כתיב שכןאסוד,
 וי"א ש"ך(. )מחבר, כן חז"ל ודרשותאכלו,
 דומה שיהא דק קלוטות, פרסותיודאפי'
 )דמ"א(. פרסה לו שיש מין שבמינהלבהמה,
 יש דאם בפדסה, ולא בדמות תלוי הבלכלומד,

 כשד, כלל פדסה לו אין אפי' בהמה, דמותלו
 עוף, דמות הוא ואם פדסה. במינה רישכיון
 )ש"ך(. אסוד פדסה, לו ישאפי'

)ו(
 בריה בה ומצא הבהמה את השוחט גביןשני

 שרראות, ושני גבין, שני להשיש
 למשה אגמדיה דרחמנא משום )מחבד(.אסוד

 אגמדיה אמו במעי וע"כ לאיסורא,השסועה
 שעה אפי' לחיות יכול אינו שהרידאסוד.
 )ש"ך(. העולם לאויד כשיצאאחת

 יר.סימן
 סעיפים. ף ובו אמו, במעי עובררין

 העובר. רוב )ג( ידו. הוצא )וב( לילד. במקשה ראשו את העובר הוצע)א(
 מן חתך )1( אבר. בה שגאסר מבהמה )בקמץ[ חלב )ה( והחזירו. הוציא)ד(

 אמה. במעי עובר נשחם העובר. מן חתך ונשחטה. חיה, בבהמההטחול

 ניתד חי, ט' בן הוא ואם אסוד. מת ט'בן)א(
 טדפה אמו ואפי' )מחבד(. עצמובשחיטת העובד והוציא לילד המקשה ראשוהוציא

 )ש"ך(. כילוד דהוה בכך, ניתד שהחזידו, אע"8 ראשו,את
)ב( אמו בשחיטת ניתד ואינו כילוד, הואהדי

 מה שחיטה, קודם והחזידה ידו הוציאירו )ט"ז, פדחת דוב הוציא אם וה"ה)מחבד(.
 )מחבד(. אסוד לחוץ האבד מןשיצא או מת, או חי, ח' בן הוא אם לפיכךש"ך(.

 ל הךשחיטה ל הא
 כינח אבל ע"א4 )סנהדריןי בו' לסקלו אותו מוציאין ואמו אביו האיסלקי, הן לוג חצי ושתה בשר,תר~טר
 היהה זה דין מגמת המפרשים דעת לפי להי*ך. רק ונערים, עוללים דם לש18ך היה לא הזה, הענין כלתכיית
 ביד רשות שהיה הקדמונים, בדורות ישן חוק סנהג לפי אבותם, ביוי הנשפך בנים דם שפיכת ולהגביללהמעים



יר שמראל יג פימן שחיפח חיפותנית
 ודרשו תאכלו. לא טרפה בשדה ובשרשנא'
 דהיינו ממחיצתו, חוץ בשר שיצא מיוןרז"ל,
 ש"ך(. )ט"ז, נאסר העובוק מחוצת שהואהרחם
 החתך, מקום וכן בפנים ממנו שנשארומה
 שחיטה, קודם החזירה לא ואם )מחבר(.מותר
 מותר, שבפנים מה אבל אסור, החתך מקוםגם
 לידה אין דקיי"ל )מחבר( מיעוטו הואאפי'

 אותה ילדה ואם )ט"ז(. יוחנן כר'לאיברים
 דשחיטת שרי, והחזידו שיצא האבר גםאח"כ
 שחיטה, קודם ודוקא )רמ"א( הכל מתירעצמו
 הרחם בית דרך נולד אפי' שחיטה לאחראבל
 )ש"ך(.אסור

)ג(
 כילוד הוא הרי העובר, רוב יצא העובררוב

 חציו יצא ש"ך(. )עי')מחבר(.
 הוא הרי אבר, במיעוט רובו יצא אבר,ברוב
 ש"ך. עי' )מחבר(כילוד

)ד(
 והחזירו, א' אברהוציא והחזירוהוציא

 עד והחזירו אברוהוציא
 )מחבר(. מותר יצא שלא המועט לרוב,שהשלים

 אותו, שהוציא בשעה ואבר אבר כל חתךואם
 )מחבר(. אסור בפנים שנשאר המועטגם

)ח(
 ונאסר אבר שהוציא עובר אבר מנאסרחלב,

 נשחטה ואח"כהאבר,
 החלב נקבה. היא והרי העובר והוציאהאם
 מכלל בא והוא הואיל לשהותו, אסורשלח

 וה"ה )מחבר(. אסור א' אבר בה וישהאברים,
 איז דהולד דעלמא, בהמה על הבא פקועבבן
 של דהחלב ד', י"ג סי' כדאיתא תקנה,בו

 היא והרי )ש"ך( לשתותו אסור ג"כ ולדאותו
 כחלב ונאמר( אבר שהוציא מהעובר)החלב

 כשרה בחלב שנתערבטרפה
 היה אם הב"ח כתב )מחבר(. אברביפול

 וגידין בבשר בבהמה,ס'
 מותר החלב כל האסור, האבר כנגדועצמות
 תמה ואני ע"כ, בס', שבטל תערובותמטעם
 דד', ספק אלא יהא דלא לומר יש מיהוכו',

 להתיר אין ספק יש ואפי' )ש"ך(.ולקולא
 ע"ש. עליו, חולק והנה"ך)ט"ז(

)ו(
 הבהמה, למעי ידוהמושיט חפחול מןחתך

 הכלות ומן הטחול מןוחתך
 ואח"כ מעיה, בתוך החתיכה והניח בהן,וכיוצא
 ונקיט )מחבר(. מעיה בתוך שהוא ואע"פהחי, מן אבר משום אסורות הח' אותן הוישחטה,
 נטרפה הבהמה שאין משום אלו,דברים
 תאכלו, אותה דכתיב באכילה. ואסורבחיתוכן
 כשהיא ולא שלימה, כשהיא אותהודרשינן
 ש"ך(. )ט"ז,חסרה

 שבמעיה העובר מן חתךואם
 שחטה, כך ואחר הוציאו, ולא חעוברמן

 אברו, או העובר חתיכותהרי
 חלב אפי' פי', )מחבר(. יצא ולא הואילמותר
 שחט אם )ט"ז(. תאכלו בבהמה דכתיבמותר,

 בעיא זוהי )רמ"א(. שחיטה בבחמחנשחפ מיקרי לא אמו, במעיעובר
 ע"ד(. )חולין, איפשטאדלא

 וקודם שחיטתה אחר שיצא דמיירי שם,ומוכח
 שחיטתו חי, ט' בן הוא אפי' דאז אמו,שחיטת
 לאחר אלא שחיטה אין דשמא מספק,נבילה
 קודם יצא דלא היכי אבל העולם, לאוירשיצא
 שמספק וכיון אמו. בשחיטת ניתר אמו,שחיטת

 אחריו האם לשחוט אסור שחיטה, מיקרילא
 )ש"ך(. שחיטה הוי דשמא ביוםבו

 ל חרשחיטה ל הא
 הזה הדבר כל ולהביא להוציא זה, בנידן האב רשות להגביל בא והדין ומשפט. חוק בלי בניו את להמיתהאב
 ה18על, אל מכח לעולם זה דין יצא שלא מיוחדת, בכמנה שונים, דינים 8רטי של מחסה תחת הבי"ד, השגחתתחת
 בעין, עין שנראה זה, בנידן הדינים פרטי בחז-ל שמצינו כמו לגמרי. הזה ה8רבלם כל יבטל הזמן, שבהמשךעד
 ובקומה, ובמראה בקול לאביו שוה אמו היתה לא אם כו'. אמו ומשל אביו משל שיגנוב עד כו'.אחרים ברשות ויאכל אביו משל שיגנב עד בסו-מ נעשה הבן אין כיובל. 8עם אפי' להתקיים זה לדין מציאותשאין
 להיוח, עתיד ולא היה לא ומורה סורר בן בגמרחע מפורש נאמר וכן שם(. )סנהדרין, בסו"מ של דיז דניןאין
 להם. ידוע מטעם זה דין של ה8נימי טעם להסתיר לנחוץ מצאו חז"ל )שם(. שכר וקבל דרוש נכתב,ולמה
 המותה ד' בעיני יקר כי בפיהם, הוא שקר הווג דמים דורש ישראל אלקי כי לאמר, עתק דוברי פי יסתםובזה
 אחוס לא ואני כו' הקקיון על חסת אחה ליונה, הקב"ה בדברי שמצינו וכמו לאנשים. וכ"ש ששוטים, לבע"חאף
 כמבואר מלעצמו, לבע-ח אוכל להקדים ונצטמנו )יונה(. רבה ובהמה אדם בה יש אשר הגדולה, העיר ננוהעל

 והדר לבהמתך, בשדק עשב ונתתי שנוף לבהמחו מאכל שיתן קודם שיאכל לאדם אסור כף, יהודה ר ואמרבגמ',
 בע"ח. על שרחמו ממני רק הנעלה לתפקידם זכו בישראל הגדולים והמנהיגים מ'(. )ברכוח, ושבעחואכלת
 8"ב(. )שמ"ר, ישראל צאני חרעה אתה חחך, בו-ד של צאנו לנהוג רחמים לך יש אם למשה, הקב"האמר
 על שנענש הק', ברבינו ימצינו )שפם. בעמי וירעה יבוא כוחו, לפי איש הצאן, לרעות שיודע מי בדוד, נאמרוכן
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 טגםימן

 סעיפים. ג' ובו ללידתו, שמיני יום עד בהמה לשחוטשלא
 הנו%ות. גדלו שלא אפרוח בקליפתה. שחטו העולם. לאויר יצא שלא אפרוח)א(
 עומד. אינו הולך. אינו חדשים. כילוי שמיני. יום קודם בהמה לשחוט אם)ב(

 קטנינג בגויים העכוים על לסמוך )ג( חדשים. כילויספק
)א(

 כל העולם, לאויר יצא שלאאפרוחאפרוח
 אסור העולם, לאויר יצא שלאזמן

 שגם הארץ. על השורץ שרץ משום)מחבר(.
 ועיין שריצה. מיקרי קליפתו בתיךשריצתו

 וס"ח ו', ס"ו סימןלק'
 האפרוח שחט )ש"ך(. בקליפתושחטו

 מחלוקת ישבקליפתו,
 בתוכו שוחטו דאפי' סובר סה"ת בזה,הפוסקים

 וקרא דר', דהוה סובר והרשב"א נבילה.ו;וה
 ביצת שכ' והטור אסמכתא. הוה השרץדכל

 משום אסור, העולם לאויר יצא שלאאפרוח
 איסור הוה ואילו אסמכתא. דהוא השורץשרץ
 לאיסור ושבקיה דר' איסור נקיט הוה לאתורה
 לא מספיקא ודאי דינא לענין הלכךתורה.
 הש"ך ודעת כו'. תורה, איסור ספק והוהנפקא,
 )פמ"ג(. כו' רר' דהוהבכאן

 שטלד אפרוח לאכולמותר
 )ט"ז(. כנפים גדלו שלא אף נוצותגידול

 זמן כל אוסר הש"ךומ"מ
 כט"ז דלא קנים, בהם שיש הנוצה גדלשלא

 תשקצו בל דאמר למאן אף לי ויראהשמתיר.
 ולאחר )8מ"ג(. דר' הוה זה דאורייתא,הוה
 מיד מותר העולם, לאויר )האפרוח(שיצא

 כתבו מיהו עיניו, נתפתחו לא אפי')מחבר(.
 עד לאכול, אין שקץ דבר דמשוםהג"א
 שעל גדולה נוצה דהיינו הכנפים,שיגדלו
 לעיל ומבואר )ש"ך( כו' קנים לו שישגופו
 דרבנן.דהוה

)ב(
 שכלו ידוע אם שילדה, בהמה חרשיםטילוי

 חדשים פ' דהיינו חדשיו,לו

 ולא שנולד, ביום מיד מותר לדקח, וח'לגסח
 )מחבר(. לידה מחבלי איברים לריסוקחיישינן

 אימ אםואפילו
 אינו אוהולך, טילוי פפק עומד,אינו

 ואפי' לעמוד,יכול
 שכלו ידוע אין ואם )ש"ך(. לילר מקשההוא
 תחילח ער נפל, ספק משום אסור חדשיו,לו
 הפריס. לא אפי' מותר ואז )מחבר( שמיניליל

 והלאה, השמיני ומיום כתיב קרפ דגביואע"ג
 )ט"ז(. בלילה להקרבה ראוי דאינו קרבןשאני
 ב'. מש"זעיין

)ג(
 העכו"ם על סומכיןאין קטניםגדיים

 הניקחים קטניםבגדיים
 קשה, )מחבר(. ימים ח' בני שהם ואומרממנו
 ואת"ל חדשיו, לו כלו שמא ספק ס"ס, הוההא
 דאין וי"ל כו'. ימים ח' לו יש שמא כלו,לא
 לא, או נפל ספק כאן יש דע"כ ס"ס, כאןשייך
 זה ואין נפל. לומר תמצא אם לך, לומרוא"א
 בתוספות רכתובות ר8"ק זינתה לספקדומה
 שאין לפי העכו"ם, על סומכין אין)ט"ז(.
 וכ"ש לבד, אשה בעדות אלא נאמןהעכו"ם
 לקמן ועיין מקחו. להשביח רק אומר שהואכאן
 אף ומיהו )ש"ך(. ב' צ"ח וסי' י"א, ט"ז,סי'
 דאין מה"ט, נאמן אין מוכר, שאינו אףגוי,
 מדבריו לכאורה ומשמע באשה. אלאנאמן
 ספיקא הוה חדשיו, כלו אי ידוע שאיןכל

 בשאר אף מהימן הא רר' דאידאורייתא,
 כן, לומר דא"א אלא כו'. מסל"ת גויאיסורין
 מיקרי, איתחזק דהכא ואפשר כו'. שכ'כמו
 )פמ"ג(. מעוברת היתה עתהדעד

 ל הךשחיטה ל חא
 נו%רחנ %ך 1יל, א"ל בכי. וקא דרבי בכנפי ר"שיה תליא א1ל לשחוטא, ליה מסטי דהפ עגלא, דההואמעשה
 כתיב לחולדה, שבקינהו לאמתיה, רבי לה אמר חד יומא כו'. יסורים עליה ליתא מרחם, קא ולא הואילאמרי,
 הוא בע"ח צער אם בגמ/ הוא ומחלוקת פ"ה4 )ב"מ, עליו נרחם ומרחם, הועיל אמרי, מעשיו. כל עלורחמיו

 רו%ח(. הל' )רמב"ם, דאוריתא שה~א הפוסקים ומסקנת ל"ב(. ב"מ, )עין דרבנן, אודאורהתא
 השוחט, 11רי11ת לבע"ח. קלה היותר הטיתה היא ישראל, דיני ע"8 שהשחיטה וגמרו, ונמנו בע"חצער

 שלא הראשי הגורם הוא והחלק, החד וסכין בשחיטה, שהפה לעשות שאסור הדין, דרישתלפי
 - חזקו4 בדרסה ולא בנקל להיות הדין, דרישת ע"8 ש%ריך, בהחתך וכאב %ער שום הבע"חירגיש
 שחיסת לאסור רוסיה מממשלת שדרשו צעב"ח, חברת את לנצח דעמבי, דר' השרופסור ביד עלה הואת,ובהנחה
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 סעיפים. י"ב ובו בנה ואת אותורין

 באו"ב. חערובות )יב( או"ב. בענין עכו"ם נטנות)יא( אפו. שחיטת אחר חי עובר לשחוט מעוברת. לשחוט )י( התורבץ. ניקבשחיטה. במקום ניקב ושחס. לשחוט יודע שאינו גדול או"ב. לענין וקטן שוטה חרששחיטת נטרפה. נתנבל. בנחירה. או"ב )בז( ועז. מצבי גדי )ח( טמאה. בבהמה או"ב)ז( חחילה. ישחוס מי או"ב, שלקחו שנים בזמנינו. המנהג או"ב. עלהמוכר הזהרח לאו-5. לחשוש אם בהמה, הלוקח )1( "רוח. כמה ויש בעדר ו%נולד גחואר. דומה לאמו. נחשב אם כרוך )ח( אויב. לענין היום חשבון סדר)ד( או"ב. שחט )ג( בזכרים. נוהג אם )ב( א,. ביום בנו ואת אותו לשחוט אם)א(
)א(

 במ ואת אותו לשחוט אסור בנו ואתאותו
 הבת, או הבן שנא לא הבת, או הבןואח"כ האם שנא לא אחר,ביום

 )מחבר(. האםואח"כ
)ב(  בנקבות, נוהג בנו ואת אותו איסורבזכרים

 )מחבר(. נוהגאיגו או בזכרים נוהג אם ספק שהרבר לוקה,איגו שחט ואם אחר, ביום שניהם שוחטין איןאביו, הוא שזה נודע ואם וראי. בנהשזה
)ג(

 קנסינן, ליה רוקא ונראה, קנס. משוםהר"ן כתב אסור, שהאחרון והטעם כו', מותרעכ"9 הראשון אבל רמ"א(. )מחבר, האחרוןלאכול ביום בו שאוסר מי וישלאכלם, מותר אחר, ביום ושחט עבראם או"בשחט
 מכל אסור התורה מן רלבה"ג וב"ח, ל"חועיין מותר, ולאחרים אסור ולו חילוק, איןדבמזיד ומשמנ האחרונים. כל פסקו וכןכבה"ג, קיי"ל תלכח ולענין )ש"ך(. מותר לאחריםאבל

 )פמ"ג(. מרר' קגסא רק רהוההאחרונים ורעת כו'. הגמ' רצה ומתחילה לך,שתעבתי
)ד(

 במ, ואת באותו האסור אחריום היוםסדר
 כיצר, הלילה. אחר הולךהיום

 ישחוט לא ר', ליל בתחילת ראשון ששחטהרי
 הראשון שחט ואם ה'. ליל תחילת ערהשני

 בין רשמא )מחבר( לוקה אינו ה' ביוםשחט ואם ו', ליל עד השני ישחוט לא ה', לילשל השמשות בין הא' שחט ואם ה'. לילבתחילת הב' שוחט השמשות, בין קורם ר' יוםבסוף
 )ט"ז(.לזה טעם נותן ובגמ' שלפניו, יום אחרהולכת הלילה בקרבן, לאפוקי בראשית,בסעשח כמו שנחשב )ש"ך(. ר' יום הויהשמשות

)ח(
 רי"ל ואף כו'. אחריו כרוך מהני לאבאביו ומיהו )ש"ך(. כרוך מהני לא מלקותלענין אבל איסורא, לענין פי' )מחבר(.אמו שהיא חזקה אז אחריה, כרוךכשהעגלסרוך
 )פ"מ(. מספיקאלאסור נראה והנה א'. ביום הפרות אחר עם הולראת לשחוט שרי אי פרות, כמה שם והיואחת, מפרה ולר בעררו נולר אי לעיין, ויש)ש"ך(. שבגוף סימנים בשאר רומה אם ואףלאיסורא, אפי' חוששין אין האם, בתואר ממשדומח הוא אם )רמ"א(. חוששין אין תספק מןאבל )8מ"ג(. איסור אין לחוד כרוך הא לוקין,ואין אסור אז הפרה, עם אחר בחרר שהיה אביו,שזה ודאי רוקא אלא כרוך באביו מהני לאבלא"ה אלא לכך, צריך אין מ"מ ס"ס, רהוהבלא"ה

)ו(
 חושש אינו בהמה, שלוקח מי או"בחעחט

 הש"ך )ש"ך(. זה על לשאול וא"צ)מחבר(. היום בנה או אמה נשחטהשמא
 ל חךשחיטה ל חא

 הבה שור שהוא תוא, קרא דנקיט דהא יראה קי"ז(. )ב"ק, כף, עליו מרחמין אין למכמר שנסל כיון זה תואמה כו/ כהנא רב יתיב בגמ', כתיב הבע"ח. על רחמנות לצד נוטה היא דם כיסוי מצהת וגם )מורה(. כו'באדם מצויה היא באשר בבהמות, המצויה המחשבה כח מפעולת הוא אבל והדיבור, השכל אחר נמשך איננהבטנה, לבני וחנותה האם אהבת כי בניהם. על הבהמות לדאגת האדם דאגת בין הפרש ואין בזה, גדולה דאגהלבהמה יש כי האם, בעיני הבן ישחוט שש להזהיר בוי בנו, ואת ואותו הקן, שלוח בסעם ו"ל, הרמב"ם ועת הואוכן אמור(. זוהר, חינוך, )רדב"ז האכזריות מדת ולהרחיק החמלה, מדת בנפשותינו לקבוע וחפץ אוכג לבןכמו בניהם, צער בראותם גדול צער לבע"ח שיש לפי צבע"ח. מטעם הוא בנו, ואת אותו של שהאיסור ומצינו,ישראל.



 שמראל פז טימן שחיפח ח,דתנית80
 טובא, ספיקא דאיכא י"ל הר"ן לשוןהעתיק
 ודאי לשאול צריך לחוד דבס"ס לומראפשר
 דיכול היכא בס"ס דאף ק"י, סי' לקמןכמבואר
 מרוב עדיף דלא לשאול יש בקל,לברודי
 אלא לשאול. צריך ואפ"ה הן, מומחיןמצויין
 לא מש"ה טובי, ספיקות שלש איכאדהכא
 א', ק8"ה נדה, במנח"י ועיין לשאול.צדיך
 )פמ"ג(. לשאול דא"צ חזקה, עםדס"ס

 הלוקח להזהיר המוכרעל
 או חאם שחט אם ולהודיע, חמוכראוחרת

 מכרה אם או היום,הבן
 בודאי שיודע פי' )מחבר(. היום לשחטהלאחר
 יודע אינו אם אבל כו'. היום ישחטנהשאחר
 הוי לא טעות מקח אבל להודיע. א"צבודאי,
 למחר שחוט לו לומר דיכול הודיע לאאם

 שדרך זמנים, ד' מן באחד הוא ואם)ש"ך(.
 והם מיד, ששוחטה בהמה, שקונה מישכל
 חשנח, ראש ער1 עצרת, ער1 פסח,ער1
 ואף )מחבר(. חג, של חאחרון יו"פוער1
 בד' דמסתמא ישחטנה, שאחר יודעשאינו
 וערב )ש"ך(. לשחיטה קונים הכל הללוזמנים
 ואין ולולב, בסוכה טרודים העם הראשוןיו"ט
 בד, )ש"ך(. כ"כ בשחיטה להרבות 5נאילהם
 האם היום שמכר להודיע צריך הללו,זמנים
 חושש, ואינו שוחט הודיע, לא ואם הבת,או
 נודע ואם מעכו"ם. קנה בין מישראל קנהבין
 הוי היום, בתה או אמה שנשחטה אח"כלו

 אחד, ביום שניהם שמוכר ודוקא טעות.מקח
 אין שלפניו, ביום הבת או האם מכר אםאבל
 איסור לענין לא פי' )מחבר(. להודיעצדיך

 שאפשר טעות, מקח לעניןולא
 זמנים הד' אלו קודם שישחטנו1זמנינו

 הקצבים שדרך בזמנינו)ש"ך(.
 אם ודאי ע"ש, לצורך ה' ביום הכללשחוט
 הוה א', ביום להשני והאם לאחד הבןמכר
 )פמ"ג(. וכ"ד ח' השמ"ח כתב וכן טעות,מקח
 אם אפי' לכלה, והשני לחתן האחד מכראם

 שניהם שודאי להודיע, צריך ימים, בשנימוכר

 ג"כ טעות מקח והוי )מחבר(. א' ביוםשוחטין
 לצורך השחיטה שעיקר ובזמנינו הודיע. לאאם
 שוחטים וכלה, בחתן וכן יו"ט, קודם היאיו"ט
 במכר להודיע א"צ קודם, יומים או א'יום
 )ש"ך(. בת"ה משמע והכי ימים,בב'

 אחד, ביום או"ב שלקחושנים
 תחילה ישחוט תחילה "לוקח 1שניםאו"1

 כשלוקחים בד"א השני.ולא
 לא לראשון שמכר שמיד א', מאדםשניהם
 שהלוקח בידו, שנשאר את לשחוט יכולהיה
 גם ולכן )מחבר(. מיד לשחטו מנת עללקח

 למכור יכול שלא לשחטו, אסור ממנוהלוקח
 לקחו אם אבל )רמ"א(. שבידו זכות רקלו

 וכל שווים, שניהםמשנים,
 ונשכר זריי תחילה שישחוט ונשכרזריז

 דלא זריז, 8י' רש"י)מחבר(.
 שיש משמע בשר. שיאכל ונשכר איסורא,עביד
 לכוא שא"א והיינו ושחט, שקדם באותומעלה
 שאפשר השני כן שאינו מה איסור,לידי

 אם אבל כו'. וישחוט איסור ויעשהשישכח
 ללוקח קודם ושחט השני וקדם מאחדקנו

 אפי' אלא זריז, מיקרי דלא זו דלאהראשון,
 הראשון לוקח של זכותו שגזל מיקרי,חוטא
 מאדם בלקחו אף בפי' אמרו בגמ' הנה)ט"ז(.
 כמ"ש ונשכר, זריז זה הרי הב', קדם אםאחד,
 בואם קודם מיירי דהג' דר"ל אלא ד'.הש"ך
 לא הראשון שמא כי לשחוט, הב' רשאילב"ד
 אף משנים בלקחו משא"כ כו', היוםישחוט
 דהגמ' מאחר גורלות, להפיל אין לב"ד,באו
 להפקיע אין מכשול לידי יבוא דלא זריז,קראו
 לשחוט צריך שאחד הב"ד רואין ואם כו'.זכותו
 מדות, על כופין זה כגון צריך, אין והב'היום,
 )סמ"ג(. תב"שועיין

)ז(
 בבהמה אלא או"ב איסור טמאח1חמח

 או ושור שנא' בלבד,טהורה
 1כלאים ונוהג אחד, ביום תשחטו לא או"בשה
 )מחבר(. עז וממין כבש ממיןהבא

 ל הךשחיטה ל חא
 בל משא"ב דם. ביסוי בלא דנשחט ביל, רחמנות ליבא דבתוא משום במבמר, הנצדים חיות מיני שאר מבליותר
 שלא זבריו4 של בדמו רבתי באיכה במ"ש רחמנות, ממדות היא הדם וביסוי דמים, ביסוי דבעי הנצודיםשאר
 כף ובסהו דמו את ושפך דכתיב ואיל, צבי בדם לא בדמונהגו

 לרצוז שלא היה שחיטה, היתר של העניז שכל שמ*ני אפשר, בדרך לומרויש )מהרש"א"
 ושואלים, התמהים הם רבים בי ברמז. רק שחיטה מצתת בתורה נזברה לבז הבורא, בךמז שחימהמצות

 צויתיך". "באשר של ברמז יד, בלאחר רק נזברים שחיטה ודיני מצתתלמה
 קרבנות, דיני בגוז הבורא, לרצוז היו לא חז"ל, דברי שלפי דינים, בשאר מצינו ובז נבון. על יבואולדברינו
 הרמב"ם, בשם לעיל במבואר לאלילים, קרבנות להביא רגילים שהיו הרע ההרגל את להגביל רק ניתנושלא

 נבילות בשר לאכול למוד והיה עליו, לבו שגס מלך לבן משל אמר, לוי ר' בשם פינחם ר' וז"ל, בחז"לובמבואר
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)ח(

 ושחט וילדה, העז על הבא צבי סצביגדי
 משום )מחבר(. לוקה ובנה,העז

 כאן ויש האם, לזרע דחוששין לן פשיטאדהא
 מקצת ואפי' שה בש"ס, ודרשינן שה,מקצת
 אסור חצביח, על שבא עז אבל )ש"ך(.שה

 לוקה אינו שחט ואם בנה, ואת אותהלשחוט
 דמותר וטור כהרשב"א פסק ומהו,ם"ל)מחבר(.
 כו' לכתחילה אפילו ובנה הצביהלשחוט
 וילדה נקבה הזאת הצביה בת היתה)ש"ך(.

 בנה, ואת הצביה בת הנקבה את ושחטבן,
 בגמרא כי זה, דין על לתמוה יש )מחבר(.לוקה

 מלקין למה א"כ אב, לזרע חוששין אימספקינן
 זו בנקיבה היתה ולא חוששין, אין דלמאאותו,
 לדידן אף ונ"מ ש"ך(. )ט"ז, כולה אבזרע
 התורה, מן לעדות פסול הוי דאז שלוקין,במה

 ע"ש. ל"ד בח"מכמבואר
)1(

 בשחיטה אלא או"ב איסור אין בנחירחאו"ב
 תשחטו, לא שנאמרבלבד,

 שתוחב הוא הנחירה ענין )פי' ניחר אםאבל
 בידו, נתנבל או הראשון, את וחותך(בנחיריו
 נתנבל אם מיהו )מחבר(. הב' לשחוטמותר
 כגון בו, מחמירין שאנו מהדברים בא'בירו
 דרבוותא, בפלוגתא וכה"ג בתרא במועטשהייה
 שחט ואם כו', אחריו האם או הבן לשחוטאין

 שחט אם אבל )ש"ך(. לוקהאינו
 ישחוט אם לוקין טרפה, ונמצאתנפרפה

 בשחיטה, נתנבלה לא רהאהשני,
 שוטה חרש לפיכך )שם(. בש"ס איתאוהכי
 עצמם, לבין בינם הראשון את ששחטווקטן
 שרוב לפי אחריהם, השני לשחוטמותר

 הרין דהוא נ"ל )מחבר(. מקולקליםמעשיהם
 אלא כו', שחיטה הלכות יורע שאינובגרול
 להקל אין בזה, בפוסקים בפי' הוזכר דלאכיון

 יודע שאינו גדול שחיטת אחר או"בלהתיר
 אחריו, ושחט עבר באם ברור, דמ"מ אלאכו'.
 ג' דבסעי' לי"א אפי' אכילה, איסור כאןדאין
 במקום חווש1 ניקב אם )ט"ז(. בזהמודים

 אחריו, לשחוט רמותר פשיטא כו'שחי1ח
 אסור התורבץ ניקב ואם בידה נתנבלהדהא

 )פמ"ג(. אחריולשחוט
 רואין, ואחרים ששוחטין וקטן שוטהוחרש
 אינו ואפי' )רמ"א(. לי נראה מןאחריהם, לשחוט אסור כראוי, ששוחטין רואיןאם

 )ש"ך(. ידיו לאמן יודע אינו וגםמומחה,
)י(

 את לשחופ מותר חי. עוברסעוברת;
 ירך עוברהמעוברת,

 שחיטת אחר חי העובר יצא ואם הוא,אמו
 אותו שוחטין אין קרקע, ע"ג והפריסאמו,
 כיון )מחבר( לוקה אינו שחט ואם אחר,ביום
 התורה ומן שחיטה, טעון עין מראיתדמפני
 סי' כדלעיל אמו, בשחיטת וניתר צריך,אין

)יא(
 ב' שמכר עכו"ם תוסו לפני מסיחעסו"ם

 כך ואחרבהמות,
 אינו בנו, ואת אותו שהן תומו לפי מסיחאמר
 מתחת ויצאו שמכרם לאחר שאמר במהנאמן
 עדות. בשום נאמן עכו"ם דאין )מחבר(.ידו

 כן אומר מקחו דלהשביח הטעם, כתבוהעט"ז
 מבואר, כ"ו ומרדכי הרא"ש מדברי מיהוכו'.

 רלהשביח די"ל היכי אפי' נאמן רבידודהיכא
 אסור ליה מהימן ואי )ש"ך(. כן אומרמקחו

 )ש"ך(. מסל"ת אינו אפי')מחבר(
)יב(

 אמה שנשחטהבהמה באו"בתערובות
 ונתערבה היום, בתהאו

 היא, תקנתו היום, מהם לשחוט וצריךבאחרות
 מהם ויקח קביעותן, ממקום דניידינכבשינהו

 פריש מרובא דפריש דכל וישחוט,אחד
 לא בע"ח ביחד, שהם זמן דכל)מחבר(,
 משום )מחבר(. היום לשחטם אסורהנותרים ושנים )ש"ך(. ק"י כדלקמן באלף, אפי'בטלו
 לקמן ועי' )ש"ך(. מחצה על מחצהרהוי

 ל הףשחיסה ל חא
 במצרים, עכו-ם אחר להוסים חסראל שהיו לפי כך, נזור. הוא ומעצמו שלחנק על תדיר יהיה המלך, אמרוטרפות.
 ויהיו מועד, באוהל קרבנותיהן עת בכל לפני מקריבים יהיו הקב"ה אמר כו'. לשעירים קרבניהם מביאיםוהיו

 על צויתים ולא אבותיכם, את דברתי לא כי הנביאים, ע-י להם שנאמר וכמו כ"ב(. רבה, )וירא מעכו"םנפרשים
 כו' ד יאמר זבחיכם רוב לי למה יתב', ~צונו שלא הם שהקרבנות להם נאמר ובפ" ז'(. )ירמיה, וזבח עולהדבר

 נאמר ולכן ק"י(. )מנחות, תזבחוהו לרצונכם שנאמר כו', לרצונכם אלא זובחים, אתם לרצוני לא א'(,)ישעיה,
 שאר על שנצטפ כדרך זה דין על נצטפ ולא )ת"כ(. רשות אלא אינו הא יקריב, כי אדם רשות, בלשון זהדין
 כו', משה אל ד' ויקרא לגמרק אחר בלשון רק כו', ישראל בני אל דבר כוי משה אל ד' וידבר בלשוןמצית
 הקב"ה, רצה לא יתב'. מפיו לשמוע צריכים אחרים שאון פרסק ענין בובר מיוחות קריאה כלוסר, כו'. אליוויובר
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 מעיפים. ג' ובו למות, הממוכנת בהמה השותםדין
 אופן הפירכוס. ימן ביוים. אותה מעמיוין פירכוס. מסוכנת. בהמה לשחום)א(

 יש אם )ג( בלילה. מסוכנת השוחם )ב( עוף. וקה. גסה. בבהמונהפירכוס
 מסוכנת. איסורחשש

)א(
 פדכסה ולא הבדיאה אתהשוחטפרנום

 מותדת זה הרי נתנענעה שלא)8י'
 אותה שמעמידין כל והוא מסוכנת)מחבר(.

 עומדת, ואינה במקל( או)בגערה
 בריאות, מאכל אוכלת שהיא אע8"יממוכנת

 זו הרי כלל, פדכסה ולאשחטה
 לדבנן ליה דקים )מחבד(. עליו ולוקיןנבילה,
 כשהדגישה נתעלפה נשמתה נטילתדזו

 שחיטת גמד קודם נשמתה ויצאההשחיטה
 כו' הש"ע שכ' ממה דואה והנך כו'.הרוב
 לה. מחזקינן ודאי כנבילה פידכסה שלאדכל

 בדיאות הא אמאי, בזה נתקשה ז'והתב"ש
 ברוד דבד אבל כו'. מפדכסין אין לפעמיםנמי
 לא ואם מפדכסין בע"ח דוב דודאידיבר

 הוה. בדיאה דהא הוא, המועט מןפידכסה
 לומד לן אית פידכסה, שלא במסוכנתמשא"כ
 היא. המיעוט מן מלומד קודם, נשמהדנטילת
 דשמא ספיקא, הוה בלילה השוחטמשא"כ
 לי יראה השחיטה, על הברנה ולעניןפדכסה.
 עמו. אחד וישחוט בדכה בספק להכניסשאין
 דשדי, הב"ח כתב פדכסה לא אם או"כ,ולענין
 )פמ"ג(. ודאית נבילהדהוה

 אין בידים, אותהוכשמעמידין
 מסוכנת מחזקת אותה מוציאיןמעמידה

 עומד נמי דעץ משום ש"ך()ט"ז,
 דוקא בעינן אלא בידים, אותו כשמעמידיןהוא
 לשון מסוכנת. הוה לא יקום געדהשע"י

 שתשש בהמה מ"א, מהל' בפ"יהדמב"ם
 באבד מכה אידע ולא הואיל למות, ונטהכהה

 דלא מותדת, זה הרי אותה, הממיתיםמאברים
 )פ"מ(. בחסדון אלא דטריפה דומיאהויא

 ופידכסה, ששחט מסוכנתבהמה
 שיהיה וצריך מותדת. זה הדי פירנופזמן

 ולמשוך השחיטה בסוףהפידכוס

 דאע"פ עיקד, ונראה )דמ"א(. השחיטה אחרעד
 גמד עם דק שחיטה, אחד הפידכוס עשתהשלא

 חולק והש"ך המהרש"ל, כ"כ כשד.השחיטה,
 דבעינן להלכה, הסכים הש"ך )ש"ך(.עליו
 בבהמה, ב' דוב שחיטת אחד הפידכוסשיהיה
 אינו בתחילתו אבל )פמ"ג(, בעוף א'ודוב
 להסתפק, יש ב', הכנה"ג, כתב )מחבר(.מועיל
 בפירכופ, שהדגיש ואמד ששהטסומא
 שהיא מתהילה שידע צדיך כו' מהימןאי

 דלא מלתא כל הכי, לאו האטסוכנת,
 )פמ"ג(. כו'דמיא

 בבהמה הפידכוס, היאכיצד
 בין ודקה, גסה ובחיה דקה הפירכוסאופן

 או והחזידה, ידהשפשטה
 שכפפה או החזידה. שלא אע"פ דגלהשפשטה
 )מחבר(. ומותד פידכוס זה הדי בלבד,דגלה
 כתב כן אסורה. בלבד, ידה דנפפהמשמע
 כפפה דאפי' פסקו והד"ז הרשב"א אבלב"י,
 ז"ל הד"ם אמנם )ש"ך(. מותדת בלבדידה
 כו', מלשונו כדמוכח בעינן דתדתי סובדודאי

 אלא מיותד, הוא דגלה כפפה אוובש"ע,
 כו', כפיפה מהני לא ביד האלאשמעינן,

 )פמ"ג(. בתב"שועיין
 ההזירה, ולא ידהפשטה

 זה שאין אסודה, זה הדי עוף. גסה,בהמה
 בלבד הנפש הוצאתאלא

 הדגל. ואחד היד אחד גסה, ובהמה)מחבד(.
 פשטה, ולא כפפה בין כפפה, ולא שפשטהבין
 יד לא פשטה לא ואם ומותדת. פידכוס זההדי
 ובעוף, נבילה. זו הדי כלל, כפפה ולא דגל,ולא

 אלא עין( כהדף מענין )פי' דפדף לאאפילו
 זה הדי בזנבו, אלא )נענע( כשכש ולאבעינו,
 עינו, במקום גפו גודסין יש )מחבר(.פדכוס
 להקל אין ולדינא )ש"ך( מהני לא בעינוודפדף
 )ש"ך(. מהני בבהמה זנב כשכש וכן)פמ"ג(

 ל הךשחיטה ל הא
 וכמדומז והקבלה(. )הכתב בהם רוצה שהקב"ה האנשיש יחשבו שלא ברביש הקרבנות דיני את למשהשמוד
 אליו, ד ויובר וכתיב )ת"כ(. שומעין לא ישראל וכל לאוניו, ומגיע הולך הקול משה, אל ויקרא וי"ל,בחי"ל

 וכל שמע, משה אליו, קול לו קול ת"ל הקריאה, קול את שמעו יכול בחי"ל, ומטאר מצהת. בשאר נכתבשלא
 לראשי רק ו' שובר בנורים, כגון שונים, מסעמים ברמז שנאמרו מצות בשאר מצינו וכן )שם(. שמעו לאישראל
 נורי להפר יכולים והבעל, שהאב ישראל לכל ללמד צורך אין כי המטות. ראשי אל משה ויובר כמפורש,המטות.
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)ב(

 המסוכנת אתהשוחט בלילחמפוכנת
 אם ידע ולאבלילה,

 )מחבד( ואסורה נבילה ספק זה הריפידכסה,
 השחיטה בית כותלי למחד כשמצא מהניולא

 )ש"ך(. בדםמלוכלכים
)ג(

 לא החכמים גדולי איפור בחששלחחמיר
 מבהמה אוכליםהיו

 תמות, שלא כדי אותה ושוחטיםשממהדים

מימן
 סעיפים. כ' ובו ופגימותיו, המכין בדיקתדין

 ונאבדה. אצורים בוק לא פגום. ונמצא בווק, בסכין שחט הסכין. בויקת)א(
 בויקת חיוב )ג( הסכין. בווקין 4רך הפגימה. שיעור )1:( בעוף. במסרקת.נגע

 הצווין. שמן רשומין מסוכסכת. )ד( השחיטה. קוום הסכין לבויקת טעםהסכין.
 חדה. שאינה סכין )ז( השיבולת. כראש שחווה סכין )1( הרבה. מסוכסכות)וק(
 בבויקה. הלב כמנת הסכין. בויקת אופן )כז( ווירר. עולה סכין )ח( בבהמה.בעוף.
 ביחד. הצדרים שני לבדוק אם הציפורן. לשנות בויקה. קוום הסכיןלרחוץ
 כריכת בשעה"ד. בחול טוב. ביום הפגימה, כנגד שלא פגום, בסכין לשחוט)י(

 בוק לא או"א. כל בין לבווק השחיטה. לאחר השחיטות. בין בויקה )יא(מסלית.
 בעיו"כ. לשלם. חייב השוחט אם באחרונה. פגומה ונמצאת לשחיטה, שחיטהבין
 שנבדק סכין נאבו )יג( במפרקת. נגע הסכין. נאבו שחיטה. לאחר בויקה)יב(
 ונאבו. שחיטה, קורם הסכין בוק לא )יד( בהיתר. יצא 8גום. ונמצא שחיטה,קוום
 בויקה. בלא במיוחד, לכתחילה לשחוט ימים. שלשה לאחר לשחיטה. מיוחובסכין
 בריקה. בלי ונאבו בו, ושחט והצניעו, שחיטה לאחר נבוק שלא סכיןהטעם.
 קשה. קרקע על נפל פגום. ונמצא עצמות, בו ושיבר שחיטה, לאחר הסכין בוקלא

 פגום. ונמצא והצניעו, שחיטה לאחר בוק )טז( המפרקת. עצם בושיבר
 בזמנינו. ת"ח נמצא אם הזה. בזמן המנהג הטעם. לחכם. הסכין להראות)יז(
 ומהרש"ל. מעשה במהירות. לבווק שלא בבויקה. הועת ישוב בשחיטה. שניםלהיות
 שוחט הוראה. שכר הטרפות. ומן מהכשרות, שו"ב שכר )יוק( בויקות. י"בלבווק
 בבויקת התרשלות )יט( שאלות. בשאר בבויקה. הוראה להורות לעצמו.וביוק

 בסכין. המכסה )כ( לשחוט. לחבירו והניח שבסכין, בפגימה יועהסכין.
 שחיטה, לאחד ונאבד אצדדיןהסכין)א(

 דאין נ"ל ומ"מ כ"ד( )כנה"ג, כשירהצדדין ונמצאת בדוקה בסכין השוחט פגומהפכין
 ס"ס מכח להתיר ואין ע"ז, לסמוך דמ"א( הצד, מן )אפילופגומה

 הצד מן דאפי' היא פסוקה דהלכה כו'. שמא ךווטמי זה בכלל ואין )מחבד(. נבילה זוהדי
 דאין י"ל בידע, ואף בחוד. כמו בפגומהאוסד הסכין, עשיית בשעת האומנין שעושיןהמכין
 )פמ"ג(. כללחילוק בדק לא )ט"ז(. החוד מן הדבה רחוק שהואכיון

 ל חךשחיטה ל חא
 בתורה, נתפרשה לא ולכן כו,, בנורים ראש קלות ינהגו שלא מהם החוקים אלא להעלים צריך ואולי נפש,עינוי
 שיסמוכו מה על להם ואין באויר, פורחים נורים היתר שאמרו, כמו השערה בחוט הכתוב ותלאו הללמ"ס, הואאבל
 ויכתבו להם, לראוים אלא יאמרו שלא תורה, כסתרי ושבועה נורים היתר שעשה אמרתק כאשר בזה והטעםכו'.

 מה זה, סור זו ממצוה ד' עשה למה להעיר יש באויר, פורחים נורים היתר חז"ל במאמר )רמב"ן(. כו'ברמיזה
 שיהיה ד רצה לא כי היא, הטעם אכן באויר. סורחת 111 יושר, כתוב וובר ובר שכל התורה, בכל כן עשהשלא
 ובר, והעלים ד נתחכם ולזה ושבועות. בנורים יזלזלו שבזה בהיתר, ישנה והשבועה שהנור אום, כל לעיןכתוב

 אין זה ודבר השחיטה. בסוף שפידכסהואע"8
 עצמו על להחמיד הדוצה כל אלא איסוד,בו

 ובבהמת )מחבד(. משובח זה הדי זה,בדבר
 חסידות מדת משום ממון, הפסד דליכאעכו"ם
 ממון, הפסד משום ישדאל בבהמת אבלאסור.
 דבהמת הגאונים, בשם בא"ז וכ'החכמים. לגדולי חומדא אלא ליכא חסידות מדתאפי'
 מאליה, בדגליה דקיימה עד מתכשדי לאעכו"ם
 בגסה קומתו ומלא בדקה, אמות ד'ואזלא
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 בדוק בסכיןהשוחט

 רק אינה פגום,ונמצא פגום ונמצאבדוק
 וכמו כבילח,פפק

 כו'. נשגמה בעור שמא חיישינן אלאשכתב,
 דבכה"ג כ', כ"ח סימן לקמן המחבר כתבולכך
 )ש"ך(. בדכה בלאמכסין

 המפרקת, בעצם נגעואפילו
 נפגמה, בעור שמא חיישינן בטפרקתכגע

 פגומה בסכין שחטונמצא
 איסור בחזקת בחייה דבהמה משום)מחבר(.
 במה שיודע עד מאיסורא יוצאת ואינהעומדת,
 נתברר לא ספק בה שנולד וכיוןנשחטה,
 )ש"ך(. כראוישנשחטה
 בעצם ג"כ נגע אפי' )מחבר(. בעוףואפילו

 רך, שעורו לטיבותא, תרתי דאיכאהמפרקת,
 חיישינן הכי אשילו המפרקת, בעצם ג"כונגע
 )ש"ך(. הב"ח וכ"כ נפגם. בעודשמא
 דאשי' דוקא, לאו הוא בעווק נפגם שמאמ"ש
 תולין אין שגום, ונמצא ושחט כך תעורקרע

 )פמ"ג(. מספק ואסור נגע, אפילובמפרקת
)ב(

 כל היא השגימה שיעור הפגימהשיעור
 בה שתאגור ובלבדשהוא,

 9י' )מחבר(. חשערח חוט אפילו שהוא,כל
 לכתחילה אבל פסולה, כ"ש פגימה נמצאאם
 והטופרא, אבישרא אלא לבדוק צריךאיז

 )ש"ך(. לכ"ש חיישינן דלא משום ס"ט.כדלק'
 אמוראים הרבה איתאבגמ'

 לבדוק בבדיקה שהחמירו הבדיקהאופן
 ומסיק בטים, אובשטש

 )ט"ז(. ואטופרא אבישראבבדיקה די דבסתמא אלא כן, להחמיר שראוירש"ל
 בדובנא וואלין בוועד א' שפעם רמש"א.כתב
 השטש, לעין הפגימה ודאו תרנגול, א'שחט

 אתה הרי השוחט. והעבירו התרנגול,והטריסו
 וכן אוגרת( דוקא צריך )דאין כמ"שרואה

 פוסלת, ומיא שימשא אפי' הכנה"ג,הסכים
 שהעבירו מה אמנם דבר. שום אוספת איןאשי'

 להאשים אין האי דכולי לעיין, ישהשוחט
 כן. עשאו מלתא למגדר משמע שם וגםאותו,
 שלם להיות צריך הבודק היאך ראהומ"מ,
 רבו עתה ובעוה"ר כ"כ. להבין המישושבחוש

 )פמ"ג(. כו' שוגגין שיהיו ומוטבהמתפרצים
 הבדיקה בטלה הזה שבזמן לך, אבארגם

 כו'. אבישרא בגמ'המעולה
 הבית, במשמרת והרואה אבי,טראלבדוק

 המעולה הבדיקהשהיא
 היראים ואולי גיוום. אחר הבדיקה זאתזמנינו שוחטי השליכו זה למה וא"כ כו'.ביותר

 י"ג תואר הפרי וכהלכה, כדין בודקיןוהחרדים
 אני, ואומר כתב, ויפה אבישדא, בעניןהאריך
 שעור אצבע על הסכין להעביר ראויבאמת
 מרגיש, אין עב ובעור ומרגיש, הוא רךשלו
 )שם(. בעינן אבישראואנן

)ג(
 קודם הסכין לבדוקצריך

 לא בדק לא ואם שחיטה, חסכיןבדיקת
 לסמוך ואין )מחבר(ישחוט

 כו'. השחיטה אחר לבדוק שירצה מהעל
 כאוכל הוא והרי יבדק, ולא ישכחדשמא
 )ש"ך(.נבילה
 יש שחיטה קודם חסכין בדיקת בדיןוהנה

 בל משום ב( אח"כ. ישכח שמא א( טעטים.ג'
 וא"כ לבטלה. ברכה חשש משום ג(תשחית.
 ואם אחר. טעם איכא מאחר הברכהבשמע
 סכין ואם תשחית, בל ליכא ככשרהנבילה
 שרי, ונאבד בדיקה בלא שחט דאםמוצנע,
 לא דלכתחילה ביור"ד, רמ"א כתבואפ"ה
 דליכא היכי דק תחילה. בדיקה בליישחוט
 בדיקה, בלי שדי כנזכר,אז טעמאלכולהו
 איסורא ליכא משתלי נמי דאי אאח"כ,לסמוך
 )פמ"ג(. א' אות שור תבואותועיין

 ל הךשחיטה ל חא
 בפרטי גם מצינו זה וכעין )אוה"ח(. כו' ולת נעילי יהיו ההמון, כל בפני אבל כו', ישראל לגדולי הדברומסר
 יתקיימו שלא הרוצה שכל בפירקא, למידרש שסבר הונא ברב בגט' מצינו נסתר. בבחינת להיות הצריכיםדינים,
 קלות ינהגו שלא כדי סתומה ליה מססים קא תנא רבא, א"ל בסלים. יהיו לידור עתיד שאני נורים כל יאמר,נדריו
 לא אפ" כו' יוחנן ר' אמר מצינו, תורה לימוד ובמצמת כ"ג(. )נדרים, בפירקיה ליה דורשת ואת בנדרים,ראש
 שלא צ"ס(. )מנחות, הארץ עם בפני לאמרו אסור וה ודבר ימוש. לא ק~ם וערבית, שחרית ק"ש אלא אדםקרא
 ברמיוה. הנאמרה שחיטה בהלכ' הוא וכן )רש"י(. לת"ת בניו ירגיל ולא סגי, בק"שיאמר

 הקל של מהצד חוץ - שחיסה דיני של בהסעם צד עודויש
 האכזריות רגש את להחליש כדי והוא - כנוכד בע"ח צער בע"ח של נשמה ואכילרן ג:ף,אכילוו

 שיהא בשחיטה לומר יתכן שלא לסי כמבואר, האדם.שבקרב
 כו'. השחיסה בעת גם הרחמים בנתיבת להדריכינו לנו אלא העורף. מן יותר בצואר יתב' לבורא וכבוד תועלתבה

 הארם, בנפש נתפשס האכזריות כי נתאכור. ושלא הרחמנות, מדת אותנו ללמד 1ח1"ב צפ1ר קן של המניעהוסעם
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 בדקה ואח"כ תחילה, בדקה ולא עבדואם

 )מחבד(. כשדה שחיטתו יפה,ומצאה
)ר(

 הדגיש ולא בהולכה, שבדקהסכיןמסוכסכת
 אותה וכשהחזיד פגם, בהשיש

 הנקראת זו פגם, בה שיש הדגישבהוכאה
 דאנו לומד, ודצה עט"ז, )מחבד(.מסוכסכת
 על האצבע שמוליך הסכיז שבודקיןנוהגיז
 שוה אין הסכין על אצבע הולכת וא"כהסכיז,
 בהובאת ואם הבהמה. צואד על הסכיןלהולכת
 בצואד יודגש אזי פגם, בסכין יודגשאצבע
 היו דנוהגין כתב ע"כ הסכין. בהולכתבהמה
 כו', האצבע על הסכיז שמוליך בזמנם,לבדוק
 וכן אצבע, בשד על ומביאה שמוליכהדהיינו
 וא"כ כו'. וטופדא אבישדא דגמ', לישנאהוא
 ושחיטה בבדיקה הסכין דהולכת א"שלפ"ז
 אצבעו שמוליך לבדוק נוהגין ואנו היא.אחת
 באיזה האדם, כפי דק קפידה, ואין הסכין,על
 )8מ"ג(. בידו הדשות לבדוק, לו שנוחאופן
 הביא ואם כשדה, בהולכה שחטאם

 אפי' )מחבד(. פסולה שחיטתובמסובסכת,
 וקורעו בסימן פוגע דהעוקץ משום הוליך,לא

 שחיטה, קודם יפה סבינו מצא אבל)ש"ך(.
 מסוכסכת, פגימח בה מצא שחיטהואחד
 הולכה אלא עשיתי שלא לי ברי אמדאפי'
 כתט הטעם )מחבד(. פסולה שחיטתובלבד,

 דאנוש, עליה רמיא דלא מילתא דכלהפוסקים,
 מחמידין, ויש )ש"ך(. אדעתיה ולאועביד
 אדישא דקיימא עד אפורה, מטופטכתדכל

 ואסיפא בהולכה, שחט אם ממשדסכינא
 )דמ"א(. בהובאה שחט אם ממשדסכינא
 דישא מיקדי היכן בקיאין אנו שאיןולפי

 )דמ"א(. נהוג והכי הכל, לחפריף ישדסכינא,
 רשומים אותן אבל חצר. מן במסוכסכתואפי'
 דביה"ש דמותד, נ"ל בסכינים, חצרריםשמן
 )ש"ך(. כה"ג דוחמידוח

)ח(
 פגימות בה שיש סביו חרבחמפוכסכות

 מסוכסכות, אפילוהרבה
 דמתוך פסולה, בדיעבד בה שחטאפי'

 ידו השיב שמא חיישינן מדובות,שפגימותיה
 לעיל, דקיי"ל ואע"ג )מחבד(. הרגיש ולאמעט
 בצד שחט שאם כו' מגל אחד שצדו בסכיזו',

 בו שיש ארוך בסכין וה"ה דיעבד, כשדהיפה
 כו'. כשד שחיטה שיעור בו ונשאדפגימה,
 בזה, היתד איז יותד או ב' שם יש אםמ"מ,
 שגום כולו כאילו כלומד, כמגורה, הוהאלא

 כו', שהסמ"ג כתב ז' ו', התב"ש, הנה)ט"ז(.
 כשר, צוואדין ב' שיעור הפגימות בין ישדאם
 באם כט"ז לומד דיש וכתב כט"ז, שלאדזה
 אסוד אז פגימות, ב' בין שחיטה שיעודאין
 תראה מבאן והנה ע"ש. לי ברי אומראף

 כל אחת, פגימה אף לט"ז אלא כן,שאינו
 דיעבד אפי' הפגימה לבד שחיטה שיעחישאין
 ד'(. מש*ז, )8מ"ג, כו' לי בדי מהנילא

)ו(
 שהושחזה חדהסכין השיבולתבראש

 מגעת אלא חלקה,ואינה
 הואיל באצבע, מסתבך שהוא השיטלתכדאש
 אנו ואין )מחבד(. בה שוחטיז פגם בוואין
 בקיאין שאיז לפי בה, לשחוטנוהגין
 )רמ"א.בדבד

)ז(
 חדה, ואינה חלק שפיה סכין חרחאינח

 בה. שוחטין פגם בה ואיןהואיל
 ששחטה, עד חיום כל וחביא שחולך ע"8ואף

 כ"ג, סי' לקמן ועי' )מחבר(. כשדהשחיטתו
 דשם )דמ"א(. טדפה לפעמים כה"גרבבחמח
 חד, שאינו כסכין דהשוחט ד', בסע'נתבאד
 של אחדון במיעוט שהייה כשיעודונתעכב
 שהכשירן בעוף והלכך ד8סול, דאשון,סימן
 בבהמה וגם כו'. שהייה חשיב לא א',בסי'

 ל הרשחיטה ל חא
 שבטבחים טוב אמרו, וה ומפני מאד. אכזרים אדם זובחי דמים, אגשי שהם הגדולים השור שוחטי בטבחיםכידוע
 תצא(. )רמב"ן, כו' עמלק שלשותפו

 הה4 בימיס השוחטים שהיו - הכהנים בהשגחת קונטרול תחת בשר אכילת של הענין שנכנס לאחרוגם,
 השחיטה, וומן למקום בנוגע רק רשותם, תחת היתה צאן ישחוט בקר הרוג של הזאת המכשילה - לעילכמבואר
 שוחס זר כידוע, הבע"ח, את בעצמו אחד כל לשחוט זטויה ידו ועוד בידו, שלופה חרבו עוד העשיה בעצםאבל

 מידו, חרבו להוציא קשה דבר היה מתחילה בקרבן. המחויבים דברים מהחמשה אחד היה וזה רואה,ואלעזר
 שחיטה, שבהל' הראשון בפרק הזמוכה, בהמדריגה או ועומדים זמצאים היו כי הרואה, והוא השוחט, אלעזרשיהיה
 שבו האכוריות תאות למלא היא הבע"ח בהמתת הכיזה התכלית עיקר שכל שנתברר, וכמו שוחטין. הכלבפרק
 להסתיר אמתלא רק תאוה, בשר של גסה אכילה לשם לא ואף הגוף, רעבון דרישת להשקיט ולא ורציחה,להריגה
 הבע"ח על לי19ל למו, כסל דרכם היה זה כי זה, על מעיד היה השחיסה אופן ודרך שבו. הרציחה רגשתאות

 בקרא, שמצינו כמו חק בעודוו החי, מן אבר ממוו ולאכול לגזרים, הקרבן ולקרוע. לטרוף סורפת, חיהברציחת
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 ב, וכוון כשהניח דהיינו להכשר, מציאותיש

 כו'. שניהם ושחט זה אצל זה יחדחטיטניט
 אפי' בו לשחוט אין לכתחילח ודאימיהו
 סימנים ב' לשחוט לכתחילה דצריך כיוןעוף,
 הסכים ולדינא )ש"ך(. בבהמה כמובעוף

 דאין בזה, שוה הט"ז גם ודרישה,להב"ח
 בסי' התב"ש רק רעה, בסכין עוף אפי'לשחוט
 העלה לדינא ומ"מ זה. על חולק וכ"גכ"א
 דכמה רעח, בסכין עוף אפי' לשחוטדאין

 אבאר כ"ג ובסי' כך, ע"י באיםקלקולים
 )פמ"ג(.עוד

)ח(
 כנחש, ויורדת עולה שהואסכין ויורדעולח

 בו שוחטין פגם, בהואין
 עקומה דשררתו פי', כנחש )מחבר(.לכתחילה
 גומא, כמו וביניהם וזנבו, ראשוכשמגביה

 אין כמה או אחת, ויורד עולה בין חילוקואין
 בפשיטות, האחרונים כל תפסו וכן )ט"ז(.לחוש
 פגם שאין כל גבשושית, כמה גבוהיהיה
 )פמ"ג(. תב"ש,כשר,

)ט(
 להיות צריכה הסכיןבדיקת הסכיןבדיקת

 ואתלת וחטופראאבשרא
 אלו שאין דכל והושט, הקנה )גגררוחתיא
 בפגם, ירגישו לא והקנה הוושט גםמרגישים
 על ומביאה שמוליכה דהיינו ט"ז(,תוס',
 שהם רוחותיח, משלש צפרנו ועל אצבעובשר
 כלל פגם יהיה שלא כדי צדדיה, ושניפיה

 והאחרונים הש"ע לשון מסתימת והנה)מחבר(.
 ומ"מ הוא. חיוב בישרא דבדיקת ודאייראה
 מרגיש דציפורן כן, צ"ל העולם מנהגליישב
 בידי אין דיעבד והלכך ודאי, שהואבכל

 לא ואם אטופרא. כ"א בדק לא אםלאסור
 ולמעשה בדיעבד, כשר כו' טצדדיןבדק

 הלב, ובכוונת לאט לאטויבדוק
 אחרים, לדברים לבו יפנה שלא הלבכוונת

 אחר חציפורן לשנותוצריך
 של בחודה הציפורן נפגם שמא בדיקתה,קצת
 לרחוץ דיש הבית, במשמרת כתב )מחבר(.סכין
 נקרש לפעמים שהדם הבדיקה, קודםהסכין

 לו אירע שכן הראב"ד והעיד השגימה.בתוך
 כששכשך ואח"כ פגימה, מצא ולא שבדקמעשה
 להזהיד וצריך )ש"ך(. שגימה מצאבמים

 יבש שהוא נקרש דוקא ומיהו ע"ז.השוחטים
 מיד הבדיקה אחר ומש"ה בח. לן ליון לחאבל
 תב"ש. ועי' הסכין, גבי שעל לדם לחושאין
 אחר בזה עתה שנזהר מי ראיתי לאולכן

 )פמ"ג(. תחילה הסכין ולקנח להדיחהבדיקה
 שמא הציפורן, את לשנות שצריכיןוהחשש
 פגימה יש ואולי סכיז, של בחודה הציפורןנפגם

 בתוך שעוברת לפי בה, ירגיש שלאבצדדין
 שני יבדוק לא )מחבר(. הציפורןפגימת
 )רמ"א(. עצמו בפני אחד כל אלא יחד,הצדדים

)י(
 בסכין לשחוטאסור חפגיטח כנגדשלא

 אפי' פגימה, להשיש
 )מחבר(. הפגימה כנגד שלא לשחוט מכווןאם
 מטלית עליה כרך לא אפי' כשר; בדיעבדאבל
 נגעתי, שלא לי ברי אומר אם הפגימה,על

 קודם כשידע דוקא והיינו ו', בסי' הרבכמ"ש
 אח"כ ואמר ידע, לא אבל פגימה. שיששחיטה
 למעלה היא שהפגימה כגון נגעתי, שלא ליברי

 שחטתי שלא לי ברי ואמר סכין, שלמחציו
 בדיעבד אף וכה"ג, מחציו שלמטה במהאלא
 דאינש, עליה רמיא דלא מילתא דכלאסור.
 לעיל ועיין ד'. סי' סוף כדלעיל אדעתיה,לאו
 הפגימה על מטלית כריכת דיני נתבארו ו'סי'

 ארוכה חסכין דאפי' שתדע וראו)ש"ך(.
 הפגימה לבד שיעור ויש אמות, כמהביותר
 למעבד אתי דילמא יד, ממגל וראיה כו'אסור,
 שראיתי אלא גיסא. בהאי כ"ש גיסאבאידך

 שרי ביותר ארוכה אם שכ', ט"ולהפר"ת
 לי ברי באומר כשר ודיעבד מטלית.בלא
 )פמ"ג(.כו'

 לכרוך היתר נוהגיןוביו"ט
 כיון הפגימה, על טטלית הדחקבשעת

 ואם להשחיזה. יכולשאינו
 להשחיזה הכנה לו שאין הדחק בשעתהוא
 מטלית כריכת ע"י לשחוט מותר בחולאפילו
 שיש סכין א'(. ו', סי' לעיל )ועיין הפגימהעל
 )רמ"א(. הצדדין ב' לבדוק צריך פיות, ב'לה

 ל הךשחיטה ל חא
 תאוה, בשר אצל כתוב מצינו וכן י-ד4 א' )שמואל, הדם על העם ויאכל ארצה, וישחט כו' השלל אל העםויעס

 ניאוף רציחה, של הפראית התאוה רגש מתוך נעשה היה זה כל י-א(. )במדבר המחנה סביב שטוח להםוישטתו
 עמה וישכב בקרא, שמצינו כמו הקרבן, את לענות אצלם היה הכמנה ועיקר כם, ולשלוט אחרים על ליפולוגזל,
 ליעקב, לבן אמר וכן )רז-ל(. בעליהן תחת אותן ומענה נשים אחר רץ שהיה בעשיו, שנאמר וכמו )וישלת(.ויענה
 גם אלא כגופו, רק לא לשלוט הבע-ח בהמתת הפראי הקדמון האדם כמנת ועיקר )ויצא(. כנותי את תענהאם

 הנפש, היא הדם כי הדם. על ויאכל בקרא כמרומז הנפש. הוא הדם באכילת אצלם גדול עיקד היה ולכןבנשמתו,
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)יא(

 בהמות השוחט ולאחר, השחיטות, ביןבדיקה
 עופות אורבות

 )מחבר(. ואחד אחד כל בין לבדוק צריךהרבה,
 השחיטה, אחר לבדוק צריך אחת בהמהה"ה
 שיש כאן דקמ"ל אלא נפגמה, בעוררשמא
 דבדיקה דע, )ט"ז(. רבות בבהמות אפילואיסור
 היא, חיובא לפנינו, הסכין אם שחיטהאחר
 כ"ו שחיטה מהל' א' בפרק הרמב"ם, פסקוכן
 אחר דא"צ שסוברים ז"ל ורז"ה כראב"דדלא

 קיי"ל הא אמאי, לדעת ויש לבדוק.שחיטה
 בקל לברר דאפשר היכא כל ח',בפסחים,
 כו'. ורובא חזקה על סומכין ואיןמברינן,
 הסכין דבדיקת סובר דהרז"ה לומר אניוסבור
 אחר לבדוק צריך אין ומש"ה טורח,הוה

 כמ"ש הטעם לי נראה והיה כו'.השחיטה
 ורובא חזקה אלא אחזקה, סמכינן דלאהב"ח
 מצד הקבוע לא העולם, טבע מצדהקבוע
 עכ"ל. עור ע"י להתקלקל הסכין וטבעהמנהג,
 טרפות מחי' קשיא דלא בדבריו, לנוהאיר

 רוב דהתם לבדוק, וא"צ הרוב עלדסומכין
 לעיין, יש דינא ולענין דמבררינן. אפשרטרחה ע"י אף והלכך כאן, משא"כ הוא, הטבעמצד
 כאן ויש מומחה, שוחט מן בדוק סכין ישאם

 בבדיקת בקי שאין אלא לשחוט, יודעשוחט
 והנה לא. אי שרי אי שחיטה, אחרהסכין

 רההיא שכתב, כן ראינו יראה כו',הרשב"א
 דאם לי, נראה לפיכך כו'. בדק דלאדמומר
 ולהקל לצרד יש גדול, טורח ע"י כ"אא"א

 צ"ע. ולמעשה השחיטה, שלאחרבבדיקה
 כן, י"ל בשין, שאם כתב ז"ל דרמב"םומאחר
 יהיה שלא משום אלא לבדוק, חובהדאין
 שחיפח בין והבדיקה )פמ"ג(. בספקהכל

 אבישרא כהלכתא, להיות צריכהלשחיטה,
 )ש"ך(. בדיקות י"ב רותיה ואתלתואטפרא

 שחיטה בין בדק לאואם
 באחרונה ובדק לשחיטה, באחרונהפגומח

 הרי פגומה, סכיןונמצאת
 דחיישינן הראשונה, ואפי' נבילות, ספקהכל
 שרוצח ומי ש"ך(. )מחבר, נפגמהבעור

 לבדוק צריך אין זה, בספק עצמולהכניפ

 שחט ואם )רמ"א(. לשחיטה שחיטהבין
 שחיטה בק חפבין בדק ולאלאחרים
 פטור פגום, הסכי7 לאח"כ ונמצאלשחיטה,
 מההוא קמא, הגוזל מפרק לזה וראיהלשלם,

 את השוחט הכניס לא דשם משום ראיה,זה ואי7 )ט"ז(. מלשלם השוחט ופטורדטריפה, רב ופסק דרב, לקמיה דאתיאמוגרמתא
 לבית עצמו את הכניס הכא אבלדמכשיר, כר"י ליה קים הוה איהו אלא לספק,עצמו
 הטעם דעיקר לפרש, ויראה )נה"כ(.הספק
 כל בי7 לבדוק חיובא לאו דלרמ"אכיו7
 שכתב ומה מתיר. הט"ז לכ7 וחדא,חדא

 לומר יש כו', למוגרמת דל"ר עליובנה"ך
 הטבח הכניס לא כאן דגם הט"ז סברתדעיקר
 יפגום שלא בסכינו היה דבטוח לספק,עצמו
 ספק שעדיין מאחר הוה, לא גרמא וגםכו'.
 בין והבדיקה איפגם במפרקת שמאהוא

 אמנם טובה. עצה רק חיובא, איןהשחיטה
 דאם פסק, י"א ובשמ"ח ס*ד אותהתב"ש
 ממ"נ, א' לשלם חייב אחד, אדם שלשניהם
 ותקנתיו, פגום והיה בדקת אם לו,דיאמר
 ניצול היה פגום הוה לא ואם השני.ניצול

 ישלם א' ובאדם כו'. נפגם בשלך ויאמרלכ"א למידחי מצי אדם בני ב' של הם ואםהראשונה.
 מאחד פטור א', לאדם הרבה ובשחטהגרוע,
 בעי"כ חכפרות ובענין )פמ"ג(. ישלםושאר
 בשאר אמנם חיוב, אין ודאי דחוק,שהזמן
 חדא כל בין לבדוק ונכון ראוי השנהימות
 חקהל שוחטי ובפרט כו,, בדיקות י"בוחדא
 )שם(. לע"ש ח',ביום

)יב(
 הסכין שבדק אע"8 שחיטח לאחרבדיקח

 צריך שחיטה,קודם
 מילא והני ולבדוק. לחזור שחיטהלאחר

 שחיטתו נאבד, אם אבל לפנים,כשהסכין
 שחט ואפי' שחיטה. קודם ובדקה הואילכשרה,
 אמרינן ולא )מחבר(. זה אחר זה הרבהבה

 ונפגם, נגע ראשונה של המפרקת בעצםדשמא
 )ש"ך(. נפגם בהמות הרבה ששחט מתוךאו
 לה יש אז מהן, אחת של במפרקת נגעואם

 אח"כ שנשחטו אותן לכל ולחושלהחמיר

 ל הךשחיטה ל חא
 כמבואר הקדמון, לאדם הראשונות הקללות בין שנחשב הגם השליטה, רגש כי להעיר, ונכון לשלוס, חפץ היהובה

 בו, משתמשים שלמים וכן רבים אנשים היום וער )בראשית(. בך ימשל והוא של בקללת חוה שנתקלקלהבקרא,
 בכל נשרש היה זה ורגש לנו. לטוב בבריאה הניתן הסבע מחוקי אחר הוא השני מצר אבל לו, לרע באום אוםלשלוט
 לכל למשמרת ראשי לגורם המשחמש לנפשם, בע"ח ושאר האדם דאגת ממקור נובע והוא היקום. קיום לשםהנבראים
 לגורם נחשב הממשלה ותאות רגש היום, עד הבריאה ימי ומראשית נבר~ג אשר יציר מכל נעור יהיה לבלהיקום,
 ליוי לבוא הבריאה מכונות ומניעים מתנשאים גדול וברעש התהם, גלגלי את המניע גוול היותר וכח חשוב,היותר
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 דעצם אמרינן לחומרא כלומר)מחבר(.
 לקולא, לא אבל לחוד, בנגיעה פוגםהמפרקת
 בעצם נגע דאם ודע, )ש"ך(. ס"אכדלעיל
 חיובית דחבדיקה פשיטא ראשונה,המפרקת

 בדיקה והוי פוגם מפרקת דהא, שניה, לפניהיא
 רבות בהמות בשוחט ולפ"ז שחיטה.שלפני
 לט"ז, אף לשלפ הייב ראשונה, במפדקתונגע

 להשמ"ח, ומיהו הוא. חיובית דהבדיקהדפשע,
 לראשון ידחה אדם בני ב' של הם אם בכאן,אף

 ראשונה יאמר ולשני נפגמה, בשלךויאמר
 המפרקת עצם דאיז נפגם, ובשלך היתה,כשירה
 בעלים, מחזקת ממון להוציא פוגםודאי

 נ"ל. דאסור, אמרינןולחומרא
 לתוך ותחב בדק דאם סי"ד, השמח,כתב
 במפרקת, נגע כמו הוה קשח, עץ שלנדן
 )פמ"ג(. כתב ויפה אחרת, בדיקהוצריך

)יג(
 בדוק, בסכיז השוחט פגום ונמצאבדוק

 שיבדקנו, קודםונאבד
 כשרה, שחיטתו פגום, והוא נמצאואח"כ
 אימר פמם, שנמצא וזה בחיתר. ויצאהואיל
 סכיז דאוקי אדעתיה, ולאו עצמות בהשיבר
 בהיתר, ויצא הואיל )מחבר(. חזקתיהעל

 חזקה לסכיז שהיה אחר הספק שנולדדהיינו
 ודאי בן אמנם )ט"ז(. להיתר והוראהטובה,
 הב"ח כקושית בהיתר, שיצא בכך מהקשיא,
 דיצא יאמר איך לי, קשיא גם בו'. הפר"חוכן

 אמאי דא"כ לאיסור, חזקה לית תובהיתר
 קודם אם וא"י שמוטה, הגרגרת ונמצאשחט

 ששהה לאחר אף משמע אסורה, זה הרישחיטה
 לקמן הוא וכן בשחיטה. ספק הוה אפ"הקצת,
 רגלים ויש מידו העוף זרק דאפי' י"ז כ"דסימן
 אסור, אפ"ה נשמט, ופרכוס זריקה דע"ילומר
 כו', שמוטה אחר לבדוק צריך אין התםוהא
 ואדרבא בהיתר, ויצא הואיל אמרינן לאאפ"ה
 כו'. בחייה שמוטת אין דרובן מסייע רובהתם

 הבהמה, בגוף ריעותא דאיז כיון דכאןוהנראה
 איתרעי סכיז שפיר אמרינן כה"ג בסכיז,אלא
 כאן ועוד, כ"ט. התב"ש כתב וכה"ג בהמה.ולא
 דבהמה חזקה נגד מעיקרא דסכיז חזקהאיכא

 דעכשיו, חזקה נגד בהיתר שיצאה וחזקהבחייה,
 כשר אמרינן שקול, והוה לפניך, פגוםדהרי
 שיבר ושמא בתרא, במיעוט שמא ס"ס,מכח

 דיצא חזקה כ"א דליכא לקמן, משא"כעצמות,
 עם דנשמט, דהשתא חזקה איכא והריבהיתר,
 דאם ודע, לאסור. יש בחייה, רבהמהחזקה
 דליכא מצומצם, רוב רק ושחט בסימניםתפס
 עצמות, אח"כ בה שיבר שמא ספיקא, חדאכ"א
 ראין אלא ספיקא, חדא כ"א רליכא לאסור,יש
 סתם מש"ה מצומצם, הרוב ב"א לשחוטדרך

 )פמ"ג(. כה"ג והכשיר כאן,המחבר
)יד(

 ושחט הסכיז בדק לאאם ונאבד בדוקבלא
 שחיטה, אחר ונאבדבה

 טבח אבל סתם, בסכיז בד"א פסולה.שחיטתו
 סיוחד ומקום לשחיטה סיוחד סכין לושיש

 ואם הוא, בדוק בחזקת תמיד, שםשמצניע
 )מחבר( כשרה ונאבד, בדיקה בלא בהשחט
 מעצמו נפגם עמידתו עם שמא חיישינןולא

 והמקום, הזמן לפי הבל נ"ל ומ"מ)ש"ך(.
 להתידו. יש רבים, ימים שעמד כלדודאי
 יש יפים, דשלשה ל', בתב"ש מצאתיושוב
 תצ"ח מא"ח ראיה והביא אסור. ויותרלהתיר
 יו"ט שחל אף ומשמע מעי"ט. לבדוק ישבי"ט
 )פמ"ג(. דיבר ויפה ימים, ג' הרי ושבת וב',א'

 סכיז לו שיהיה טבח לכלוראוי
 לעשות ואסור לשחיטה, מיוחד מיוחדסכין

 שלא ויצניענו דבר, שופבו
 בלא לכתחילה בו ישחוט לא ומ"מיפגמנו.
 בדיקה, בלא בו ישחוט דשמא )רמ"א(.בדיקה
 קודם בדוק שהוא אחזקתו ונסמך הסכיזויאבוד
 בו שנשתמש במה פגום עשאוהו ושמאלכן.
 בסכיז ישחוט לא לכתחילה ומ"מ )ש"ך(.כו'

 בל משום בדיקות, י"ב שיברוק ערמיוחד
 ולאחר בו'. לבפלה ברכה משום אותשחית,
 בדיקות. י"ב דצריך פשיטאחשחיפח
 על ידענא ולא מזה, עתה נזהרין איןוהעולם
 אין השחיפח שלפני בדיקות בי"ב גםמה.

 הלב כוונת בלי במרוצה ובודקיןנזהריז,
 והוא כו', ז"ל להב"ח דראיתי ודעובמהירות.

 ל הישחיטה ל הא
 וגדר ואכזריות. נקמה לשם זה ככח להשתמש שלא ליזהר, רק וצריכים החחם, מקצועות בכי התפתחות שלגדר

 המתנהגים והארץ, השמים צכאות וכי הדוממים הטבע ככוחות גם נמצא משנהו על כאחד שלטון של זההתנהגות

 וכשם מקכל. בחינת נקכה, כח" שהוא הגגטיכי וחלק המשפיע, זכר בח" שהוא הפוזיטיכי חלק ונקבה. זכרבבח"

 הפוזיטיכי, החוט והשפעת ממשלת מקבל הנגטיבי והחוט משפיע הפוזיטיבי שהחוט החשמל, בחוטי נוהגשהדכר

 חדש, ואור חזק כח של חדשה ויצירה לבריאה הגורמים הם יחד ושניהם ויוצא, מחולל החשמלי הכח שניהפובזכות

 חלקפ להיות היתה, ההשגחה שרצון וממשלה, שלטון בעלי כל לדעת צריכין כן כמו משנהו. על יתרון לאחדואין

 כעולם. החייפ מתהוים שניהם שכזכות חלקים, מב' אחד חלק רק שאינם ומשפיע, מושלבגדר
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 שברק דוקא נראה בתב, נפגם, עמידתועם שמא חוששין אין מצניעו דאם הטוה שב'במה
 לאו הא ראשונח, שחיטח אחר לכןקודם
 ראשונה בעור שמא בדוק, בחזקת הוה לאהבי
 הראשונה נאבד אם אף וירצה עב"ל.נפגם
 עור לריעותא, תרתי איבא הבי מ"מבשרה,
 הראשונה שחיטה אחר בדק שלא דאףדבריו, היפך בתב מ"ז והשמ"ח, בו'. נפגם יחדשניהם ע"י שמא חיישינן ועמידתו, ראשונה,של

 ונרשם בשר. ונאבד, בך אחר ושחטוהצניעו,
 זה דין ליחס רצה הבנה"ג והנההב"ח. מדברי ולהיפך בן, ובתוב שם ועיינתיתה"ק.

 הב"ח בדברי ויראה שם, ועיינתי בו'להרשד"ם
 )פמ"ג(. בזה צ"ע ולדינאבו'.

)11(
 בדוק, בסבין השוחט עצטות ו,ציברברוקי

 שיבר השחיטהואחר
 הולבה בדרך שלא שבירח דרך עצמותט

 בשרה. שחיטתו פגום, ונמצא ובדקווהובאה,
 ובן נפגמה. העצמות שבשבירת תוליןדאנו
 קשח. קרקע כבי על שנפל בפן בוה,ביוצא
 מספיקא אבל חורו, על שנפל שראיטודוקא
 היינו )מחבר(. חודו על שנפל לומר תוליןאין

 דשמא חדא לאיסור, ס"ס דהוי משוםטעמא,
 חודה, על נפלה ואת"ל חודה, על נפלהלא

 חטפרקת, עצם בה שיבר ואם )ש"ך(.פוגמת ודאי אינה הרקע בש-קע, נפגמה לאשמא
 שהוא מפני בו, תולין אין שבירה, דרךאפי'
 שבירה דרך ומסיק, האריך הט"ז )מחבר(.רך
 ראיה ומביא בו'. להקל תולין במפרקתאפי'

 הט"ז על השיג ב"ט והתב"ש עץ. במוהוה ודאי ומפרקת בעץ, הבה שריב"ק בו'מרשב"א
 ולא להתיר יש דבה"מ והעלה ב"ו,והש"ך
 בין זה בבל חילוק ואין )פמ"ג(. אחרבענין
 שהיה או לשחיטה, סמוך תחילה הסביןשבדק
 לשחיטה, סמוך בדקו ולא תחילה, בדוקבחזקת
 )רמ"א(. בדוק סכין מיקרי הכידאפי'

)טז(
 אחר הסכין בדק אם פכום ונמצאחצניעו

 ואחר והצניעו,שחיטה
 אחר בדבר דאימור בה. לן לית פגום, נמצאבך

 אדעתיה ולאו עצמות בה שיבר אונפגם,
 אף דבאן ותירץ בו', הקשה הש"ך)מחבר(.
 עם תולין אעפ"ב שיבר, שלא ודאישידוע
 החמיה והתב"ש בו'. שבדק ביון נפגם,עמידתו

 )פמ"ג(. לעשות ראוי ובן בה"מ, לאאם
)יז(

 לחבם, סבינו הראה שלא טבח לחכםסכין
 אותו מנדין יפה, שנמצאאע"8

 אותו. ומעבירין אותו מנדין פפם נמצא)מחבר(
 לנדותו וא"צ למחול, חחכם יבול יפה,ובנמצא
 דהא והר"ן, ברש"י ליה דסבירא נ"ל)רמ"א(.
 בבודו. על למחול יכול ולבך חכם, שלכבורו מפני הוא סבינו, הראה בשלא אותודמנדין
 דמנדין הטעם, בתבו והסמ"ג הרמב"םאבל
 ות"יה אחרת, פעם שחיטתו על שיסמוךלפי

 יבול דאין נראה זה ולפי בה. וישחטפגומה
 כרש"י, משמע י'( )חולין, בש"ס מיהולמחול.
 )ש"ך(. הפוסקים דעתובן

 אנשים למטת נהגווהאידנא
 והבדיקה, השחיטה על ידועים חאירנאחמנהכ

 כבורם, חכטים טחלוולהם
 פרק ובאגודה )מחבר(. וזריזים זהירים הםבי

 מס' אפי' יודע אינו דהא ת"ח, איןבעונינו, דעתה משוס אחר, טעם עוד בתב דחולין,קמא
 מהרי"ו, ותשובת מהרי"ל, בתש' הוא ובןכלה,

 שיתן לענין רמ"ב, סי' לקמן הוא וכןומהרי"ק,
 לקמן הב"י בתב ובן דדהבה. ליטרא המבישלו
 כעם כ"ע דהאידנא נדרים, לענין ר"הסי'

 והשמ"ח )ש*ך(. שם הרב ומביאו דמו,הארץ
 ליושנה, הדבר להחזיר ראוי דהיה בתב,ס"ב
 רבו בעו"ה עניי ראה הגבר ואניע"ש.

 הדבר להחזיר היה טוב ודאי ביותר,המתפרצים
 שיראח ער השוחט ישחוט וצלאליושנה,
 אצל שנים שיהיו גם בעיר. לחכםסכינו
 )8מ"ג(. מאחד השנים טובים ב*שחיטה,

 ישוב צריךוהרבה
 שמים ויראתהדעת ויר"ש הרעתישוב

 הלא הסכין.לבדיקת
 ירגיש ולא ושלש פעמים אדם יבדוק ביתראה,
 לבו הבין בי ימצאנו, ואח"ב דקה,בפגימה
 בוונת בפי המישוש, חוש ובחינתבאחרונה,

 ל חךשחיסה ל חא
 היה ולא אחת, שעה אפ" להתקיים אסשרות להאגושיות היה לא אחד שבצד האדם, בבריאת שמצינוכמו

 המקבל. צד גם לברוא, ההכרח והיה לבדו, האדם היות סוב לא בקרא, כגאמר זה. מין בבריאת וסוב שלוםדבר
 בקרא, כמרומז העולם. מן ויבסלו יאבדו יחד שגיהם אז השגי, לצד להרע בממשלתו משתמש המושל צד אםאבל
 בה ימשלוהוא

 )בראשית"
 כמרומז השליסה. באופן תלוי הכל )יוגתן(. ולמיחסי למיזכי ביך שליס יהא והוא

 בעולם. רבה ותועלת עזר מביאים שנירופ הגגסיבי, בצד בסוב מתגהגים אם כנגדו. זכה לא עזר זכהבחז"ל,
 קלקול וגורם לכנגדו, העזר לו געשה בארץ עריץ מושל להיות ורוצה זאת, את להבין זכה לא ומשפיע המושלואם
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 סי' דחולין פ"ק מהרש"ל עייז )מחבר(.הלב
 בזמן השוחטים על תגד לקרוא שהרבהל"ט,
 כוונת ובלי במהירות, הסכיז שבודקיןהזה,
 )ש"ך(. זה על ולהקשיד להזהיר ושראויהלב,
 את ראיתי הגבר ואני המהרש"ל, שלז"ל
 ובא חכמים, בקיבוץ הייתי אחת פעםעניי,
 בעי"כ המעשה והיה בידו, וסכינו דמתאשו"ב
 אם שאלתי מידו. הסכיז ולקחתי כפרות,ושחט
 ציפורן, חגירת ומצאתי בדוק, והשיבבדוק,
 כהרגלו, במהירות ובדק הסכיז את השוחטולקח
 ובדקתי, וחזרתי הוא. כשר ואמר ביושחק

 שם שהיה עד כו'. כבראשונה פגימהומצאתי
 ומצא ובדק הוראה, ובעל בחכמה מופלג א'זקן

 על מתמיה אני אין ומעתה עכ"ל.פגימה,
 בדורו כן היה אם זה, שבזמנינו וגאוהחוצפא
 י"ב דוקא לנהוג היה וראוי )פמ"ג(. רש"לשל

 מזלזלים שראיתי אעשה ומה כו',בדיקות
 הי"ב כל בודקין ואין השחיטה שלפניבבדיקות
 שלמדנו עלינו יכפר הטוב וד'בשלימות,
 אני הרוב על לא וח"ו ישראל, עלקטגוריה
 )שם(. כו'מדבר

)יח(
 מן שכר שיטול צריךהטבח שו"בשכר

 הכשרות מן במוהטרפות
 הטבחים כתב, ש"ו סי' בח"מ)מחבר(.
 שפיר נקרא חכשרות מן הכרכשותשלוקחים
 עכ"ל. מהטרפות לוקחין שאין אע"פבשכר,
 ליקח נוהגים היו הטור רבינו בימי שגםמשמע

 ונראה היום. גם נקבע וע8"ז לבד,מהכשרות
 כזה קטן דבר בשביל נחשדו שלאהטעם,
 המנהג. לתרץ נ"ל כן כו'. טרפותלהאכיל

 טעם, עוד )ט"ז(. כן שאומר לרש"ל מצאתיוכן
 וא"כ טרפות, שיאכל חשדינן לא דודאימשום
 בזה, ירגישו שמא ומתירא למכרם,יצטרך
 )ש"ך(. זה מנהג לבטל שיש דעתימ"מ

 דודאי כתבו, כ"ו ל"זובתב"ש,
 אין המפורש האיסור להתיר חוראחשכר

 הוראה להורות אמנםחושדין.
 טוב ולא אסור. ודאי ממנו, שכרוליטול
 הוראתן. על שכר הנוטלים הרבניםעושין
 את הקוניס הרבנים עושין טובולא

 שלא נמנעתי ואני כו'. הדבר מכוערהגאביליא,

 וצריך )פמ"ג(. הדבר מכוער כי כלוםלהנות
 להקל יבוא שלא ג"כ, מטרפות שכרליטול

 ולכן הכשרות. מן שכרו לקבל כדילהכשיה
 ובודק שוחפ אדם שאין מקומות בקצתנהגו

 )רמ"א(. הקהל מן הממונים אותן אלאלעצמו,
 כו'. לעצמו ובודק שוחט מדינא אבלמשמע,
 דרוב לשחוט, אלא מדינא שרי דלאונראה
 יורח לא חוראח, לו אירע אם אבל כו',מצוין
 הוראח, יורח בבדיקח ולפ"ז, )ט"ז(.כו'
 הנה לאיסורא. חזקה וליכא הן כשירותדרוב
 היינו הם, מומחין מצויין דרוב הט"ז שכ'מה
 ומ"מ לעצמו. נאמן באיתחזק אף לתקןובידו
 ולא ממנו, אוכלין בכשרות מוחזק הואאם

 באן, ובת"ש ס"ה, בסי' כמבואר אחר,בענין
 ת"ח יורח דאל דהא מיהא, נקטינןל"ט.

 כמו איסורא דאיתחזק היבא היינולעצמו,
 לא או שבידו כל הא הוא, בידו ולאובכור,

 חוראה ולפ"ז יורה. איסורא,איתחוק
 ובד' הוושט ובודקין שמלעיפין,באוווות
 כו', לעצמו יודה דאל י"ל איסורא,דאיתחזק
 וצ"ע כשירות, שהם רוב דליכא דואותדעינינו
 )פמ"ג(. זהבדין

)יפ(
 שאמרראובן חסכץ בבדיקתהתרשלות

 בדוקלשמשן
 שצריה מהי"ב פעמים ב' ובדקו זה,סכיז
 ולקחו לשחוט הולך היה וראובן לראובן,ונתנה
 מתנצל שראובן )אע"8 פגום, ומצאו מידולו

 רמ"א( כהוגן, לבדקו רוצה היה שעדייןואומר
 באותה לו די שהיה עליו מוכיחיםמעשיו
 נראין ואם אותו. מעבירין לפיבךבדיקה,
 כשר, אדם ושהוא שגגה, כעין שהיההדברים
 ישוב שלא עליו שיקבל ובלבד אותו,מחזיריז
 הרשד"ם כתב )מחבר(. כזה ,לדברעוד

 והניח בפגיפה, שידע באחד חיחשמעוטח
 אנשיס. כמה ואכלו היום, כל לשחופלחבירו
 שאכלו, שאלו והשיב הגדת, לא למה לזהושאלו
 לו דאסור הרשד"ם והשיב היו. שלושונאים
 )פמ"ג(. עוד שוחטלהיות

)כ(
 בראש פגימה שנמצאת טבח בסכיןמכסה

 הפגימה זאת ואמרהסכיה

 ל הךשחיטה ל חא
 בקשו והם ישר, העולם את ברא אלקים שלמה, בוברי המרומז ווהו העולש לחרבן המבש החברה בחיירב

 רביםחשבונות
 )קהלת"

 המכו)ה, כל ונתקלקלה המקבל, הנגטיבי, צינור את והשחיתו ברעתם, קלקלו כלומר,

  השמש, תחת נעשה אשר מעשה לכל לבו, אל ונתון שלמה, שאמר וזהו מקבל. בלא להתקיים יכול המשפיע איןכי

 אדם שלט אשר את וראיתי, לבי אל נתתי אדם בני מעשה לכל גם ח'(. )שם, לו לרע באדם האדם שלט אשרעת

 לקמן. הנתבאר ועונש לשכר הטבעי היסור הונח ובוה )רש"ק. לרעתו נה*ך וסופו עליה וגברבחבירו
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 הסכיו. בראש העופות דם מכסה שאנימפני
 בפגימה, נוגע שאיני נזהר אני שוחטוכשאני
 שאיע עצמו על שמעיד )מחבר(. אותומעבירין
 ועוד, פגום. לשאינו פפם סכין ביןמקפיד
 )ש"ך(. לכתחילה פגום בסכין שוחטשהיה
 סי' עיין )מחבר(. אסורים שהכלים לומרוקרוב
 שכוונתו ואפשר, )ש"ך(. בהג"ה א' סע'א',
 כך שסהג מעיד דהרי להתם, דמי לאדכאן
 הכי ומשום החזקה, אוקי למימר וליכאתמיד,
 ידע בלא כן שאיט מה למפרע, הכלאוסריז
 למפרע, אוסרין איז חשוד, ומכ"שה"ש,

 צריך הסכין )פמ"ג(. איתרע השתאואמרינן
 בדק ולא עבר ולאחריה, לפניהבדיקה

 ליה קנסינן ולא כשר בסוף, ובדקלכתהילה
 דעכשיו כיון הז"ל, תיקון על שעבר ואףכו',
 השהיטה לאהר בדק לא אם ורע, הוא.כשר

 כמו דהוה תימא לא מידו, והשליךבמזיד,
 דרבנן איסור כמבטל והוה הריאה,בדיקת

 כתב כ"ב מה"ש, בפ"א הר"ם דהרילכתחילה,

 שאבד או הסכין, כדק ולא פשע אם וכןכפי',
 כו' הוא כן בפשיעה דאף כפירוש, הריכשירה,
 פכין, הנער ביד ונתן שהט עיון.וצריך
 תלינו קש, נער היה אם פגום, הב'ופצא
 כמו הוה גדול היה ואם נפגם. הנערשביד
 אומר כאחד הוא זה ולפי )פר"ח(.בסס"א
 כראוי, שחטה לא אומר וא' כראוי,שחטה
 אמת, הא' השוחט דברי שמא ס"ס ישוהנה
 פסק והוא במפרקת, שמא פגום, שהיהואת"ל
 ק"י. בסי' חזקה נגד ס"סדאמרינן
 במפרקת נגע אם כו' יהודה לחם ביתכתב

 שמא ס'ס, הוה בציפורה נרגש איןוהפגימה
 כו'. במפרקת ושמאכהרא"ש

 ששוהפ הש"י שכ' מה על הבל"י כתבעוד
 לומר ותלה קראקין, קול ששמעשאמר
 דוקא הבל*י, וכ' הסכין. נשבר המפרקתשע"י
 בה'ם, המקיל והנה ע"ש. הולכה ולאשבירה
 דשומע כיון כ"כ, להאשים אין ש"י עלוסומך
 )פמ'ג(. וצ"ע לעצם, שבא לאחר קראקיזקול

 ים.טימן
 מעיפים. ח' ובו השחיפה, ברכתדיני

 לבדך. שלא פדוגים כשהעם בירך: ולא הזיד בירך. ולא שחט השחיטה. ברכת)א(
 שכח לרפואח. לכלבים. יברך. אם מסוכנת, שחט ריעותא. בו דאתילד דברשחט
 איך מטונף, במקום המטבחיימ, בבית שחט השחיטה. באמצע נזכר בירך.ולא
 מברך זה בברכה. חבירו להוגיא )ג( הנשחטים. לכל אחת ברכה )ב( בברכה.לנהוג
 בשחיטה. הססק )ד( והורקש שבח הוא שחיטה בדכת ברכות. מיני מ שוחט.וזה

 לכיסוי. שחיטה בין לשחיטה. ברכה בין דיבר א'. דיבור ה0סק. הוה אישתיקה,
 לשחוט. עוד אח"כ והביאו א', עוף שחיטת על בירך )1( השחיטות. בין הפסק)וז(
 על בברכה לכוין )ז( עוה הביאו שכסה, וקודם הכיסוי, על בירך הראשון.ממין
 וקודם בירך, עוד. הביאו ואח"כ לשחוט, הרבה היו כשבירך לו. שיביאו מהכל

 בין בטלה שיחה לדבד הללו. בדינים דמתא בשו"ב עוד. לפנט הביאוששחט
 שחט לשחוט, עוד לו ויש וכיסה, שכח )ה( למקום. סמקום עוקרהשחיטות.

 בהמה. לשחוט ודוצהחיה,

 כתב, דהב'ח שכתב ט"ז עייז )ש"ך(. כןפסק)א(
 בב"ח והמעיין כראב"י, ליה קנסינןדמ"מ לברךקודם צריךהשוחט השהיטהברכת

 ולדידיה איסור אין דלאחרים כו', שסובריראה קדשנו אשרשחיטה
 תעשה לא מצות דעל לומר טראה והיהאסור. שהט )מחבר(. השחיטה על וצונובמצותיו,

 כו', הנשה וגיד חלב ניקור כמו מברכין,א"א הזיד אפילו )שם(. כשרה שחיטתו בירך,ולא
 מ'ע, לאו וזבחת דסובר למאן שחיטהוא"כ לא והב"ח לעצמו, אפי' כשרה בירך,ולא

 ל הךשחיטה ל הא
 רע לרק דוחפו חיה שלו הממשלה רגש והמועיל, הטוב לצד בשליטה להשתמש ידע טרם הקדמון,והאדם

 כל שסך הדם, גואל או הדין מאימת לו לרע באדם האדם לשלוט יכול היה לא ואם וגזילה. לדגיחה היום,כל
 להרגו כרגונו, אחד לכל בהם לעשות הפקר של בגדר ונמצאים דטן, וליה דין לית למעגם כי הבע"ח, עלחמתו
 דעתו לסוף התורה יררה לכן הדם, והיא הנפש שליטת אצלו היה שהעיקר ומפמ הרחבה. לבו כתאהתולאכלו
 חוזק של וגבורתו תקסו בכל דם אכילת על האיסור בא בע-ח, בשר אכילת היתר של דיבור כדי ותוךהפר~רת,
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 א' כ"ד שבועות תוס' עיין הלאו תיקוןאלא
 על דהוה מידי מבדכיז, אין א"כ האוכל.ד"ה

 מצות הוה וזבחת אי משא"כ תעשה. לאמצוות
 בסי' ש"ך עיין )פמ"ג(. מבדכין שפירעשה,
 לברך שלא פרוצים העם דאם הביא, ג',כ"ח,
 להלקותם יש הכיסוי, ועל חשחיטהעל

 )שם(. לאחדים ולא להם השחיטהולאסור
 בו דאתילד דבר שחטאם

 בדיקה, וצריך ריעותא ריעותאאתילר
 ברכה, בלאישחטנה

 )רמ*א( השחיטה על מברך כשר,וכשימצא
 ש*ך )עיין )שם(. לשחיטה סמוך שיהאובלבד
 לשחוט זה בנידן נוהגין שאנו העט"ז, כתבג'(.
 דהכה*ג ודע )ש"ך(. כו' כשרה לו,קודם

 לרש"י דאף כתב, א'אות
 לברך, אין טרפה ודאי לכלביםמטוכנתי

 שמטהר למ"דובמסוכנת
 דודאי שכ' מה הנה עכ"ל. מברך נבילה,מידי
 דלמה הוא, דכן ידאה מודה, דש"י אףטדפה
 ובספק לאכול, רוצה שאינו כיון לברך,לו

 שכ' מה אמנם הוה. לא לבטלה ובדכהיברך
 מטהר דהתם תמהני, יברך, לרש"יבמסוכנת
 שחט כו'. לבטלה ברכה יברך ואיךגבילה, ודאי הוה תפרכס לא אם ומסוכנת נבילה,מידי

 דאי כיון ירצה, אם יברך לכלבים, או?רפואה
 לא"ה הא בודק, שיש ובתנאי מיניה, אכילבעי
 כלל, אכילה לידי הבשר יבוא ולא בודקשאין
 הלכה ולענין )פמ"ג(. תב"ש כו', יברךלא

 אחר יהדר רק יברך, דלא ותב"ש, הש*ךהעלה
 ולא שכח ואם זה. להוציא ויברך אחרב"ח
 הפרי כתב בכשירה, השחיטה קורםבירך
 ותב"ש בירך. השחיטה אחר כ"ד דתוךחדש
 הפר"ח דעת א', ורוב ב' רוב קודםחשחיטה באמצע נזכר ואם יברך. לא תכ"ד אפי'כתב

 מציצית וראיה יברך. דלא התב"ש ודעתדיברך,
 דעה לחד אף א' ורוב ב' רוב לאחר ומיהוכו'
 )שם(. וצ"ע יברך לא מ"ה,דהוה

 מטונף, מקום שהוא המטבחים בבית שחטואם
 ולא לשם, שיכנס קודם אמות, ד' בדחוקיברך
 )רמ"א(. שחיטה אחר עדידבר

)ב(
 ועופות, חיות בהמותשחט אחתברכח

 )מחבד(. לכולן אחתברכה
)ג(

 בע"ח, שני שוחטיןשנים חבירולחוציא
 להוציא לברך יכולאחד

גום"ןגוצצדת"1:"שהין(4לש
 כמבואר לכולן, מברך אחד הנהנין בברכתדוקא

 )ט"ז(. רי"גבא"ח
 לאו דשחיטה אשמעינן שוחט וזה מברךזה

 ברכת אלא הוא,נהנין
 יכול נמי שוחט שאין אף ולם"זחסצות,
 קביעות, כמו הוה ולש*ך חבירו. אתלהוציא
 ברכת להט"ז חן, ברכות סיני רג' ודע,וצ"ע.
 הנהנין, ברכת כו' מוציא שיצא אע"פהמצות,
 אף המחבר לדעת יוצא, ואחר מברךנהנה

 נמי ומעד שכר ואפשר ביין, ולדידןבפידות,
 לכתחילה, חבירו מוציא ואחד קביעות,הוי

 א' שלכתחילה אירוסין, לברכת דומהושחיטה
 כיון שוחט, וב' מברך וא' מברך, וא'מקדש
 )פמ*ג(. והודאה שבח ברכתדהוה

)ך(
 ברכה בין מלדבר ליזהרצריכיןחפסק

 שחיטה מצרכי שאינו בדברלשחיטה
 השמיענו למה יודע איני ובאמת)מחבר(.
 כתב, ז' ושמ"ח, והתב"ש כאן.המחבר

 א' דיבור אפי' ושיחה דמי. שפיר ודיעבדדיבור, מכדי יותר בשתיקה להפסיק איןשלכתחילה
 שרי, דיעבד וי"ג, י"ב, התב"ש, וכ' הפסק.הוה

 אפי' הפסק הוה ושיחה ר"ו, בא"רכמ"ש
 הקנה תפס אם ודאי, הא ומיהו אחד.דיבור
 קודם ונזכר בירך, ולא ושחט בעוף,לבדו
 שעדיין באמצע, דהוה ואף יברך, רוב,ששחט

 ל הרשחיטה ל הא
 זו בתאוה כי דש כבאיסור העונש וחומר ההזהרות ונשלשו שנשנו שבתורה, תעשה לא בשום מצשו לא כיהדין.
 ור1ישש גזל ניאוף, דסים, שפיכת כמו הרעוח, הסדות לכל ולענה ראש פור השורש נטמן הנפש, שלטוןשל
 )בראשית, תאכלו לא בנפשו בשר אך שנאמר, כמו בצדו. והעונש לצו צו נצרך היה הזה, הרעל בלבם להחלישוכדי
 האדם. נפש את אדרוש אזיו איש מיד האדם. ומיד אדרשנו חיה כל סיד אדרוש, לנפשותיכם דמכם את ואךס'(,
 תאכל לא מכם נפש כל כף, הנפש הוא הדם כי כו/ היא בדם הבשר נפש כי )שם(. ישפך דמו באדם האדם דםשופך
 י"א,  י"1, )ויקרא, הוא בנפשו דמו בשר כל נפש כידם,

 שלא התאוה, לבעלי להזהיר הנפש, היא הדם כי זה, איסור של הטעם התורה לנו גילתה מיוחדתובכמנה י"ד"
 כנאסר, חמורות, הזהרות ע"י הנפש, אכילת של הרעה מחשבתם והופר הנפש, ולא הבע"ח של הגוף רק לוהותר
 כוי תשפכנו הארץ על תאכלנה, לא כו/ הנפש תאכלו ולא הנסש, הוא הדם כי הדם, את אכול, לבלתי חזקרק

 דברי חזק, לומר הוצרך לפיכך לאכלו, בדם שטופים שהיו למד אתה חזק, שנאמר ממה כ"ג--כ"ה(. י"ב,)דברים,



כב שמראל יט פיפן שחיטח "יפ"בית
 ולא לה שביק בעי דאי המצוה, התחיללא

 המשהו, המצוה ועיקד פגום, קנה בחצימיטדפא
 בין דיבר ואם )8"מ(. כו' לעשיה עובדוהוה

 אחדת פעם לברך צדיך לשחיטח,שחיטח
 לדבד, מותד לפיפוי, שחיטה בין)מחבד(.
 היא דהכיסוי די"א אלא בפ"ע, מצוההיא כיסוי דס"ל )דמ"א(. לדבד שלא טובומ"מ
 ליזהד טוב הדמ"א כתב ע"כ השחיטה,גמד
 )ט"ז(. המצוה באמצע שהוא כיוןכו',

)ח(
 לשחוט דוצה אם חשחיטות ביןחפפק

 ליזהד צריךהדבה,
 שאינו בדבר לשחיטה, שחיטה ביל לדבדשלא
 דם לכסות צריך דיבר ואם השחיטה.מצדכי
 על אחדת פעם ולברך ראשונה,שחיטה
 )מחבר(. יברך לא שני כיסוי על אבלהשחיטה,
 ולבדך לחזוד וצדיך אחרים דבדים רשחדכיון
 שחיטה מצות לגמוד צדיך השנייה, שחיטהעל

 על אחדת פעם ויבדך יכסה ולכךדאשונה,
 יברך, לא שני כיסוי על אבל שניה.שחיטה
 היה הדאשון, כיסוי על שבידך דבשעהכיון
 אינה והשחיטה עוד, ולכסות לשחוטדעתו
 ומכסה ידא בחד דשחיט שאפשד משוםהפסק,
 הפסק הוי לא נמי השחיטה וברכת ידא,בחד

 אם אבל הפסק הוי לא דשחיטה משוםשני, כיסוי על יברך לא )ש"ך(. ביקנה"זכדאשכחן
 ולברך לחזוד וצריך הפסק, הדי בינתיםשח

 בין בהפסק כמו שני, כיסוי על פי',)דמ"א(.
 שחיטה בין דשיחה וי"א )ט"ז(.השחיטות
 והסכמת )מחבד(. הפסק הוי לאלשחיטה
 ולברך, לחזור וצדיך הפסק, דהוההפוסקים

 משום ומיהו )ש"ך(. האחדונים כל פסקווכל
 אא"כ לברך, אין התב"ש כתב בדכה,חומד
 )פמ"ג(. יברו ואז אחדים, בדברים הדבהיפסיק

)ו(
 חיה לשחוט ע"מ המברך יותר והביאובירך

 לו הביאו ואח"כאחת,
 השחיטה על ויבדך הראשוה דם יכסהיותד,
 דנמלד משום )מחבד(. הכיסוי על ולאשניה,

 ודינו עליהם, מתחילה דעתו היה שלאהוא,
 )ש"ך(. הפוסקים כתבו כן ו', בס"קכשח
 ממילא שניה, שחיטה על לבדך שצדיךוכל
 השחיטות בין שח כמו קודם, לכסותצדיך
 לו כשהביאום מילי והני )8מ"ג(. א'לדעה
 )מחבד(. הראשונה הכיסוי על שבירךקודם
 ששחט, הדאשון ממין לו הביאו דאםוי"א,
 שניה, שחיטה על ולבדך הראשונה לכסותא"צ
 דעת זה )דמ"א(. ד"ו בא"ח, ועיין עיקד.וכן
 לפירות, אותו דמדמה ונראה, העיטוד,בעל
 שלפניו הפידות על בידך ד"ו, סי' בא"חשכ'

 לברך, א"צ המין, מאותו עוד לו הביאוואח"כ
 והדא"ש עכ"ל. כשבירך, לפניו היה שלאאע"פ
 צדיך הראשון, ממין לו הביאו ואפי' חילק,לא

 דומה שאינו דס"ל ונדאה ולברך.להזוד
 אחדיה לגדוד האדם טבע דבאכילה,לפירות,
 בשעת לפניו שהיה כמי הוי ע"כ עוד,ולהוסיף
 האחדונים וכל בשחיטה. משא"כהברכה,
 )ט"ז, לגבייהו יחיד והעיטוד כרא"ש,סובדים
 ע"כ בדכה, ספק חומד דינא ולעניןש"ך(.
 )8מ"ג(. התב"שנסתפק פיפוי ולענין שיביאו, מה לכל לכווןטוב

)ז(
 הדבה לפניוהיו עוד וחביאו חרבחחיו

 על ובידךלשחוט
 כשמביאין אם עוד. לו הביאו ואח"כהשחיטה,
 לפניו שהיו מאותן לפניו עדיין ישהאחדונות,
 לאו ואם ולברך, לחזור צריך איןכשבידך,
 עדיין לפניו, שיש דכל )מחבד(. לברךצדיך
 סילוק הוי כשגמד אבל לשחוט. קבועהוא

 חביאו ששחט וקודפ בירר, אם וה"ה)ט"ז(.
 בפיפוי, וכן ולבדך, לחזוד צריך אין עוד,לפניו
 והביאו עדיין, כיסה ולא הכיסוי על בירךאם

 לפניו עדיין כיש הוה עוף, לשחוט עודלפניו
 סי"ז בשמ"ח ראיתי שוב כו'. לברךוא"צ
 אם כיסוי, קודם עוד הביאו אם בכיסוימסופק
 ליזהר טוב ולכתחילה )פמ"ג(. לבדךחייב
 לו שיביאו מה כל על ברכה בשעת דעתולהיות

 ולצאת מפלוגתא, נפשו לאפוקי)מחבר(.
 ל הךשחיטה ל חא

 לכל חזק לומר הוצרך ע"כ אחריו, להוטין שהיו ונאות, יפה מדרש זה רבותינו מדרש ק"ב(. )חולין, יהודהף
 זבחיהם את הזובחים כי במצרים, בדם דבקו ממנו אשר הענין מפני חוזק, בה הזכיר כי ונראה בו/ ה~1ההזהרות
 באכילה 141ז עבודה והיתה אלהי. לא לשוים יזבחו וכתיב כו,. לשעקיים זבחיהם עוד יזבחו ולא שכף, כמולשדים,
 ההם. השדים שלחן על לאכול לשדים קרואים הם כאילו ממנו, אוכלים והם לשדים, הדם מקבצין היו הדם,מן

 ומגידים מתנבאים והיו כו'. מאד אחריו ורודפים בו, שטופים היו ומזה כו'. נבוכים מורה בספר בזה הוזכרוכבר
 נביאות. דברי לומר יכולים הם זה וע"י נשמות, אוכלים שהם נחשב היה בדעתם )רמב"1(.עתידות

 הנפש, את הצילו ה8חות לכל בע"ח, של הגוף על להתר העולם תקנת בשביל ההכרח שהיהוב1מן
 ואמרת שנאמר, נשמה. אכילת של הנזכר החשד ניכר, בשר אכילת היתר של בקרא הלשון בכפל מעסובהתבוננות



 שמואל יפ פימן שחיפח חלכותביתא
 ברכה בשעת דעתו לכתחילה יתן דכ"ע,אליבא

 לפניו. שיביאו מה כלעל
 והב"ח, והפרישה מהרש"ל וכ' דמתאשו"ב

 המיוחד המושכרדהשוחט
 שיביאו מה כל על דעתו לעולם, קבועלשוחט
 זמן כל לברך וא"צ מינים, בב' אפי'לפניו,
 שאין אף והיינו ש"ך(. )ט"ז, בינתים שחשלא
 כל על דעתו אפ"ה שבידך, מאותו עודלפניו
 הרבה, עופות ששוחטין ובעי"כ, לו שיביאומה

 ראש, קלוונ נוהגיז ומ"מ לכולן, אחתברכה
 על דדעתו בכך ומה נכון. אין וזהשחיטה, מעניני שלא בטילה שיחה שםומדברים

 )8מ"ג(. הפסק הוה מ"מהכל,
)ח(

 ודעתו עוף או חיה שוחט היה בינתיםכפה
 וכיסה ושכח עוד,לשחוט

 לשחוט כשחוזר עוד, לשחוט לו וישוכירך,
 שאין השחיטה, על ולברך לחזור צריךזוין

 צדיך השני, הכיסוי ועל )מחבר(. הפסקהכיסוי
 לו הבאה חדשה מצוה שהיא ולברך,יחזור
 סבוד היה הלבוש לשון זהו )ט"ז(.אח"כ
 ששכח או חדא, כל בין ולכסות לברךשצדיך
 קאי לא הכיסוי ברכת א"כ לשחוט, עודשיש
 כיסוי על ולברך לחזור צריך ודאי זה, עלכ"א
 תיכף, לכסות שצריך סבור היה אם משא"כב'.

 לחזור א"צ ב', כיסוי על גם נתכווןובברכה
 )פמ"ג(. ב' כיסוי עלולברך

 לשחוט ורוצה חיה, שחטאם
 החיה, דם מכסה בהמה, דבהמההיה

 ברכה. בלא הבהמהוישחוט
 כ', כ"ח, סי' לקמן דקיי"ל מה ולפי)רמ"א(.
 יפסיק א"כ הכיסוי קודם הריאה, לבדוקדצריך
 פעם לברך ויצטרך לשחיטה, שחיטה ביןהרבה
 ואח"כ הבהמה מתחילה שישחוט נלע"דאחרת,
 לחיה חיה בין לשח דמי ולא החיה,יכסה

 )ש"ך(.ולנמלך

 כ.מימן
 סעיפים. ר' ובו בצחשר, השחיטהמקום

 הגדולה. טבעת כובע. שיפוע הראש. לצד בקנה בצואר. השחיטה מקום)א(
 שחיטה מקום )נ:( בהשט. בקנה. למעלה. למטה. שיעורו בעוף. למטה.שיעורו
 להבחין בעוף. הוושט. תורבץ שיעור בעוף. למעלה. שיעורו ההשט. תורכץ,בוושט.
 הצדדין. מין שחט )כ( לשחוט. הנכון מקום אתזה. זפק. לו שאין עוף זפק. שלבגגו
 הסימנים. הזמנת )ד( שהפה. הוי לא בבשר, חותך כמו שחיטה, דרךעוסק

)א(
 בצואר השחיטה מקום בצואר השהיפהמקום

 הראש, לצדבקנה
 שיתחיל קודם והוא ולמטה, כובעמשיפוי
 בחיטי, שייר והיינו ולהעלות, לשפעהכובע
 טבעת בתוך יש למעלה, הקנה שבסוףוהוא

 )פי' שחוסי ממף גרגרים שני כמוהגדולה,
 הקשה כלומר דבאודן, הסחוס אוזן בדלתרגום

 בתוך שחט ואם חוטי, ונקראיםשבאוזן(.
 כשרה, למעלה, שהוא כל מהם ושיירהחיטין

 לא ואם ולמטה, כובע משפוי שחטשהרי
 הרי מהם, למעלה שחט אלא כלום, מהםשייר
 חוץ הסכין הכרעת הגרמה, )פי' מוגרמתזה

 הגוף( לצד או הראש לצד שחיטהלמקום
 כובע שיפוי ענין בו, כל ז"ל )מחבר(ופסולה
 בשר, שם יש הגדולה, הטבעת שע"פהוא,
 כיסוי חטים, אותן ועל חטים. עשוי הבשרופי

 מטבעת אחד עצם ועליה הדס של לעלהשדומח
 כובע, כמו הבשר זה סביב ומכסההגדולה,
 העצם, בגוף אחד שיפוי יש העצם זהובאמצע

 ל הךשחיטה ל חא
 מותר אי בלבד, בשר באכילת רק רצונך באמת אם כלומר י"ב(. )דברים, בשר לאכול נפשיך תאוה כי בשר,אוכלה
 אכילת משום הקפידה היתה דם, באיסור העליונה ההשגחה כתנת שעיקר ופוסקים, בש"ם רמז מצינו 1כ1לך.

 דם והוא התמצית, דם היא הנפש דם דש. הל' יו"ד כ"א, )כריתות הנפש בדם רק כרת איסור אין לכןנשמה,
 מתחיל הוא ואח"כ אדום, והשני שחור, הראשון שחיטה. בשעת יורדין דמים גווני וג' שחיסה. בשעתהשותת
 נפש לבעל ראוי ואין ע"1(. )חולין, התמצית דם נקראין ושלשתן ושותת, שוזר הדם כשנתמעט ואח"כלקלח.
 זה, מות כן זה כמות להן, א' ומקרה הנה, לו הבהמה וכנפש האדם כנפש הנה. לאל כולן הנפשות כי נסש,שיאכל

 כאהבת להם ואהכה ברגילים. והיכר לה, הנאות אחר וללכת הנזק, מן לכרוח דעת בה יש ולכך לכל. אחדורוח
 אכילת היתר מוצא שאתה מקום ובכל אחרי(. )רמב"ן, וכו' בעליהם דעת באנשי מופלא והיכר לבעליהן,הכלבים
 וכסהו דמו, את ושפך עוף, או חיה ציד יצוד אשר איש בקרא, כמבואר דם. אכילת איסור מוצא אתה שםבשר,
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 כובע משיפוי רבנן, ואמרי כובע. שיפויונקרא
 מטבעת למעלה אצבע כמו שהוא כשרה,ולמטה,
 מטבעת למטה ישחוט ולכתחילה )ט"ז(.הגדולה
 אפילו כשר דיעבד משמע )רמ"א(.הגדולה
 דהך מהרש"ל, כתב וכן כובע. שיפוי עדלמעלה
 מחמת להרחקה הוא הגדולה, טבעת שלשיעור
 הלשון )ט"ז(. לחלק יש ובה"מ תקלה,חשש
 הש"מ, בלא אף דיעבד מכשיר דדמ"אדחוק,
 הגיח שלא לרמ"א דיעבד כשר עצמן,החיטים בתוך שחפ ומיהו בה"מ. דוקאורש"ל

 )8מ"ג(. כו' המחברעל
 כנף דאש עד למטה שיעודו למטחשיעורו

 אותה, כשנופחיןהאונא
 בקנה, ראשה שמגיע מקום עד למעלהועולה
 כשהיתה נוגעת שהיתה בעצמו המקום הואאז
 כשתמשוך כדדכה רועה והיתה הבהמה,חיה

 למשוך עצמה שתאנוס בלי לרעות,צואדה
 למטה ובעוף )מחבר(. ביותרצוארה

 ס"ק עיין )רמ"א(. בוושט כמו בקנה,בעוף
 שיעורא ולפ"ז )שם(. הסעיף כלד'

 וכנגדו כובע, שיפוי בקנח למעלהדעוף
 וכנגדו אגפים, או גגו עד ולמפחב~שט,
 כו', הכלבו בשם כ"ד ב"י, ועייןבקנה.
 תב"ש, ועיין כובע, שיפוי שייך לאדבעוף

 )5מ"ג(.ג'
)ב(

 מתחלת בוושט בוושפ שחיטהמקום
 שכשחותכיןהמקום,

 ויתחיל שישעיר, מקום עד מתכווץ,אותו
 שהעור 8י' )מחבר(. בכרס פרצים פרציםלהיות

 והחלל השחיטה, במקום קמטים ונעשהמתקמט,
 מגולה, החלל נשאר בתודבץ, משא"כמתכסה.
 ח', התב"ש, כתב ובה"מ )ט"ז(. מתקמטואין
 )ושיעודו דקה. וחיה בהמה בין די, א'רגודל

 בלחי( מחיבודו אצבעות ד' הואלכתחילה
 למעלה הוושט שיעור כן הקנה, כשיעורועוף
 נכונה שחיטה והוא באמצע, נוהגים ואנוכו'.

 זה, ממקום למעלה שחט)פמ"ג(.
 או הוושט, תורבץ הנקרא והואתורבץ

 מתחילת והוא זה, ממקוםלמטה
 זה כל )מחבר(. שסולה שחיטתו מעיים,בני
 וז"ל, הכ"מ עליו וכ' הרמב"ם, לשוןהוא

 כל ג', בפרק כ' שהדי הוה, דנבילהמשמע
 נבילה זה הדי פסולה, בשחיטה שאמדנומקום
 לענין נבילה, דהוה במאי לדידן ונ"מכו'.
 לשחיטה ראוי שאי% חוושפ תורבץשיעור
 הרמב"ם, לשון הוא זח גם )מחבר(אצבעותיו בשני שיאחוז כדי וחיה, בבהמהלמעלה
 שוות וחיות בהמות דכל ליה, דסביריומשמע
 לפי קטנים, במינו שיש בעוף רק זה,בדין
 ד' רוחב כדי וי"א, )ש"ך(. כו' וקט%גדלו

 בהמה שבכל הקדמונים, ביד וקבלהאצבעות,
 אוזן שם שמגיע מקום עד השיעורוחיה,
 )רמ"א(. אותה כשכופפים החיה, אוהבהמה
 חילוק ואין )מחבר( וקטנו גדלו לפי הכלובעוף
 שוה שיעורן דבכולן עופות, לשאר יונחבין

 עד )מחבר(. הזפק עד בעוף, ולמטה)דמ"א(
 סימן ב"י וכ' בכלל, עד ולא זפק, שלגגו

 נראה אם זפק, של בגגו שחפ אפלחבחין
 אדוך יותר והלבן הלבן, מן מבחוץ בוושטיותר מצוי שהאדום לפי %, שנגע בידוע לבן,עור
 בו אין חזפק דבגג פיטן ועוד האדום.מן
 לו שאין ועוף )ט"ז(. בוושט כמו עורותשני

 האנפיים, בין עדזפק,
 בקיאין אנו שאין ולפי לשחופ הנכוןמקום

 נכון אלו,בשיעודין
 אווזא, כגון זפק לו שאין עוף )רמ"א(.ספק מידי יוצא דאז לארכו הצואר באמצעלשחוט
 )פמ"ג(. בגוף אגפיים התחלתממקום

)ג(
 באמצע שישחוט השוחט צריך חצדדיןמן

 הצדדין, מן שחט ואםהצואר.
 ויודע הסימנים, שהחזיר והוא, כשרה,שחיטתו

 ל הךשחיטה ל חא
 בו יש אט"ה באיסור וגם )רשב"ם(. לאכלו יבוא שלא כדי ואפר, בעפר הדם את לערב הטעם י"ז(, )ויקראבעפר
 טן דתליש בישרא ברם ס'( )בראשית, תאכלו לא בנפשו, בשר אך בקרש כמרומז נשמה, אכילת חששמשום
 נכיסחא חיותא טן דתלוש או ביה. דנפשיה בזמן היאחיותא

 )שחוסה"
 תאכלון לא נשטתא כולה נפקא דלא ועד

 תאמת שעיקר לעיל, וכנתבאר )רש"ק, הבשר מן תאכלו לא בו שנפשו זמן כל החי, מן אבר להם אמר)יונתן(,
 אברים ולחתוך לעקור בלבד, הנפש רציחת לשם רק אכילה, לשם היה לא בע"ח, בהריגת הרעה לבבםותשוקת
 כלל תכלית שום בלי כ~את רציחה ועל חי. כשעודינו בדמו מסבוסס הבע"ח כשהיה במתכמן, ודוקאשלמים,
 )רשב"ם, בחנם, הריגה היא רציחה שלשון במפרשים כמבואר רציחה. לשם רציחה תרצח", "לא בתורהנאמר
 כ'(.שמות

 לשם נחוץ לדבר אן לו נחשב היה הקדמון, מאדם לירושה לנו הנמסר רציחה, של שהרגש לדעת,ונכון
 להרגו. השכם להרגך הבא של במצב נמצא והבע"ח, האדם נברא, אשר יציר כל היה ההוא בזמן כי המין.קיום



 שמואל פ פיפן שחיפח חיפותנית48
 הסימנים כי המפרקת, שחתך קודםשחתכם
 מן לשוחט וה"ה הסכין, מן ונדחיםרכים
 לדינא, והעלה האריך, הש"ך )מחבר(.העורף
 וידע הסימנים, החזיר תרתי, בעינןדלא

 הסימנים ובהחזיר המפרקת, קודםשחתכם
 להחמיר יש דינא לענין ומיהו סגי.לחוד,
 )8מ"ג(: שמ"ח ועיין וידע; החזיר בעינן,דתרתי
 אושחט דכל לומר, רצה דהב"ח הט"זמ"ש

 לשהייה חיישינן בבשר, חשחיטחבאמצע
 מענין לאו דהתם ד*וסלין, בוושט גמילנמצא נמי ול"ד קצת. הסכין בהגביה אלאשהייה, חוי דלא האחרונים, כל העלו וכן נראה,אין
 לחומרא הוא שם ואף הוה, השחיטהעסק

םי13ן

 אף שחיטה דרך כשעוסק משא"כבעלמא,
 לדידל אף שחייח חוח לא בבשר,שחותך
 בב' משוחט וראיה שהוא. בכל שהייהדפוסליל

 )*מ"ג(. מקומותוג'
)ד(

 למשמש ליזהרטיב חפימניםהזמנת
 קודם ולתפסםבסימנים,

 הצואר, בשר קודם שיזדמנו כדישחיטה,
 וצריך בצדדים. הסימנים נמצאיםוביונים
 ימשמש לא שאם גדולח, וזחירות ידיםאומן
 הדבר קרוב שחיטה, קודם לפניו ויזמינםבהם
 קודם חמפרקת ולחתוך לפשועמאוד

 )מחבר(.חפיפנים

כ~ג
 מעיפים. וד ובו בכמותה, השתימהשיעור

 ורוב בעוף, א' רוב חלל. רוב שחט גרגרת. בפשט. בקנה, השחיטה שיעור)א(
 רמינכר. רובה הנראה. רוב הבע"ונ להמית היא השחיטה, תכלית בבהמה.שנים
 הסימן שחט בצירוף. רוב )ג( בעוף. סימנים חצאי שני שחט )ב( משהו.רוב
 חולי. ע"י פגום והשלימו.חתוך, ש" חצי )ח( המסרק. כשיני כקולמס. שחט )ד( רוב. ונמצא צדדיומשני

)א(
 שיחתכו המעולה השחיטה חשחיטחשיעור
 בין בבהמה, בין שניהם בוושטבקנח,

 השוחט יתכוין ולזהבעוף,
 שבפנים הקרום הוא קנה מהרי"ו, כתב)מחבר(.
 טבעות אבל יחד, הטבעות את המחברהגרגרת,
 כמוהו, אחד של ורובו גרגרת, נקראיןעצמן
 ולמטה, הקרום מתחילת חקנח רוב דוקאהיינו
 עכ"ל. הטבעת, עובי דהיינו הגרגרת, רובולא
 וכ' )ש"ך(. ל"ד וסי' י"ד, כ"ד לקמ',ועיין

 רוב ולא החלל רוב שחט אם ה"ה ג'התב"ש,
 שנה*ך דהיינו מספק, *סולה נמי הגרגרתעובי
 טרפה ולעניז ע"ש. המפרקת, מצדהסימן
 נפסק דאם מדבריו, יראה הגרגרת, רובבנפסק
 טרפה, ספק הוה ג"כ עביו, רוב ולא חללהרוב

 חלל רוב דנפסק משמע הפוסקיםומסתימת
 הוה לחוד עובי ורוב טרפה, ודאי הוההקנה,
 הקשה )*מ"ג(. אבאר ל"ד ובסי' כשרה,ודאי

 סימנים ב' בעוף גם דצריך כיוןבדרישה,
 שאים בסכין העוף לשחוט נתיר למהלכתחילה,

 י"ח רבסימן ותירץ, כ"ד. בסי' כמ"שחד,
 וקושיתו כו'. כאחד סימנים ב' ששוחטמיירי,
 דיעבד עכ"פ כשר שבעוף כיון לתרץ,נראה

 לסמוך יכול שפיר בזה אחד, של רובוכשנחתך
 כן, יהיה לא אם דאפי' כיון שניהם,שישחט
 כאן, תב"ש ועיין )ט"ז(. בדבר איסוראין
 לכתחילה ב' בעוף בעינן דמדרבנן העלה,א'

 אחד רוב שחט)פמ"ג(.
 שנים ורוב בעוף מהןרובאחד,ורובשניפ

 שחיטתו וחיהבבהמה
 נקרא מה הש"ך בשם לעיל עי' )מחבר(.כשרה
 והושט כולו, הקנה נשחט מהרש"ל, כתברוב.
 נשחט לא ה*נימי ועור כולו, החיצון עורנשחט
 והוה )ש"ך(. הב"ח וכ"כ לאוסרה. נ"לרובו,
 מבפנים, הוושט חלל רוב בעינן כי נבילה,ודאי
 השני עור וחתך החיצון עור שחט אםוכ"ש

 ל חךשחיטה ל הא
 וכל להרגו. עליו האורב כשונא לחבירו אחו נראים היו הנבראים כל כי העולם, התפתחות תולוות בספריכמבואר
 וורות ובעבור במלחמה. שלו האויב ונפש בגוף לשלוט שרוצים כורך שונאוו, ונשמת בגוף לשלוט רוצה היהאחד
 בע"ח, את וטרפו הרגו בעיח, עם כן להתנהג חדלו לא אבל אשים, בין כן להתנהג כשחדלו התפתחות שלרבות
 ותאות ולהנאתו. לצרכו בו לשלוט בקרבו, הב-ח גשמת כמכניס להם ונחשב ומו, את ושתו בשרו, אתאכלו
 יתוסף הבע"ח, נשמת את וישתו שיאכלו שבוה מאמינים, היו כי ביותד חוקה אצלם היתה הבע"ח בחיישליטה
 תי ובר מ"ו(. )ברכות, הנפש משיב נפש וכל כו', לפנים יפה טחול ת"ר, בגמ', מצ'נו לוה ורמו תייהם.להם



כי שמואל נא סיפן שהיפה הלנותבית
 הוה לחלל, הגיע ולא עובי לרוב סביביובעובי
 ומ"מ תב"ש. ועיין מיקרי, טדפה ולאכשרה
 )פמ"ג(. חולי ע"י לא אם הוה טרפהלדידן,

 שהנשחט שימצאו צריך הסימנים,כשמודדין
 )מחבר(. דיו השערה כחוט אפי' נשחט,רוכ מחצי יותר שימצאו וכיון רוב,הוא
 ומ"ש והר"ן, הרשב"א דעת היאכן

 רובא לא לעינים, הנראה רוב דבעינןבגמ'
 על מחצה שאמרו לפי אלא קאמר,דמינכר
 רואין אלא כרוב, שאין אע"פ כרוב,מחצה
 מ"ה רוב, הוא כאילו הלב במראיתאותו
 אלא בעינן. דוקא לעינים הנראה רובאמר

 ואגודה במרדכי רש"י שמלשון כיוןדמ"מ,
 רוב ליצרך הפסד, שאין במקום להחמירמשמע
 בפרט הפסד, שאיז במקום להחמיר ישהניכר,

 רוב שיהא דבעינן כתב אחרון שהואשמהרי"ו
 מ"מ )ט"ז(. מדידה ע"י ולא לכל,מנוכר
 כ"ע התורה דמן הפר"ח, כמ"ש נראיןהדברים
 ובין טרפות לענין בין סגי, משהו דרובמודים
 רוב בשחיטה בעינן ומדר' שחיטה,לענין
 )פמ"ג(.הניכר

)כ(
 ובעוף השני, וחצי כולו אחד בבהמה,שחט
 )מחבר(. פסולה סימנים, חצאישני

)ג(
 ונתהפך לשחוט התחילאם כצירוףרונ

 שניהם ובין שם, וגמרההסימן,
 בכל )מחבר(. בושט בין בקנה בין כשרה,רוב,
 שלא צריך ולדידן שהה, בדלא מייריהסעיף
 שנדחף והיינו )ש"ך(. שהוא כל אפי'ישהה
 אם מיבעיא לא )9מ"ג(. למקום ממקוםהסכיז
 אפי' אלא אחד, בהיקף שווים החיתוכיםשני
 בין כשר, מטה, לצד והשני הראש, לצדהאחד
 מקומות, בג' או בשנים כך שחט אחד אדםאם
 הכל אם אבל סכינים. בשני שנים ששחטובין

 מעט, לשחוט שהתחיל שלאחר כגת אחד,בצד
 ממנו למעלה או למטה ושחט המקום, זההניח
 אחד, במקום הרוב שיהיה צריך צד,באותו
 אע"פ כשר, השני, במקום אפי' רובוכשיש
 דניכרת(. גלויה )פי' מפורעת השחיטהשאין
 בשהייה המנהג בהג"ה כ"ג בסימןועיין

 באה"ג(. דמ"א,)מחבד,
)ר(

 או כקולמס, העשויהשחיטחנקולמסי
 )מחבר(. כשרה המסרק, כשיני המסרקשיני

 כלומר, ומתחיל, וחוזר מעקם פי'המסרק, כשיני באלכסון, 8י'כקולמס,
 ומעקם סביבם, הסימנים חותך הואשמבחוץ
 אין לדידן ונראה, )פרישה(. חיתוךבאותו
 להוציא צריך דהא המסרק, נשיני בהאיהיתר
 ואסור לו, סמוך אחר במקום ולחתוךהסכין
 שכ' ז', תב"ש, עיין )ט"ז(. כו' שהייהמשום
 ב' יש כאלנסע והנה כט"ז. והנכתשהייה, ובלי עיקר בלי המסרק כשיני לשחוטדיכול

 שחתך או באלכסון, הסכיז שהניח אופירושים,
 לרירן אף נשר וזה באלכסון, הסימןעובי
 )פמ"ג(.כו'

)ה(
 חתוך, הקנה חצי היה פגום התוך, קנההצי

 והשלימו בוושחט
 אם וכן כשר. הוושט, ניקב שלא ויודעלרוב,
 בחתד ופגע השלם, במקום לשחוטהתחיל
 רמ"א כתב וכבד )מחבר(, כשד לדובומשלים

 בבדיקת בקאינן לא דאנן כ"ג, סימו בסוףשם
 נראה, )באה"ג(. בדיקה מהני ולאה~שט,
 ריעותא שיש כל טרפה, גונא בכלדלדידן
 הט"ז אף חולי ע"י ומיהו )טיז(.בסימנים
 הט"ז על השיג ובנה"ך חוששין. דאיןיודה
 ל"ג ועי' כשד, לדידן, לבדו הקנה בתפסאף

 ל הךשחיטה ל הא
 )רש"?. שבה חיות במקום האוכל הנפש, משיב לנפש קרוב וכל צרכי, כל שגדלו קסגים דגים כגוז שלם,הנאכל
 הנפש. היא ד4 אכילת של האיסור ב8 הזה, הפראי הרגש מלבם לעקורוכדי

 האדם מלב נעקר לא עוד הגדולה, לחרפתייו הזה והרצהני הטרשיורגש
 גשאר עוד האנושיות, הת5תחות של שנה אלפים כמה ולאחר וכל, מכל מרפות באוכלי הפירוףרגש

 לרציחה הראשי, הגורם הזה, הסרפני הארס יווע, במדה האדם,בלב
 חלק גם ולהר5תינו הארץ, מענר ורבים חבירו. ורכוש ונפום בגוף השליטה האות של אחד, ממקור הבאיםולגזילה.

 להרחיק כדי הבאים שחיטה דיגי של התקגות וכל דם, אכילת איסור של התקגה עליהם עוד קיבלו לאמהמתיהדים
 השחיסה דבר כי דורש, הדיז זה שמסעם הבע"ח, צער אפשרי, היותר באופז ולהקל דמים, משפיכת האדםאת
 סכיז גפלה אם בחז"ל, כמבואר בע"ח, בצער מרגיש שאייו דומם ע"י ולא רגש, בל שהוא אדם בידי דוקאיעשה

 סור, ל"א, )חוליז שכל אהה זובח שאתה מה ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, כדרכה, ששחסה אע"פושחסה,
 1(. )יור"ד, רגש בהם שאיז בחש"ו, אסורה השחיטה זה ומסעם )ר"י(. אדם מכח שחיטה דבעינז י4יור"ד,
 שמץ כל בהרחקת הדיז דרישת על מעיר ועיקור, הגרמה חלדה ורסה שהייה שחיטה, הלכות בהחמשתוהאיסור
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 הוושט ניקב שלא יודע אם )פמ"ג(. אבארושם
 הקנה תפס הראשון, הקנה חצי כשחתך מגוןכו'
 חולי, מחמת הקנה חצי שנפגם או בידו,לבדו
 דזה הרב, מדברי ומשמע וד"מ(. )ב"יכשר
 )ש"ך(. דכשר הב"ח כתב וכן כשר ~ידןאפי'
 מצד משהו שחט והוא המפרקת, לצד פניםמצד חולי ע"י נקופ חקנח חיח אם ה"ה לי,ויראה

םי13ן

 אחד במקום הגרגרת רוב נפסק שלא אףהצואר,
 כשר א', בהיקף רוב נפסק צירוף דע"יכיון
 חצי או בהיקף שחט שחיטה ע"י לי ומההוא.
 א' מצד שהוא כל הוסיף והוא א' מצדפגום
 ופגע באמציעותו נקוב היה דנקיט והאדכשר.
 דכתיבנא כגונא וה"ה הוא, דוקא לאובנקב,

)פמ"ג(.

כב.
 מעיפים. ב' ובו הוהשירין, לשתופ צריכין מיןבאיזו

 נשתט אם עוףשחט

)א(
 )פי' הוורידין לשחוט צריךבעוףהרירין

 לנקבם או הדם( יוצא שמהןחוטין
 דעתו אפי' )מחבר(. בתוכו יתקרר ולאשיצא כדי חם, הדם שעדיין מפרכס, שהואבשעה
 ודרכו דהואיל אבר. אבר לנתחו שחיטהבשעת
 עלויה מימלך דילמא חיישינן שלם,לצלותו
 פוסקים, קצת הביא בב"י )ש"ך(. שלםויצלינו
 ורוצה רובן, אלא הסימנים כל שחט לאשאם
 הוורידין, כמו אותם לחתוך צריך שלם,לצלות
 שיש כתב ובד"מ כן. לעשות שא"צ אותו,ודחה
 לשום ראיתי ולא כשהייה, רנראה בדבר,איסור
 שגם ואפשר הסימנים, לחתוך לזה לחושאדם

 דמסירין ולדידן )ט"ז(. כן נהגו לאבוורידין
 שעושין כמו רישיה, בהדילמיטווינהו דבעי מאן ומיהו זה. לכל א"צהראש,
 שהחמיר תב"ש עי' גדולות, בסעודותלצליח

 וורידין. לכוליה למישחט דבעיואומר
 המורים שגדולי ח', וגט"ז ג', ע"ו, בסי'ועיין
 מ"מ וורידין, בעי דלא לרבנן דאףס"ל

 )פמ"ג(. דיעבד מעכביןהסימנים

 שלש בוולו ההרידין, עם נמלח ההרידין.ב
 וטלאים, בגדיים ההרידין. לשחוטצריך

 בהמדנ סתםההרייין*

 יצלנו לא הוורידין( נקב )לא כן עשה לאואם
 נקבם לא דאם בהרא"ש, ומבואר )מחבר(.שלם
 שיחתוך ע*י לצלותו מותר שחיטהבשעת
 )ש"ך(. הצואר מן סביבותם הבשר עםהוורידין
 דכל לכאורה יראה כ"ו, כ"ח בתה'אוהמעיין
 סובר והרשב"א כו'. ניקור צריך הגוףחוטי
 דרך שופכים הגוף חוטי דכל הוא, דטעםכו'

 חימום, בשעת הוורידין ניקב לא ואיהוורידין,
 כל לנקר וצריך הגוף, חוטי בכל הדםנשאר

 )8מ"ג(.החוטים
 ניקב ולא שלם, צלאוואם שלםצלאו

 ישליך שחיטה, בשעתהוורידין
 שהוא נטילה, כדי סביבם ויחתוךהוורידין
 מפעפע שאינו ס', וא"צ )מחבר(. אצבעכעובי
 מפעפע דצלי דקיי"ל לדידן ואף בצלי.בכולו
 ודוקא )ש"ך(. בנטילה סגי ס', עדבכולו

 שצריכין חוטיז בשאר ולא כן, אמרינןבוורידין
 כמבואר קליפה, כדי רק צריכין שאיןלחתכן,
 ושם ג', לאות מקום הראה )ט"ז(. ס"הבסי'
 משום שאסוריז חוטין ששאר הד"מ, דבריהביא
 פולטין ואין הם דעבים כ"ק, בצלי סגידם,

 ל חךשחיסה ל חא
 מלאכת נתרוממה זה, במקצוע והת"תחות השתלשלות של שבהמשך עד מאד, גדולה בהקפוה השוחס מלברחיצה

 תם איש להיות וטהרה, בקדושה דין, ע"8 להתנהג, צריך כה והעוסק הקודש. מלאכת של למדריגההשחיטה,
 בשמות מרומז דידן, בנידן השתלמות של הדרגות וסדר טובות. מדות שאר ובעל ומרבים, ברבים, ד' ויראוישר,

 מהכלל. יוצא שום בלי שוחטין, הכל של במוריגה השחיטה מלאכת היתה בתחילה חולין. מס' ברישהפרקים
 במדות מתנהג שאינו מי וכל ישרות. במדות ומפורסס הידיעה בה' "השוחס" של למדריגה הדבר נתרומםואח"כ
 מפורש ועונשו זדון עולה ושגגתו לישראל, וטריפות נבילות כמאכיל לחשבו בפוסקים עליו החמירו לו,הראויות
 ז'(. )שמ"ח, בו תלוי הרבים וחטא בכלב, ומגולגל ז"ל(. מהאר"י גלגולים)ספר

 היא הדם ואוכלים אכזרה כאופן ונשחטים הנהרגים בע"ח, בשר דוקא לאכול דורש שלבם הללו,ואנשים
 אסילה אוכלים שהם יותר וכל בקרבם, חי עודנו הקדמון אדם של הרצחני שהארס עצמם, על מעידים הבשר, עםהנפש
 צויתך אשר העץ .המן בטסוק כמבואר יער. כחיתי הם דמים ודורשי האכזריות, ברעל נרעלים הם יותר זו,גסה
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 כ"נ צריך הצואר וורידי משא"כ בבשר,כ"כ

 הוורידין, הסירו ולא כך נמלח ואם)9מ"ג(.
 החוטין. אח"כמסירין

 מחמירין ויש ושרי. הוורירין עםנמלח
 החוטין סביבלקלוף

 דלא חומרא, אלא אינה זו וקליפה)רמ"א(.
 הש"ך )ש"ך(. כ"ק במליחה שאוסרכב"ח
 דמליחה סובר, אחת דיעה הדיעות, ב'הביא
 והמחמירין ככ"פ, דאמרינן משום מצלי,קל

 ככ"פ אמרינן לא ובזה בעין, דם דהויסוברין
 בוורידין חילוק, יש בצלי רינא ולעניןכו'.
 שמא הרשב"א, לדעת לחוש נטילהבעינן

 בעין, רם קצת דהוה בצירוף מהאשכשהוסר
 בדבר אף בס' דמשעדין לדידן אף בנטילהודי

 בצליה, בקליפה די חוטין ובשארכחוש.
 חילוק אין ובמליחה כ"כ. פולטין ואיןדעבים
 אלא שרי, הכל ומדינא לחוטין, וורידיןבין

 ובחוטין, בוורידין קליפה בעינן בעלמאלחומרא
 )פמ"ג(.כו'

 ומנקר מחטט שלם, בשלו ואם שלםבשלו
 בכל בו יש אם והשארהחוטין

 החוטין שבכל הדם לבטל כדי שבקדירהמה
 דקיי"ל מה לפי נראה, )מחבר(. מותרבס',
 ואם בלבד, עוף באותו ס' צדיך הכאאיסודים, בשאר אפי' נ"נ עצמה חתיכה צ"ב,בסימן
 חולק ויש )ט"ז(. העוף כל נגד ס' צדיךלאו

 אין עצמן דהוורידין דכיון הרב, דדעתוסובר,
 הדם בין מפסיקין שהם כיון הלכך דם,בהם
 דברים מבשאר בעוף לבלוע ממהר אינווהעוף,

 משום הוא, דבוק דאיסוד טעמא רהאשבקדירה.
 )ש"ך(. הדבוקה בחתיכה בתחילהשנבלע
 לשון הוא שכן החוטין, נגד גם לשערוצריכין
 כל לבטל כדי בו יש אם והטור,הדשב"א
 בלא לשער ידעינן רלא משום כו',החוטין
 דקיי"ל דלדידן הב"ח, כ' )ש"ך(. עכ"להחוטין
 ס' צריך האיסורין, בכל נ"נ ח' צ"ב,בסי'
 במליחה. תחילה שנאסרה הקליפה נגדג"כ
 העט"ז, דעת נראה וכן חולק, בתו"ח הרבאבל
 במקום אלא חנ"נ אמרינן דלא דס"לונראה
 בקליפה לא אבל בנ"ט, נאסרה עצמהשהח'

 רלא ועור, חומרא. שהוא חכמים,שאסרו
 הפ"מ, במקום שלא אלא במליחה, נ"נאמרינן
 שיש מכיון בהפ"מ, שלא אף להתיר ישוכאן
 בדיעבד, מתירין 9וסקים יש וגם להיתר, צרעור

 )שם(. במליחה וכ"ש שלם, העוף בנצלהאפילו
 זו רח' א' טעמים, ב' יש דבוק באיסורוהנה

 כו', ונאסרה מאחדות יותר לבלועממהרת
 חתיכה היה א' פעם שמא דחיישינן ב'וטעם
 כו'. אחדים ואוסרת ונאסרה לרוטב חוץזו

 הרב, מדסתם הש"ך, כ' רינא לעניןאמנם
 קשים דוורידין והיינו להמחבר, דאודיש"מ
 לטעם חש שלא ומה לבלוע. ממהר שייךולא
 שבשלו דם לרוטב, חוץ 9"א היה שמאהב',
 דידעינן היכא ולפ"ז איסור. מחזקינן לאדרב'
 ס' דצריך הש"ך יודה לרוטב, חוץ 9"אשהיה
 )פמ"ג(. ופשוט אסור, ועוף העוף, כלנגר

 הדאש את הסירוואם
 שלם, מיקרי לאממנו, חווריריןשחיטת

 מן להסירו נהגוולכן
 לא אם ע"ו, לקמן ועיין השלימות.העופות
 מי שכל ליזהר, יש )רמ"א(. הוורידיןנשחטו
 שיחתוך הראש, עם שלם העוף לבשלשדוצה
 כ"ז דהיינו שחיטה, בשעת שלוהוורידין
 שהיו מעשה מאנשי שמעתי ובאמתשמפרכס.

 עוף. מאותו לאכול רצו ולא כזאת, סעודהעל
 הוורידין אחר לחטוט נוהגין ואמ רש"לוכ'

 נזהרים שאין אלא ולחתכן, הראש עםשנצלה
 אם ומיהו )ט"ז(. עכ"ל הדאש בהסדת דדיר"ת לדברי וצריכין שחיטה, בשעת לשחטן אולנקבן
 כן. גדולות בסעודות לעשות יש ע"כ הוא,מותר ודאי הוורידין, שחתך ואמר להשוחטשאלו
 אמרינן לא להשוחט ליתא אי הסתם דמןאלא
 דנוהגין כו' הוורירין, נשחטו עוףסתם

 השוחטים סומכין וע"ז הראש, להסירבזמנינו
 לצלות כלל דרך ראין הוורידיה לחתוךשלא

 )9מ"ג(. שלםבזמנינו
)ב(

 הוורידין לנקוב צריך אין בבהמהבבחמה
 דרך שאין מפני שחיטה,בשעת

 שלימה, לצלותה רוצה אם אבל שלימה,לצלותה

 ל הךשחיטה ל חא

 בוראו גגד התריז איך העולם וטקשין שם(. )ב"ר ואוכל אכלתי היתה, והתשובה ג,(. )בראשית, אכלת" אכללבלתי
 האותם כי תועבה, באוכלי בחוש אגו ורואים ועוד. עוד איסור לאכילת הרע הרגש בסבעו גסבע זה, איסוראכילת ע"י כי להשיב(, אין שעבר )ומה להבא על ב"ה בוראו לפגי התאוגן שאדם הכפגה, לפרש ויש כזאת.בתשובה
 אחריהם. לבגיהם גם הזאת הארס מחלת שמורישים אלא עוד, ולא האכילה. עם והולכת מתגברת ורציחהלהריגה
 בהמה גפש יאכל שלא י"ב(. )דברים כו' אחריך ולבגיך לך ייסב למען תאכלגו, לא דם, אכילת באיסורכמבואר
 לתאב שלא לגו, הזהירה התורה עזרא(. )אבן אחריך ולבגיך כתב ע-כ האב, ברמות והצורה הגפש גם גפשו,שתשבע

 מהם להסיר ישראל על חסה והתורה בהמי, בדרך להוליך ושלא כו'. מחשבותינו המסמסמים בדברים גפשותיגואת
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 לא ואם שחיטה, בשעת ורידיה לנקובצריך
 )מחבר(. שלימה לבשלה או לצלותה אסורניקב,
 אפי' הוורידין, חתיכת א"צ בהמה דבכלמשמע
 כיון שלמים, לפעפים שצולין וטלאיםגדיים
 )ש"ך(, האחרונים הסכימו וכן בכך, דרכןשאין
 לשחוט שנזחר פי ראיתי לא זה בזמנינווהנה

 כלל נוהגין אנו דאין כמ"ש, והטעםחוורידין.
 אבר דמנתחה כבהמה הוה הראש, עםלצלות
 לעבור יש היתר מה יודע איני ומ"מאבר.

 ולהרמב"ם בעוף, א' רוב רק ולשחוטלכתחילה,

םימן

 בגדיים בבהמה גם כו'. דאורייתא הוהז"ל
 )פמ"ג(. המורים לגדולי לחוש ישוטלאים

 שלימה, בשלה או הבהמהצלאה
 עוף וסתם בשף. כמו דינה עוףיסתפ
 פחמח וסתם חוורידין, נשחטו פחפחסתם

 דם כשיצא זה וכל נשחטו,לא
 חוששין אין דם יצא לא אם אבל שחיטה,בשעת

 לצאת הדם נתעורר לא דהא הוורידין,לשחיטת
 דם, יצא בשלא דאף כתב, והרא"ה)רמ"א(,
 )ש"ך(. אבר אבר לחתוךצריך

כג.
 סעיפים. ו' ובו בשחיטה שהייהדיני

 הלכות איזה שחיטה. הלכות לועת צריך השוחט שחיטה. הלכות חמשת)א(
 לויון. הוין עוף. דקה. נסה. בהמה שהמה. שיעור שהמה. )ב( לועתצריך
 ואמר לבוו, הקנה תפס ום. ויצא העור, מקצת חתך דם. יצא ולא העור, כלחתך
 הטעם. בסימן. זחתך גפי שהיה. בשיעור אלו במוינות המנהג בהשט. זנעשלא
 שהיות אם )ג( בקרקע. או בכותל נגע סובין. מלא ההשט שחיטה. בשעת באצבעחתך

 ראשו שטתיזין אינויק בתרא. בטיעוט שהייה )וק( חד; שאינו סכין )ד(מצטרפות.
 בסכין בתרא, המיעוט לשחוט שחיטה. לאחר למות העוף שוהה אם שחיטה.לאחר
 הקנה, כך ואחר ההשט שחט בבהמה. ושהה. ביוו לבוו הקזה תופס נכרי. ע"יפגום.
 עור חתך ום. ויצא נוצות תלש להשהותו. לעכו"ם. למכרו לויון. ההשט.ונפר
 הקנה תפס בעוף. ום. ויצא מקצת תתך ום. יצא ולא העור כל חתך ום.ויצא

 יבש. גרר ום. ויצא העור כל וחתךלבוו,
)א(

 הל' יודע שאינו טבחכל שחיטחהלכית
 לאכול אסורשחיטה,

 חלדח, דרסח, עוהייח, הן, ואלומשחיטתו,
 א', בסי' לעיל עיין )מחבר(. ועיקרהכרטח

 נאמר, בהג"ה שם )ש"ך(. לידע שצריך מהב',
 שחיטה, לאחר סימנים ובדיקת סכין,דבדיקת
 אף קפלח, ליטול ולכתחילה כו'. לידעצדיך
 ליתן אין אצבעות, י"ד הסבין רמז יודעשאיגו
 שלא שוחט שהעביר בה"י, שכ' כמוקבלה,
 הא עליו, השיג שהפר"ח ואף הרמז.ידע

 בשם והביא דבריו, החזיק א' בסי'התב"ש
 והיינו הדינים, כל לידע צריך דלכתחילהיש"ש

 א"כ בדפוס, לפניהם עכשיו מסודריםדה"ש
 הוא ונכון יפה, עולה לימודו שאיןחזינן

)פמ"ג(.
 לשחוט, שהתחיל הרי כיצד.שהייהשהייח )פ(.
 השחיטה שגמר קודם ידווהגביה

 בין באונס בין במזיד, בין בשוגג ביןושהה,
 )מחבר(. השחיטה וגמר אחר או הוא ובאברצון,
 נקיט דמלתא אורחא אלא ידו, הגפיח לאה"ה

 אף והפיא, חוליך הא משמע, ולכאורה)ש"ך(.
 ב', התב"ש, אמנם שהייה. הוה לא חתךשלא
 עולא כל ומביא, שמוליך אף העלה ט"וואות
 הפר"ח, דעת וכן שהיה. הוה מעט, מעטחתך

 ל הךשחיטה ל חא
 לפי ולבניך, כאן 9רס עזר(. )אבי הבן נפש כן במוות, הרגלו ולפי המזון, לפי וכטבעו האב נפש כי פכשול.כל

 כשלא אטר לכך בהן. כיוצא תולדותיהן ויהיו לבניס, גם נמשך האכ וטבע האוכל, בגוף אכזריות מולירשהום
 )כל-י(. כו' בזרעו ובק אכוריות יהיה שלא אחריך, ולבניך לך יסבתאכלו,

 הן האום, ומהות תכונת כי לגוף. הנכנסים בוברים מאו להזהר צריכיםלכן
 בחו-ל כמרומז לגוף. הנכנסים ומשתה במאכל תלוים ברוחניות והן בגשמיות, וזורה וד:1רימאכלוון

 מעיך. לתוך טמאים וברים יכנסו שלא הזהר 9יך, לתוך תורה וברי שיכנסועו
 בובר רק לפה, ועכנס בובר להק9יו שאין נאמר, בשלהם רתות. לשאר ישראל ות בין המחלוקת, סלעונזה
 הנכנסים בוברים מאו להקפיו צריכים בתחילה אבל בשניהם, להזהר שצריכים לנו, יורה שלנו וות פהפה.היוצא
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 השוחט פ' ויש"ש כ"ו. י"ב ח"י ובסי'י"א,
 הסימנים, לחתוך שמתעסק רע בם%יןכתב,
 שמתעסק, כיון חתך, שלא אף מדבדיומשמע
 דינא לענין ומ"מ כו'. כאן הש"ך משמעותוכן
 הלכות דה' ודע, )פמ"ג(. כו' להקל איןודאי

 כן, אמדה דהתודה המלך, גזירת הןשחיטה
 בשם התב"ש כ' כן עליהם, טעפ ליתןואין

 כו', טעמים ב' הביא ג' אות והפדישההדז"ה.
 נדתע שהבהמה ועוד, ב'. ולא א' משמעדשחט
 יוצא ואין נבלע והדם דשחיטה בעתותעמחמת

 )שם(. כו' מליחהע"י
 שיגביה כדי שהה אם השהייהשיעור

 וישחוט וידביצנההבהמה
 שחיטתו שחיטה, הכשד שהוא סימנים, דובעד

 שיעוד דקה, בהמה היתה )מחבד(.פסולה
 וידביצנו דקה בהמה שיגביה כדישהייתו
 גסה בהמה שיגביה כדי גפה, היתהוישחוט,
 דקה שיגביה כדי דבעוף, וישחוט.וידביצנה
 שהיית דשיעוד אומדים, ויש וישחוט.וידביצנו

 הגבהה בלי בעוף, סימן דוב שחיטת כדיעוף,
 כשהתחיל ליזהד יש דבדיהם, ולפיוהדבצה.
 יוצא, שהדם עד מעט וחתך בעוף,לשחוט
 השחיטה. יגמוד שלא מהצואד, סכינווהגביה
 מהושט. משהו שחט שמא לחוש, שישלפי
 דוב שחיטת דכדי מאד, מועטת העוףששהיית מפני לחוש, יש מעט, אלא סכינו הגיע לאואפי'
 )מחבד(. מהד נעשה הוא בעוף, אחדסימן
 מהעוד, דם שיצא עד אוסד אינו שנחתךאע"פ
 חיישינן דם יצא שלא דאע"פ לי, נדאהיאינו
 דלא כמהדי"ק, מהדש"ל ודעת בושט, נגעשמא
 מעשה, ולענין )ש"ך(. דם שיצא עדנאסד

 בבדיקת בקיאין דא"אלדידן
 העוד, כל בחתך הוא, כך הושט העורחתך

 אף אסוד, דם, יצא שלאאף
 להכשיד יש בה"מ העוד, מקצת ובחתךבה"מ.
 להכשיד יש הפ"מ, בלא דם יצא ולא דם,ביצא
 ולא עוד, מקצת שייך בהמה דוקא ודע, כו'.כך

 ואמד לבדו, הקנה תפס ואם הוא. דק שעודובעוף

 לב שנותן כיון דמהני, ט"ו הש"ך, כ' לי,בדי
 לאו דמיא דלא מלתא כל שייך לאמתחילה,
 בסוף לק' עיין )פמ"ג(. בכאן נ"ל זהאדעתיה,

 הללו. מדינים עוד ו'ס"ק
 כה"ג דוקא מבואד, ושם ש"ך, ט"ו, ס"קעי'
 הקנה תפס הא מדכד, לא עליה דמיאדלא
 וכל בושט, נגע שלא נאמן שפיד בכוונה,לבדו
 באותו וגומד חוזד הקנה, מיעוט אלא שחטשלא
 יש ומיהו הושט. לבדיקת כלל וא"צמקום,
 לדידן, הקנה אחד במקום לשחוט דצריךלומד
 חיישינן ולא לבדו, הקנה לתפוס שא"צאף
 שמא משום מ"מ ו', הט*ז, כמ"ש יקרעשמא
 )פמ"ג(. בתרא במיעוט שהייה והוה הרוב,שחט
 כ*א חתכתי שלא לי ברי השוחט, אמדואפי'
 ואם הדם. שיצא כיון עליו, סומכין איןהעוד,
 יעשה, כיצד סכינו שהגביה אחד לשאולבא

 אחד, במקום לבדו הקנה שישחוט לואומרים
 )מחבר(. אותו ויבדוק הוושט יהפוךואח"כ
 כדלק' הושט בבדיקת בקיאין אנו שאיןולדידן
 או דבהפ"מ כתב, ומהרש"ל טדפה.ל"ג

 הש"ך )ש"ך(. להקל יראה מצוה,לצורך
 לסמוך יש דבהפ"מ רש"ל בשםהביא

 י"ד השוחט, פ' רש"ל שם וסייםאבדיקתימ.

דיקבי
 לושפ יש ידוע ובמקופ העיד, חכמי כל
 בש"ך, ל"ג לק, ועיין ע"ש. מבפנים,בדיקה

 לסמוך דיש הד"ב, סובד ידוע דבמקוםז',
 מקום הוה לא שכאן אלא האידנא,אבדיקתימ

 מזה למעלה ושמא ופשיט, גמיד דושטידוע,
 לא אם בה"מ להקל יוש ומ"מ בושט,שחט
 הוה וזה מבפנים, בהפפ דם טפתנמצא
 כלל, דם יצא ולא שחט אם ומיהו ידוע.כמקום
 להכשיד, ואין ידוע, מקום כאין דהוהאפשד
 כתב, ובשמ"ח בקיאין. א"א ודאי כ"שדנקב

 ולמעשה בה"מ, אף להטריף דמ"אדמשמעות

 יש בעוף(, שהייה )בשיעוד מעשהולענין
 או הדחק שעת הוא אא"כ זו, כסבדאלסמוך
 ראשונה סבדא על לסמוך יש שאזהפ"מ,

 ל הךשחיסה ל הא
 חגוף, לתוך ומתועבים סמאים דברים כשמבניסים בי ליה. קרי הוצאה הכנסה תנא, והאי בוה, תלוי וה כילגוף,
 להוציא יוכל ולא לבו, בהרגשת וקלקול סמסום וגם האדם, של הרעיונות במהלך משחיתית פעולה משפיעיםהם

 בעוה"ז, לאדם שיש והצרות העמל שכל לפיהו, האדם עמל כל בפסוק, הק' בווהר כמרומז וישרים. צדיקיםוברים
 וראשון, הראש הראשי, הגורם הוא שהשוחס ומפני שמיני(. )שם, אסורים דברים פיו לחוך שהביא מה עלהוא

 עצמו. את ולהכשיר לתקן כל, קודם השוחט צריך לכן לאכילה, הבשר והכשרתלתיקוז
 כף "מעפת בקרא כמרומז אחריס. את להכשיר יכול אינו ומוכשר, כשר שאינו מי כי השוחטמהוות

 הדין לכן אחרים. את לתקן יכול אינו מתוקן אינו עצמו שהוא מי )קהלת(, לתקן יוכללא
 אמר השמים, מן כרוכים ירדו וסיף "ספר בחו"ל וכמרומז בש"ע, כמבואר תורה, בן להיות צריך שהשוחסהוא
 עקב(, )ספרי, בו" לוקים אתם הרי לא, ואם מוה, נצולים אתם בוה, הכתוב התורה את עשיחם אם הקב"ה,להם
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 בבהמה, בע בעוף בין משהו, אפי'שהייה, כל להטריף אלו במדינות והמנהג)מחבד(.
 אדסמוך דקאי הוא פשוט )דמ"א(. לשנותואין
 וכן הטריף, המנהג וכה"ג בהפ"מ דאפי'ליה,
 ובין בתרא במיעוט בין והיינו )ש"ך(נוהגין
 במיעוט ואפילו שיעוד, אין דקנה קמאבמיעוט
 ובשמ"ח להטדיף. יש דהו, כל בשהיהבתדא
 שהיה אפי' להטדיף דמנהג כן מבואדס"ד
 בתרא במיעוט משהו בהפ"מ, ואפי' כו',משהו
 אם דק זה בכלל אין מ"מ )פמ"ג(. לאסודיש

 מן שעקדו כיון משהו, אפי' הסכיןהגביה
 מעט. או הדבה שהה אם לחלק איןהצואד,
 הסכין שנדחף דק כלל, הגביה לא אםאבל

 שמצינו כמו לדידן, אף כשר למקום,ממקום
 )ט"ז(. כ"א בסי' מקומות וג' בב'בשוחט
 כ"ש שהיה דמחמדינן דאנן שתדע,וראוי
 דאלו שוות, החומדות אין מ"מ ובעוף,בבהמה
 והדבצה הגבהה שיעוד ששהה כלבבהמה
 דזהו עכ"8, מקנה, ומשהו וושט, דובושחיטת
 שיעוד שהה ואם כו'. ב' דוב שחיטתשיעוד
 דאודייתא. ספיקא עכ"9 דהוה ידאה,הכו"פ מדברי כלל, הגבהה בלי הסימנים ב'שחיטת
 דלא לומד, נוכל גדול וצודך בה"מואמנם
 שהוא, כל שהה אף ובעוף, דד'. איסוד כ"אהוה
 שחיטת דכדי הב' לסבדא דאודייתא, דהוהי"ל
 שדי, למטה ידו דנדחה הט"ז ומ"ש כו'. א'דוב

 לאסוד, יש בעוף ואמד, בזה פקפק ב',התב"ש,
 )פמ"ג(. להתירו55המה

 שחיטה לאחד נמצאאם
 מונח בו כיוצא או גמי, 5ושט נהתךגמי

 ונשחט בקנה אובושט
 מעט להשהות הוצדך דודאי טדפה,עמו,

 והוה הסימן, ששחט לאחר ההוא הדבדבחתיכת
 הסימן שהדי )דמ"א( וטדפה במשהו,שהייה
 והגוף, הלחי אל מחובד איננו כי מתוח,הוא

 חידוד בו שפוגע דך דבד שכל ידוע,והדבר
 משאם יותד מהד נחתך מתוח הוא אםהסכין,

 הוא דך ג"כ והגמי הואיל ולכן מתוח, היהלא
 לחותכו שהה הסכין חידוד ע"כ מתוח,ואינו
 שוה חתכו שלא ונמצא הסימן, מבחתיכתיותד
 טעמא ומהאי ת"ה(. בשם )מהרש"לבשוה
 )ש"ך(. ודק אדוך עשב או גמי דל"שנדאה,
 א"א דודאי מודה, קמ"ה, תה"ד, דלשוןודע,
 דידן, דבנידן כתוב, שכן פודתא, שההשלא
 הד' מפי' ודאיה משהו, שהיה בלאא"א

 חשש יש בעוף דמלתא, כללא כו'.אושעיא
 העוף שהיית דשיעוד כדש"י שמא תודה,איסוד
 שיעור הוה ו55הפה פגום, קנה בחציבמשהו
 להחמיד ואין בעלמא, הומרא דקפשהו
 שחיטה בשעת 5אצ5ע התך או 5גמי5הפ"ם

 לא אם להחמיד, יש ובעוףכו'.
 הרגיש, לא שהיטה ש5שעת 5אצ5עהתך

 דאה, אח"כ דק באצבעשחתך
 םו5ין מלא ההטט ואם 5עוף. אף להתיר"ט

 בכה"ג וכן כו', בעוף אף התב"ש הקלוכד',
 אף ומשמע התך 5ספק דשדי להדיאכתב
 ושמא חתך, לא שמא ס"ס, דהוה ונ"לבעוף.
 ואף שיעודא. בעי דבעוף א', כדיעההלכה
 בספק זה אמדינן, לא חזקה במקוםדס"ס

 בספיקא לאהמקדה,
 ועוד, כו' ד9לוגתיא 5קרקע 5כותלןנגע

 ספיקות ג' איכאדכאן
 מלבוש, כנדאה שהה, לא ושמא חתך, לאשמא
 דעת ספיקות ובשלש א', כדעה הלכהושמא
 נגע אמנם בחזקה. אף להתיד ק"י בסי'הש"ך
 להטריף השוחטים נוהגין בקדקומ אובכותל
 לפדוץ ואין התב"ש, העיד וכן. בבהמה,אף
 )9מ"ג(. בזהגדד

)ג(
 מעט, ושהה מעט שחט מצטרפותשהיות

 ושהה מעט ושחטוחזד
 שיעוד יש השהיות כל כשתצטדף אםמעט,
 ספק פי' )מחבר(. פסולה שחיטתושהייה,
 אע9"כ פסול, כ"ש שהייה לדידן ואףנבילה,

 ל הךשחיטה ל הא
 עליה שנאמר והתורה שבו. רציחה של הארס את ומחליש עליו, השליטה לו יש הסכין, על כרוך כשהספרר"ל,
 צדיק" להיות "ומכשרתו במשנה כמרומז אחריבג את גם לתקן ולהכשירו לרפאותו תוכל מרפא, בשרוולכל
 וסרכות פורחות, אבעבועות בועות, שהם עבירות מלא שהוא לפי מת, קרוי בחיו שהרשע בהיות 1'(.)אבות,
 כשר, אותו ועושה מכשרתו התויה בתורה, שעוסק זה ואת טרפה. חיה, כמוה שאין שכל כמת, הוא הריבריאה,
 אם אחרים, קשוט ואח"כ עצמך קשוט שנאמר, וכמו )מד"ש(. אותו המטריפות הסרכות כל ממנו מסירהכלומר,
 המתקנת תורה לימוד ע"י קודם, שבך הסרכות להסיר אתה צריך ולהכשירם, מאחרים הסרכות להסיר רוצהאתה

 שהוא ומיירי ל"ט(. )פסחים, בשר לאכול אסור הארץ שעם חז"ל, אמרו טעמא ומהאי בה. העוסקים אתומכשרת
 בתשובת לזה ראיה ויש זו. לעבודה מוכשר ואינו לזה, ראוי שאינו מסעם הוא והאיסור לשחטו, חפץבעצמו
 בשר, לאכול אסור ע"ה אומר ר"א פירושן. כך בחז"ל מובא בשר, לאכול אסור הארץ עם וששאלתם וז"ל,הגאונים

 הארץ ועם מצויה, שהבהמה פעמים כך, אלא אומר, הוא טרפה ורואים ובודקין שוחטין שהבקיאין שעה עללא
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 דהוה ומה התודה, מן דהוה מה נ"מיש
 בכל המנהג ולפי )פמ"ג(. מנהג משוםדק
 )דמ"א(. טדפהענין

)ד(
 שאינו בסכין בהמה השוחט חד שאינוסכין

 שהייה כשיעוד ונתעכבחד
 זה הדי דאשון, סימן של אחדון מיעוטבשחיטת
 בשחיטת שהייה כשיעוד זה עיכב ואםסימנים, ב' דצדיך דכיון בבהמה, דוקא )מחבד(.פסולה
 אע"9 הדאשון, סימן של האחדוןמיעוט
 ששחט כיון פסול. שחיטה, דרך והביאשהוליך
 חשוב הנשאד הסימן, מיעוט הסימן,דוב

 נחשב אינה בשחיטתו, שנתעכב ומהכשחוט.
 בדגלה, או בידה כחתך והוה השחיטה,מן

 והיינו )ט"ז(. א' בסימן שהכשידו בעוףמשא"כ
 ב' להניח בעוף בעינן דלכתחילהדיעבד,
 לכתחילה, אסוד זה אף ובבהמה יחד,סימנים
 דהא ודע, א'. כ"א, סי' בדבדיוכמבואד
 שחיטת כדי התודה, מן שהייה שיעודדמשעדין

 באדם דמשערין ו', התב"ש, כ' הסימנים,רוב
 הפרש שיש ידעת וכבד כו'. דאיה והביאסכין, ואותו אדם באותו לא בינוני, וסכיןבינוני
 ועיין )פמ"ג(. וצ"ע נ"מ כמה וישמטריפין, שאנו המנהג, מצד רק או מה"ת שהיה הוהאי

 דלא דבעיא נבילה, ספק ג"כ שהיאבש"ך
 רשאין ומה"ט )ש"ך(. ~ידן אפי' שהייהשיעוד הכא בעינן דוקא ומשמע בש"ס, היאאיפשטא

 זה, אצל זה סימנים ב' יפה בסכין לשחוטאנו
 לאסוד היה דלדידן בשוה, שניהן להניחוא"צ
 )פמ"ג(. פד"ח ועיין יפה, בסכיןאף

)ח(
 דוב ששחטאחד כתרא כסיעוטשחיית

 דוב או בעוף,אחד
 אין ולפ"ז פוסלת, שהייה אין בבהמה,שניים
 דלא כמה דכל )מחבד(. כלל בעוף בקנהשהייה
 ומתיד כ"ש דחותך פגום, קנה החצידהוה מידי ולשחוט, לחזוד אח"כ יכול הדוב,שחט
 במיעוט דשהיה כתב, ס"ה לבוש ועיין)ט"ז(.
 דובא עביד אי דממ"נ אף פסול, דקנהקמא
 פגום, קנה חצי דהוה מדי לא ואי שחיטה,נגמד
 לה. אסרינן נעשה, שחיטה דדך הואילמ"מ
 ביאוד אסוד. מה"ט בתרא במיעוט ושטוכן

 אלא לאסוד אין התודה דמן לי, נראהדבדיו
 קנה, דוב אטו קמא מיעוט בבהמהמדרבנן
 גזרינן בעוף ואף לושט, קנה בין שהיהוהוה
 ולפ"ז כו', לגזידה גזידה הוה ולא בהמה,אטו
 לעיין יש לבד, הקנה ותפס בקנה, שחיטהדרך
 ש"ך, ועיין להתיד, קמא, במיעוט שהה איביה,
 האדיך שהתב"ש אף ולהקל, לצדדיש ובהפ"מ לאסוד, יש הפ"מ באין ונראהט"ו.

 משמעות האחדונים דוב הרי מ"מלהחמיד,
 )שמ"ג(.להקל
 שחיטת נגמרה שלא שכל שאומד, מיויש
 יש ולכתחילה שהייה, פוסלת הסימנים, ב'כל

 בדיעבד ואפי' )מחבד(. לדבדיו לחושליזהד
 רוב ששחט לאחד אם ולכן להטדיף,המנהג
 על יכנו למות, העוף או הבהמה שוההשנים
 הט"ז )דמ"א( וישחוט יחזוד ולא להמיתו,דאשו
 דכאן נאמד ושם ב', ס"ז, לסי' מקוםהדאה
 כל מיד הא שדי, הדם כל ויצא שמזנקלאחד

 ל הךשחיטה ל תא
 והלך, הארץ, עם של בהמה בקי ששחט פעמים אך כף. שחיטה הלכות יודע אינו שהוא לפי בשר, לאכולאסור
 )לקוטים כו' לבדוק יודע שאינו ממנו, לאכול אסור הארץ עם ונמצא לאו, אם טרפה הוא אם בדקולא

 הגאונים(.מתשובת
 הגובה לנקודת הגיע כבר הזאת, הקודש במלאכת הרוחני מצב הנוכחי הדור שעד לכתוב, ניתן אמתוובר

 ונמצאת ממעמדה, קצת ירדה האחרון, בדור ובעוה"ר איצטלא. לאותו הראוים אנשים בידי מסורה והיתהשלו,
 במקומות השוררת ההפקרות על הרבנים צמחו וכבר ראש. בקלות זו לעבודה המתיחסים אנשים, בידי ידועהבמדה
 טאקסה הבעל לפניו שההאונן הגדולים, אחד בשם כמסופר צחות, בדרך מחיאתם השמיעו אחדים זה. בנידןיוועים
 הנ"ל תמה זוג בנידון לי יש שיכות איזו ובכן, הרב לו אמר עירות. משאר למקומו חוץ בשר שמביאש זהעל

 יודעים שאנו דעירינו השוחסים הלא הרב, ענה זה, על תצטער אל בשם. השוחטים הם מי יודעים אינכם הלאואמר,
 מכירים. אנו שאין השוחטים משחיטת לאכול יכולים שאנו פשיטא משחיטתם, אוכלים אנו ואעפ"כ אותו,ומכירים

 אשר כו' ברוך מברכין, שאנו השחיטה בברכת הכמנה היא שזאת לומרויש
 כאן להיוח צריך היה הברכה נוסח שלכאורה, השחיטה. על וצונו כו', קדשנו השחיטהו ברכוזכונהו

 לנו ואסר העריות על וצונו כו' קדשנו אשר שמברכין אירוסין, בברכתכמו
 השחיטה את לנו והתיר מ"ה, ואבר נבילה, אכילת על אקב"ו כאן, לברך צריכין היה כן, כמו לנו. והחירכו',
 על ולא שבשחיטה, הקדושה איכות על היא בכאן עשה שהמצות היא, הענין אך ל"ד(. סי' אהע"ז, עה"ש,)עיין

 ע"ה עיין אירוסין, לברכת )והטעם מעולם ברכה חכמים תיקנו לא מאיסור הפרשה על כי מנבילוח.ההפרשה
 נא שא במאמר, המרומז התנשאות, בבחינת שחהיה שבעשיה, הרוחניית הכמנה על היא הברכה עיקר ל"ו(.ס"
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 דוקא כתב, ט', והש"ך אסוד. מיתה,קירוב
 אחר נגררין דמים דרוב אסור, בלב סכיןלתחוב
 מיד שחיטה לאחר ראשו שמתיזיןאינדיק, ופעוף ע"ש. ראשה, על להכות משא"כהלב,

 במיעוט שהייה הוה ישראל, ע"י אםבקורדם,
 יש גוי וע"י ודדסה, פגומה דסכין ועיקורבתרא,
 מבליע משום ומ"מ כו'. השמ"ח וכ"כלהתיר,
 דחתיכה התב"ש למ"ש ואף לאסור. נראהדם,

 מהני, לצלי מולחין שאנו וצלי מהני,ומליחה
 עדיין צורכו, כל נצלה שאינו אוכלו אםמ"מ
 כו', היטב הדם שמזנק אחר רק מיד,לחתיז למנוע יש וע"כ אבאר. ס"ז ובסימן חשש,יש

 סימנים, הב' כל שישחוט ליזהר צריךומ"מ
 גוי. ע"י או בתרא, במיעוט שהייה להוירלא
 כתב וישחוט, יחזור ולא רמ"א, שכ' מהעל

 עיקור דהוה דאסור, פשיטא פגום בסכיןהש"ך,
 בעוף להתיר כתב, והבל"י כו'. פגוםדסכין
 דרך אומר, ואני פדיעיד. אינדיקשקורין
 לא אם פגומה, בסכין להתיר א"אשחיטה
 אסור, זה גם ומ"מ שחיטה, דרך דלאובקורדם,

 )8מ"ג(. אבאר דרסה כדיניולק'
)ו(

 ואינו בו, ושהה עוף שחט לפדו חקנחתפפ
 חוזר הושט, ניקב אםיודע

 עד ומניחו אחר, במקום לבדו הקנהושוחט
 לא אם מבפנים, ובודק הושט והופךשימות,
 וכשרה ניקב שלא בידוע דם, טיפת בונמצא

 לשחוט שצריכין הטעם ט"ז עיין)מחכר(.
 אם היא, טובה עצה ועוד, כו'. אחרבמקום
 כאן יגמור אי וא"כ רוב, שחט אי מסופקהוא

 בחנם, יטריף בושט נקב וימצאהשחיטה
 ורואה כו'. אחר במקום כששוחטמשא"כ

 הושט ניקב אם אף הרוב, הא' במקוםשנשחט
 לבדו, הקנה תפס אם לראות ויש כו'. כשרשם
 הש"ך לשיטת בוושט, נגע שלא כבירורויודע
 הוושט, לנקיבת חיישינן דלא כ"א, סי'סוף

 בעוף שחט אם א"כ לו, יודה הט"זואפשר
 עושה, כיצד לאו, או רוב שחט אם וא"יהקנה,
 שחט שמא אפשר, אי השחיטה כאןלגמור
 דספק ואף בתרא. במיעוט שהייה והוההרוב
 ודאי מ"מ להכשיר, יש בתרא במיעוטשהייה

 אחר במקום ישחוט ע"כ אסור. כה"גלכתחילה
 טרפה, הרוב שחט אי כאן, יבדוק ואח"כהרוב,
 שחט לא ואי בתרא. במיעוט שהייהדהוה
 כשרה הרוב, שחט ב' ובמקום הרוב, הא'במקום
 ששוהה לעוף תקנתא מצינו מדלא ועוד,כו'

 כו'. אחר במקום לשחוט ולא שיכנה, עדלמות
 יש הקנה, שתפס כיון בבהמה, גם שייךוזה

 )פמ"ג(. כה"ג לדידן טובא ונ"מ זו.תקנה
 כיון והיינו )ש"ך(. בהמה ולא דוקא עוף,שחט
 דבמקום לחוש יש אח"כ, הושט לשחוטדצריך
 אין ולדידן כו', ופשיט גמיד דושט שחט,נקב
 ואי הושט. בבדיקת בקיאין דא"א בזה,נפ"מ
 כמ"ש לדידן, אף לש"ך, דכשר לבדו הקנהתפס
 שתפס כיון תקנח, יש נחמח אף ט"ו,באות
 והמנהג )פמ"ג(. בושט נגע ולא לבדוהקנה

 קמא במיעוט רק שהה לא אפי' הכל,להטריף
 שפ"א. סי' הרוקח כתב)רמ"א(.

 והניחו, הושטשחט
 ואח"כ הגרגרת ושחט וחקנח, הושפשחפ
 הושט, את וגמר שחט חושפגסר

 בשחיטה שעסוקמאחר
 שהה דלא היכא לדידן, וה"ה עכ"ל.כשרה,
 )ש"ך(. כו' הגרגרת לשחוט שהתחיל קודםכלל
 הסכין הגביה לא באם זה, יצויר לדידןואף

 ל חרשחיטה ל חא
 המפרשים קושחח מחורץ זה ולפי וטהרה, בקדושה הזאח מלאכה של להחרוממוח חז"ל דברי לפי המרמזכליך,
 קיצור במ2ין ראב"ד ועהן האוכל. ד"ה כ"ד, שבועוח, חוס' )עחן עשה למצות שחיטה הלכוח שמנה הרמב"ם,על

 תנ"א4 מצוה ובחי2וך ל"ד, חוס/ ועיןהמצוח.
 אם רק 2קראת ושחיטה זביחה כי קדשים, אצל "וזבחת", של הציתי נאמרולכך

 מאן האי במאמר, בחז"ל כמרומז להריגה. היא קרובה לאו, ואם בקדושה, "ט השחימה בעסקזהירות
 כו, סבחא או גנבא או כו' אשי רב אמר דמא. אשיד גבר יהיהדבמאדים,

 החלמוד, בימי השוחס הוא הסבח, חושב כי קיח, חמיה לכאורה )רש"י(. נפשות ההורג ליסתים גנבי ק2"ו(.)שבת,
 מחגהג אינו השוחס או הסבח שאם ומרמז, הסבח, על אחד אדם על דקאי וי"ל נפשוח. ההורג הליסטים עם אחדבכת

 אינו השוחס אם כלומר סבחא, או ג2כא או לאמר ומכתן נפשוח. ההורג לליסתים נחשב הוא אז כראוי,במלאכחו
 בשר הרוג איש, מכה השור שוחס אומר הכחוב שעליו 2פשוח, כהורג שחיסחו לו נחשב באמונה, במלאכחועוסק
 וכשאוחז מאד, מאד במלאכחו נזהר להיוח השוחס צריך ולכן להריגה. נחשבח פסולה, שחיסה )ישעיה(. צאןושחוס
 )מהר"ץ(. למיחה מחהם הבע"ח אח מחליף שהוא לו, לרמוז חליף, 2קרא שסכינו לדעת צריך בידו, שחיסה שלהסכין
 לאכילה בשר ושמכשרח הבשר, אח שמאכלח ע"ש )ויראא המאכלח" את "ויקח שנאמר כמו מאכלח, ג"כו2קרא
 ושצריך זאח. בעשייה המו2חת הגדולה האחריות על אוחו ולהעיר השוחס, לב את לעורר הוא זה וכל 2"ו(.)ב"ר,
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 מה לחוש אין בשחיטה שעוסק מאחרכלל,

 אפילו לי ויראה לושט. קנה ביןשהפסיק
 הושט רוב שחט אם א', בסי' שהכשידועוף
 לושט, גמר ואח"כ הקנה, ושחטוהניח

 )8מ"ג(. כןהדין
 כך, לעכו"ם למכדואסוד לעכו"םלטכרו

 ימכירנו ואח"כ ימיתנואלא
 בקאינן לא דאנן משום )דמ"א(.לעכו"ם
 )שם(. הושט לנקיבת וחיישינן הושט,בבדיקת
 נ"ז סי' סוף הרב שכ' ממה להקשותואין

 הטרפות מכשירין ויש ידוע, שאינובטריפות
 למכרו מותר מ"מ לאוסדו, דקיי.ל אע*גההוא,
 מטעם נתירנו נמי הכא ס"ס, מטעםלעכו"ם
 ימכירנו לא ושמא הושט, ניקב לא שמאס"ס,

 מחמת הוא דהספק כיון הכא, ושאניהעכו"ם,
 כידוע לספק, נחשב לא וזה ידיעתינו,חסרון
 בביתו, להשהותו ואסור )ש"ך(. ס"סמכללי

 אם אבל )מרדכי(. תקלהמשום
 כ"א אלא להשהותו צדיך איןלהשהותו

 דטריפה ותלד, שתתעבריום
 וסי' י"ח, נ"ז, סי' כדלקמן מותד, יולדת,אינה
 כ"ו, באות כתב תב"ש ועיין )ש"ך(. ס"ט9"1
 ימיתנו ולא ימיתנו, שהוא לגוי למכורשטוב
 ראיה שמביא בה"י לדברי לחושישראל,
 לנבילה מכוין דלא בקו"א, פר"ח ועייןמרש"י.
 ואח"כ אותו, להמית יכול ולכן, מסחר,לשם
 מתקלה, להנצל דק זהו כי לעכו"ם,למכרו
 הטצות תלש אם זה, מטעם )8מ"ג(.ע"ש
 דם ויצא בבהמה העוד חתך או העוףמן

 הוושט לנקיבת דחיישינן להטריף, ישממנה,
 לאומדו, אפשר שאי דבר זה)דמ"א(.
 ומנוסח הושט, ינקוב הטצה תלישתשע"י
 כתב 8"ג, סי' פדואה מהד"ם שהביאההג"ה
 אווזא בר גם להתיר סבר דחזי דמאן בזה,טעם

 שגם ואפשר, ל"ג. דבסי' דמא, קועיהדמסמס
 הושט, נקיבת משום הטעם שכתב כאןדמ"א
 אכל כו', בעור שחתך השנייה חלוקה עלכתב

 הוא, גזידה משום הטעם הראשונה,בחלוקה
 בתלמוד. נזכר שלא מה גזידה להוסיף קשהדבר
 דאין אלא נהוג, זאת בחומרא דנהיג כיוןומ"מ

 בענין דם, ט8ות קצת מצאו באם רקלהחמיר
 לא אבל דמא, קועיה לממסמס דמיון לושיש
 להחמיר איו האדמומית, שנראה אלאיצא,

 אף בה"מ נוצות במריטת היקל הש"ך)ט"ז(.
 ראיה אין ומט"ז בשמ"ח, היקל יכן דם,שיצא
 הפיקל ומ"מ בה"מ. להיתר ולא לאיסורלא

 אבל הפ*יד. לא 8ה"ם, הנוצותבמריטת
 להתיר אין דם, יצא שלא אף חעור כלבחתוך
 להתיר יש דם, ויצא טקצת ובחתךבה"מ.
 כל בחתוך אפשד ובעוף, בהמה, ודוקאבה"מ.
 קאמר, דהכי לי ויראה שרי. דם, יצא ולאהעור
 לי, בדי דמהני דם ויצא מקצת כשחתךכ"ש
 חקנה ו8תפס העור. כל מחתך הוא קילדהא
 וא"צ כשר, דם ויצא העור כל חתך אפי'לברו,
 בנוצה ובתפס לי, בברי כלל הוושטבדיקת
 )8מ"ג(. כלל הוושט בדק שלא אף כשד,בה"מ
 חעור כל התך ולא רם, יצא לא אםאבל

 ע"י להכשיד יש העור( וחתך נוצות)בתלש
 ל הרשתיסה ל הא

 המאכלת ואת האש את ויקת הדברים, בסמיכת כמרומזת"1, ובשרו נפשו את יאכל שלא אש, כבלשיד בזה,*זהר
 העונש כי יודעיכג ובלא ביודעיס ת"1, מכשול לידי יבואשלא דשמי41 סחעתא צריך השותט כי בזה, הכתנה)וירא4
 הסכמה ממנו לדרוש ממקורביו אתד אצלו בא אתת פעפ דל. מקאצק הרימ בשפ וכמס81ר כידוע, מאדקשה
 האילן על היושבים העורבים את תראה האפ לו, ואמר התלון אצל הנ"ל הרב הגישו השתיטה. במלאכתלעסוק
 דורש הנשתט שהבע"ת לועת, צריך זאת במלאכה העוסק וכל המגולגלין. השותטיס כל של הנשמות הפ ריםנגדינו?
 שום בלי הנשפך דמיו דורש שהלע"ת מפני קלקול, איזה ידו על יבוא שלא ליזהר צריך הפתות ולכל תיקון,איזו
 או"ה, מתסידי אתד גדול בשם כמס81ר בידיו. הנעשה כל על והשבון דין ליתן הוא ועתיד לנפשו, תיקוןקבלת
 להגביר כדי בשר, אכילת להפ התיר שעה, הוראת לפי אתת 8עם דתכג לפי אמונתו לבני בע"ת בשר אכילתשנאסר
 לאכול בתייו הראשונה פעפ היתה כי לתיאבון, עז בשר אכל בעצמו הוא וגם צריהם, נגד לקוס עמו, בני שלכת

 היה כי לישון. יכול היה שלא ותדשיפ שבועות עליו עברו את"כ אבל בע"ת.בשר
 העז קול והוא בקרבו, אליו מרבר והוכתה מוסר של דבריס קול כעין לו, ניאה ביצחיטה הבע"ח1עיקון

 דמי, את שפכת מווע אכלתנוז מדוע ממנו, ותובעת כנגדו העומרתהנאכל,
 כמוך1. המות מן פתד ובעל כמוך1 עצב ובעל שמתה בעל נשמה1 בעל כמוךו בע"ת הייתי הלא תטאתיזמה
 מדבר הנזכרים והדיבוריפ שבו. התטא את ימיו כל מזכיר והיה בטנו, מתוך הללו הדברים מדבר שהעז מרגישהיה
 כי הראשון, אדפ עינינו בזה והאיר וז"ל, במפרשיס וכמבואר תיקון. לו ואין וכדין, כדת נשתט שאינו בע"תכל

 נדמה, כבהמה הנה שתסא, ואתר בשר. לו וצולין אותו, משמשים המלאכיס ליוצרו, חמה קדושה צורהבהיותו
 מינו, את מין יהרוג למה שתין, והבהמה שהוא אתר כי נדמה. כבהמות נמשל ילין, בל ביקר אדם שנאמרהוא
 שתטא אתר הבשר לאכול שלא אמר לכן לזה. ראוי אינו כי כוין, שלא ומו ושופך אלי, צועקים אתיך דסיקול
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 על ריעותא שם שאין הפנימי בצד ודאהאחר, נגד ולבדוק למטה, או למעלה,שישחוט
 )ט"ז(. הדיעות לכל בזה להחמיר דאיןהעוד, למרוט שלא ליזהר יש ולכן החתך,מקום

 אף טדפה, מעל"ע ניקב דאם מדבדיומשמע זה )דמ"א(. זה בלא לשחוט יכול אםהנוצות,
 ניקב לא ושמא חולי, ע"י שמא ס"ס, דהוי איז בעוף אבל דוקא, הבהמהקאי

 במקום דס"ס מטעמא אסור, אפ"ההושט, נראה מ"מ אבל כן. לומדשייך יבשגרד
 במקום הושט שניקב דכל מהני, לאחזקה עוף של העוד על יש באםפשוט

 )פ"מ(. בשחיטה פסול הוהשחיטה, במקום ושחט החיצון, צדו על יבש גרדאיזה

 כד.סימן
 סעיפים. כ' ובו ועיקור, דצרמה חלדה דרסהדיני

 והובאה. בהולכה באיזמל שחט לבד. הובאה או בהולכה שחט )ב( דרסה.)א(
 אוחזין שנים )ד( כאחד. ראשין שני שחט )ג( שהוא. כל בסכין בבהמה והביאהוליר
 בישיבה. לשחוט בספיקא. המפרקת. וחחך שוחט היה )ה( ושוחטין.בסכין
 שחיטה. בשעת הסכין על אצבע להניח תפיסה. קורין שאנו מה בסימנים, לאחוז)1(

 ושחט. לסימן סימן בין הסכין. את החליד חלדה. )ז( דרסה. בדיני לדידןהמנהג
 פרושה מטלית תחת בצואר. הקשורה מטלת חחת מסובך. צמר תחת החליד)ח(
 לשחוט )ט( שחיטה. במקום הנוצות למרוט הצואר. מעל הצמר לתלוש הצואר.על

 במיעוט חלדה )יא( חלדה. בויני המנהג בתרא. במיעוט חלדה )י( הסכיהבראש
 בדיני המנהג בחרא. במיעוט הגרמה. )י2:( וחלוה. בדרסה לבד, הקנה חפסקמא.

 עיקור )ט1( במשט. )יד( שלישים. שני ושחט בקנה, שליש הגרים )ינ(הגרמה.
 הטימנים. עם הבשר נתלש עצמה. בהמה מבח נשמט אדם. מכח עיקורהטימנים.

 לדידן המנהג השני. שחט ואח"כ א', נשמט השני. נשמט ואח"כ בעוף א'שחט
 בו. מועלת שחיטה אם מותרין. אם ביציו, חלבו. מחץו. הסימנים נעקרו עיקור.בויני
 שחוט א' )יז( מדולדל. הנשאר מיעוט אם משהו. ונשתיר הסימן, נעקר)טז(
 העוף. בזריקת השמוטה לחלות שמוטה. היחה שלא אומר שוחט אם שמוט.וא'
 לאחר הסבין על מהגרגרת טבעת נמצא )יט( שמוט. השחוט הסימן נמצא)יח(
 שני על החתך, צדדי שני הארץ. על או הסכין, על מרובו פחות נמצאתשחיטה.

 תרנגול. בשחיטת זהירות )כ( הטכין.צודי

)א(
 על הסכין שהניח כגון כיצדנדדסהדרסח

 כחותך למטה וחתך ודחקהצואר,
 לומר צריך ואיז פסולה. זו הדי קישות, אוצנון
 שמכין כדרך חצואר, על פספין הפחאם

 )מחבר(. אחת בבת הסימנים וחתךבסייף
)פ(

 לבד, הובאה או בהולכה שחט לפדפהולפה
 צואר כמלא בסכין ישאם

 והמפרקת, העוד )עם צואר כמלא לצואדוחוץ

 בו שאין שכל פסולה, לאו ואם כשידה,רמ"א(
 ע"י דדסה בלא לשחוט אפשד אי הזה,כשיעור
 אפי' והביא, הוליך ואם לבד. הובאה אוהולכח
 הש"ך )מחבר(. כשדה שהוא כל פאזמלשחט
 דלכתחילה נאמר, ושם ח', לסי' מקוםהדאה
 צוארים ב' כמלא סכין ועוף בבהמה ביןיקח
 יהיה לדידן ובבהמה ע"ש. הנשחט אותושל
 העוף על דמכביד בעוף, ולא אצבעותי"ד

 אחדונים. דדסה, לידי ויבוא דכיםוסימנים
 א', צואר מלא אלא בסכין איז דאםודונ'

 ל חךשחיטה ל חא
 צדיבים זאת וכל בו,. צועקים אחיך דמי קול אליו, מדבר ד' קול כהלכה, שלא חיים בעלי והשוחט הקנה(.)טפר
 כל כי בכלל, נאמר כי כזאח. אחראית למשרה הם ראוים אם הזאת, הקודש משמרת נושאי לכל ולועתלהביז
 מן לה מץתא זעירא ר, בחז"ל, כמבואר כזאת. במשרה וכ"ש נואף, נקרא לכך, ראוי ואינו משרה, עליוהמקבל
 תקבל שלא תשא, לא ת"ל ומה כו' תשבעו ולא אמור כבר הרי מדבר, הכתוב שוא בשבועות אם כו', תשא לאהדא,
 קל"ב(. משלי, )ילקוט זו לשררה ראוי אחה ואין משרהעליך

 אוכל צרכי להכשיר הבאים הקודש משמרת נושאי וכל ואחרונים, הראשונים גדולי התיחסו זהומטעם
 חוששין היו הפוסק, בהכרעת תלוי הדין שפסק ובמקום הרבים. את להכשיל שלא ראש, וכובד רב בזהירותבשר,
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 חד והסכין רדסתי שלא לי ברי אמדוהשוחט
 מרד', אלא אסוד שאין הפר"ח, דעתוחריף,
 כתב, ז', ח' והתב"ש, בעיני. הואוחירוש
 לי, ידאה ומ"מ הוה. ראודייתא,רפסולה
 ויש וראי, הוה ולא נפקא, לא ספיקארמירי
 )פמ"ג(. החזקה בצירוף לא, אםלעיין,
 אלו במרינות והמנהג בבהמה, מחמיריןיש
 אין אם והביא, הוליך אפי' בבהמהלפסול
 )דמ*א(. משהו לצואד וחוץ צואד כמלאבסכין

)ג(
 כאחד ראשים שנישחט ראשיםשני

 בלבד, בהובאה אובהולכה
 )מחבר(. כשרה צואדין, שלש כדי בסכין ישאם

 אדם שוחט איתא, ובטוד בדיעבר, דוקאמשמע,
 לכתחילה אפי' דמותד הד"ן, כתוב וכןכו'.
 בדינים פדטים קצת וט"ז ש"ך עיין )ש"ך(.כו'
 )שאין לאו ואם בזמנינו. שכיחים ואינםאלו,
 ולאסוד לחוש יש צוארים( ג' כריבסכיז
 )מחבד(.שתיהן

)ר(
 ושוחטין, בסכיז אוחזיןשנים שוהטיןשנים

 הראש, לצד למעלה זהאפי'
 באלכסון, אותו שאוחזין החזה, לצד למטהוזה

 זה על זה ירדסו שמא חיישינן ולאכשרה,
)מחבד(.

)ח(
 כל וחתך שוחטהיה המפרקתחתך

 )מחבד(. כשדההמפרקת,
 דוב רק חתך לא אפי' להטריף,והמנהג
 סובריז מדבוותא יש כי לשנות, ואיןהמפרקת,

 הפוסקים גדולי שהדבה בזה, וצ"ע, )דמ"א(.כן
 והכי כו', והאגורה המרדכי המה הלאמתידיז,

 הדשן בתרומת גם הפוסקיט. כל מרברימוכח
 להחמיד שנהגו אלא שדי, הרין רמןכתב,
 רעת הוא וכן ש"ך(. )ט"ז, הפ"מ שאיןבמקום
 ואפי' לחחמיר, אין ובפפיקא )פמ"ג(,הפד"ח
 דוב שחט ואם לבדוק. צריך אין לפנינואיתא

 להקל יש בהפ"מ החוט, דוב היינוהמפרקת,
 כ', ב"י, בהגהות הגדולה הכנסת ש"ך(.)ט"ז,

 שוחט שהיה בשוחטכתב,
 תב"ש ועיין ע*ש. בישיבה, בישיבחלשחוט

 אצבעו בהניח התידבהפ"מ
 להחמיד אין בישיבה ה"ה ונ"ל הסכין.על

 אם לצדד יש הפ"מ בלא ואף בהפ"מ,ריעבר
 )9מ"ג(. ררס שלאיורע

)ו(
 ואוחז עוף, שוחט כשהארם בפיפניפלאחוז

 אצבעותיו, בשתיבסימנים
 אוחז אינו שאם יפה, אותם שיאחוזצריך
 לכאן נשמטים שיהיו פעמים בטוב,אותם
 ויבוא הולכה, ע"י לשחטן יכול ולאולכאן

 )מחבד(. רדסהלירי
 על האצכע יניח לא וכן הספין עלאצבע

 אותו יחזיק אלאהסכין,
 )המ"א(. רדסה לידי יבוא שלא כריבקתא,
 הושט, מן במשהו אלא דרסה עשה לאואפי'
 דרפה פל להטריף והמנהג )מחבר(.פסולה
 בין בתדא, במיעוט בין קמא, במיעוטבין
 )דמ"א(. בושט ביןבקנה

)ז(
 בין הסכין שהכניס כגון כיצר,חלרהחלדח

 התחתון ששחט בין לסימן,סימן
 ושחט והוציאו, וחזד למטה, מלמעלהכהלכתו
 שלא למעלה ממטה העליח ששחט ביןהעליח.

 ל חךש"יטה ל חא
 ליריה, טריפתא מטי הוא כי זעירא, בר' בש"ס שמצעו וכמו נפשם. על לעמוד רוצים היו ולא הדין, מחומרמאד
 טדע ומי בשערה, התלוים דברים שהם שחיטה, בדיני ובפרט כו/ דלמטיה היכי כי דמתיה, חכמי כל מכניסהוה
 והוא השוחט, ללב המסורים מהדברים הם שחיטה מדיני והרבה השערה. אל קולע להיות מהזוכים אחד הואאם

 מאלקיך. ויראת הם שכתובמהדברים
 במה פנים, כלפי האכזריות רגש מלבו להרחיק כוחו, בכל להשתדל השוחט שצריךונשם ברבים ד'ירא

 לגבי שנוגע במה לרבים, זאת להוכיח צריך כן השחיטה, בשעת עצמו לבין בינושנוגע
 וישרתו יראתו לפרסם בזה, הכהנה )שמ"ח(. ברבים ד' ירא להיות מהשו"ב הדורש הדין, כהנת היא וזאתחוץ.
 הוראה. ומורה מרבנים אף דורש הדין שאין כזה דבר מהשוחט דרשו מדוע קצת, תמיה שלכאורה ועדה, קהלבפני
 מונח הנבראים בטבע כי ועוד כו/ ד' עם לכת הצנע להיות דורשים והמוסר התורה דרכי כי ידוע, הלא קשה,ועוד
 9עמים, ב' זהב של הציסוי שם שנזכר הארון, בעשחת שמצינו כמו זה, על להזהיר צריכין ואין הת8ארות, שלרגש
 הזכיר ולא תצפינה ומחוץ אומר, ואח"כ מבית, טהור זהב אותו וצפית בתחילה, ואומר מחוץ. בית להבדילכוי
 שמהדרין ממה יותר מבחוץ הכל את להדר דרכו אומן כל כי טהור. זהב היה מבחוץ שגם אף מבחוץ, טהורזהב

 אזהרה ביותר צריכים מצהת, ועושי תורה לומדי על בא ולרמז מבחוץ. טהור זהב להזכיר הוצרך לא וע"כבפנים,
  וענין כל"י4 )עהן אדם בפני עצמו ולחדר מפורסם, יותר הדבר לעשות נזהרים הם בחיצונית כי 9נימית,על

 מהדברים הוא בע"ח, שחיטת של הענין שכל לעיל, שביארנו דרך על הוא ברבים יר"ש להיות מהשו"בהדר"טה
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 לשון היא חלדה )מחבד(. פסולהכהלכתו,
 זה, בלשון חולדה נקדאת ע"כחטמנח,
 חולין, בגמרא הוא כן באדץ, עצמההמטמנת

 החלדה הוא מה חקד ט"ו התב"ש )ט"ז(כ'
 או מגולה, השחיטה שיהא אם תודה,שאסדה
 מטלית כיסה אי ונפ"מ, מגולה, הסכיןשיהא
 ויש בספק שניהם דינא ולענין כו'.הסכין מצדדי נדאת השחיטה ומקום העב, צדעל

 תחת הסכין הכניס )פמ"ג(. וצ"עלהחמיד,
 כ"ש למעלה, ממטה ושוחטן הסימניםב'
 למעלה, ממטה התחתון שחט או חלדה,דהוי

 )ש"ך(. חלדה דהוי כהלכתו,והעליון
)ה(

 העוד, תחת הסכין אתהחליד צמרתחת
 בצואד מסובך צמד תחת או מפליתמפובך;

 מפלית תחת אוהבהמה,
 בו דבוק שהמטלית או בצואדה.הקשורה
 זה כל )מחבד(, פסולה שחיטתו ושחט,בשעוה
 נינהו איפשטא שלא דבעיות פסולה,ספק

 ושחט, צואדה על פדושה המטלית אם)ש"ך(.
 בזה, גם שפוסל מי ויש כשדה.שחיטתו
 ט"ז עיין )מחבד(. לדבריו לחוש ישולכתחילה
 שאוסד כב"ח דלא כש"ע להלכהדהעלה
 אם אמנם מכוסה. הסכין דאש אםבדיעבד
 אסוד, בדיעבד אף ודאי מכוסה, ששוחטבמקום
 ליזהד צריך ומש"ה ט'. הש"ך, שכתבוכמו

 )פמ"ג(. שחיטה במקום יתכסה שלאלכתחילה
 ע"ש. הט"ז, קושית שמתדץ נה"כועיין

 בצואריהם, מסובך צמד להם שישובכבשים
 יש בעופות שגם סיים במרדכי )דמ"א(.חלדה לידי יבוא שלא המסובך הצמד לתלושצדיכין

 מהן הנוצותלמדוט
 מה על סמך והדב שחיטח במקוםהנוצות

 סימן בסוףשכתב
 לשחוט יוכל אם למרוט אין לכתחילהכ"ג,

 לשחוט יכול שאינו כל נשמע, וממילא זה,בלא
 חחליד אם דינא ולענין )ש"ך(י ימדוט זה,בלא
 דוקא או דיעבד, לפסול יש אם חנוצח,תחת

  רייבה פסול מסובך צמד ודוקאלכתחילה,
 דיעבד, אסוד נוצה דאף סובד, י"ג התב"ש,הנה
 צמד שכ' דמ"א ולשון דוקא, לאו מסובךוצמד

 הנדאה וכפי מסובך. כתב לא ובמרדכימסובך,
 אלא הוה לא טצה ואי זה. בלא לשחוטאפשד באי הנוצה למדוט מדמתיד דיעבד,דאסוד
 הרמב"ם, לחומדת לכתחילה ולחושכמטלית

  לעבוד התידו ואיך דאודייתא, בע"ח צעדוהא
 ש"מ אלא בעלמא, חומרא משוםאדאודייתא

 לכך, מתכוין שא"א כיון וי"ל, אסוד.דיעבד
 )פמ"ג(. וצ"עשדי,

)פ(
 כשאדם ליזהדצדיך חפכין בראשלשחוט

 העוד על וחסשוחט
 הסכין בראש ושוחט גדול, קרע בו יעשהשלא

 לחוש איןהסכיז, באמצע שוחט אם אמנם מהעוד,ומתכסה
 מתכסה ראשו אם מתכפח וראשובאמצע,

 שהסכין כיתבעוד,
 מכוסה. אינו הסימנים כנגד בו ששוחטבמקום
 לדבריו לחוש ויש בזה, גם שמחמיד מיויש

 )מחבד(.לכתחילה
 כו', מטעם זה פסק על חולק ז"ל,מו"ח
 מזה ואין ע"כ. בדיעבד, אף לאסוד ישע"כ

 גם שוחט שהוא קאי דהתם כלל,תפיסה
 שכ' מה )ט"ז(. כו' הסכין בדאשהסימנים
 על קאי לכתחילה, לדבריו לחוש וישהמחבד

 בדין אבל מגולה, הוא ששוחט שבמקוםזה,
 במקום והסכין הסכין בדאש כששוחטהראשון,
 דאפילו המחבד דעת מהעוד, מתכסהששוחט
 )ש"ך(. פסולבדיעבד

 ל הךשהיסה ל חא
 היה ציד יצוד אשר "איש בקרא ומבואר בהיתר. שיעשה מוטב משום רק והותר הימנו, נוחה המקום רוחשאין
 רק בתמידות הדבר יהיה שלא ליזהר, צריך עכ"8 בע"ח, שהיטת לאדם שהותר שאע"8 ללמד בא כו'. עוף"או

 בחמידוח, בידו שלופה והרבו ולילה, יום העומד אחד איש על הבריות יאמרו מה ועתה במפרשים, כמבוארבאקראי,
 והורג העומד רו?ה כעין רואהו כל בעיני נחשב יהיה לא האם ולאלפים. למאות וקטנים גדולים בע"ח)שחוט
 היום בחחם ותמימחו ישרתו על ועדה, קהל בפני ברבים להוביח בוחו בכל להשתדל השוחט צריך לכןנפשות.
 המומהה, של היהיד לרשות הרבים מרשות הדבר הוציאו תקנה ולשם בלבו. ר?יהה שמץ שום ושאיןיומים,
 לעשות לקהל, המרוצים ?יבור כשליה הנהשבים ושלימיש יראים אנשים בידי הדבר ונמסר הבע"ה.לטובח

 236(. בדף השמטה )עיין יתברך. השם במצות הקודש מלאכחמלאכתן
 בשם השהיטה לעסק קוראין איך שואלין, זה אל וזה תמהין, שרבים מה יתורץ, זה ולפי הקודשמלאכוו

 הכמנה שעיקר מבינים אינם כי זו. במלאכה להיות יכולה קוושה איזה הקודש,מלאכת
 מופרש להיות והוראתו כ"ג(, )דברים, קדוש מהניך והיה דרך על הנפש, וגיעול מלכלוך נקוי על היא ח,בקרושה

 משמש בגופניות, נקי תיבת שמשמש ומה הנפש. את המלכלכות ההומריות וההתאמת הגשמיות, התכונותמן
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)י(

 ששחט לאחר אם בתרא במיעופחלדה
 החליד הסימניםרוב

 מאחד או משניהם הנשאר מיעוט תחתהסכין
 בזה, גם שאוסר מי ויש מותר, ופסקו,מהם
 והמנהג )מחבר(. לכתחילה לדבריו לחושוראוי

 בין קמא במיעוט בין תלדת, כללחפריף
 )רמ"א(. בושט בין בקנה בין כתרא,במיעוט

)יא(
 מיעוט תחת הסכין החליד אם קמאבמיעופ

 למעלה, ממטה ושחטוהראשון
 רוב שחט אם וכן כדרכה. השחיטה גמרואח"כ
 מיעוט תחת הסכין והחליד בבהמההסימן
 )מחבר(. פסולה השני, סימן ושחטהנשאר,
 להמחבר, והיינו )ש"ך( בעוף ולא כבהמהודוקא
 דרסה שהיה פוסל בעוף אף ודאי לדידןאבל
 לעשות אין להמחבר ואף בתרא, במיעוטחלדה
 כו' הסימנים ב' שישחוט דבעינן לכתחילה,כן

 וגמר בחלדה, הראשון מישט שחט אם)9מ"ג(.
 אושט )מחבר(. פסולה בחלדה, שלאהשחיטה

 במיעוט חלדה משום נאסר לא הקנה דאילוקאי,
 במיעוט פוסל חלדה אין דלדידיה רנהישתדע, וראוי )ש"ך(. פגום קנה אחצי דהוה מיריקמא,
 לדידן אף זה לבדו, הקנה תפס אם דקנה,קמא
 הא השחיטה, בתחילת דוקא מקום מכלכשר,
 במיעוט החליד כך ואחר בבהמה, הוושטשחט
 ודאי, נבילה דהוה הריב"ש, דעת דקנה,קמא
 נפקא לא ספיקא מירי דעכ"פ כתבנוואנו

)פמ"ג(.
)יב(

 בקנה השוחט זה כיצד,הגרמההגרמה
 לשחיטה, ראוי שאינו במקוםלמעלה

 מעט ושחט שחיטה, במקום לשחוט שהתחילאו
 וגמרה למעלה שחיטה למקום חוץ הסכיןוהטה
 שחיטה, במקום הקנה חלל רוב שחט אבלשם.
 וגמר למעלה, שחיטה למקום חוץ הסכיןוהטה
 בטור )מחבר(. כשרה הקנה, כל שחיטהשם

 במיעוט וחלדה שהייה דפוסל למאן אפי'כתב,
 כמקום פסול עושה אין דכאן והטעם,בתרא.
 הוה הקנה, במיעוט אח"כ שחותך דמהשחיטה,
 או הסימן רוב שחיטת אחר ברגל חותךכאילו
 הג"ה, כדעת נוהגין אנו ומיהו )ט"ז(.סימנים
 בהפ"מ ואף בתרא, במיעוט הגרמה אףדשוסלין

 אלו במדינות עלייהו דקבילו מחמירין,אנו
 דאילו הבדל, יש ומ"מ י"ח. התב"ש,כמ"ש
 דאורייתא דררא חשש יש חלדה דרסהשהייה
 ולפי' התב"ש, לפירוש איפשטא דלאמבעיא
 המנהג מצד רק ובהגרמה מדר', עכ"פהרשב"א
 ששחט ואע"פ הקנה, כל את מקיפותשאינן לפי סגי, לא הטבעות ברוב אבל )פמ"ג(.לחוד
 מטבעת חוץ הקנה, רוב שחט לא עדייןרובן,

 )ש"ך(. טור הקנה, כל מקפת שהיאהעליונה
 שחיטה, במקום בבהמה שניים רוב שחטואם

 כשרה. בדרסה, או בהגרמה השחיטהוהשלים
 לדבריו לחוש ויש בדרסה, שפוסל מיויש

 בין לתפריף ותמנתג )מחבר(.לכתחילה
 בושפ בין בקנח בין בתרא,במיעופ בין קמא במיעופ בין בתגרמת, ביןבדרפת
)רמ"א(.

)יג(
 בתחילת בקנההגרים שלהצ,תגריפ
 שלישים, ב' ושחט שליש, שלישיפ ב'וופתפ

 המחבר(. )לדעתכשרה
 שליש בשחט וכ7 בשחיטה. רוב כא7 ישדהא

 טעמא מהאי כשר שליש, ושחט שלישוהגרים
 ושחט וחזר שליש, והגרים שליש שחט)ש"ך(.
 שליש הגרים )מחבר(. כשרה האחרו7'שליש
 בהגרמה רוב כאן יש דהא )מחבר(, שסולהזו הרי האחרו7' שליש והגרים וחזר שליש,ושחט
 או ראשון בשליש החליד או דרס ואם)ש"ך(,
 בזה הסעיף כל )מחבר(, פסולה זו הריאמצעי,
 שחיטה, מהלכות ג' הרמב"ם, לשוןהוא

 כ"ו. משנה והכסף הריב"ש בפירושוונתחבטו
 דקדק דלכך פשוטים, הרמב"ם דברי ע"דולפי

 ל תךשחיסה ל תא
 רוחני, תכלית על המרמז קדושין.בלשון לאשתו איש בין ויעוד נשואים נקרא זה ומסעם ברוחניות. קדושמלת
 לאמר, ממצרים בצאתם "פראל עם עפ הקב"ה שהתנה וזהו כבהמה. והפקרות זנות לשם ולא העולם, יוצובלשם
 )שמות, קדוש וגוי כהגים ממלכת לי תהיוואהם

 ייס"
 רוחני, תכלית לשם הגשמחם הדברים כל לעשות כלומר,

 בקרא, כמסורש בקדושה, להשתמש יכולים גס דבר וכל כ'(. )יבמות, לך במותר עצמך קדש בחז"ל,כמרומז
 אתה ערוה, גדר מוצא שאתה מקום שבכל מדבר, הכתוב  עריות ובענין )קוושים(, אני קדוש כי תהיו,קדושים
 )ויק, קדושהמוצא

 רבה"
 בקדושה אלא הגסה, לתאות הדבר יעשה ולא הללה במעשהפ עצמן שיקדשו הכהנה,

 קווש כזה ולאיש שד, שכפאו כמי לו דומה יהיה ז"ל, ומאמרם תפילין, ומניח בציצית שמתעסף כמווסהרה
 מה השחיטה ובכלל אנק קווש כי קדושים, והייתפ דכתים שחיטה, של בהענין מצעו זה ולצון או"ה(. %" לויואור
 שיהיה ולעהן להבדיל האדם שצריך השחיסה, דקאי חז"ל וקבלו הסהור. ובין הסמא בין להבדיל בתריה,דכתיב
 ולהלבישו מעליו המגושמה הקליפה להסיר משתדלים אם גשמיות, עניני בכל הובר הוא וכן )שמ"ח(. כהוגןנשחס
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 בשליש בין החליד או דרס ואם לשונו,בצחות
 על דקאי בה', האמצעי בשליש ביןהראשון,

 או שלישים, ב' ושחט שליש, הגרים שאמרמה
 דכשירה שליש ושחט שליש והגרים שליששחט
 שליש דהגרים כיון תימא, דלא ואמר, קאיעלה
 שליש החליד או כשדרס ה"ה א"כ כשר,א',

 דהגרמה דכיון כשר, יהיה האמצעי אוהראשון
 כלל, אותה נחשוב לא היא, שחיטה במקוםלאו
 במיעוט החליד או דרס כאילו יחשבוא"כ
 הרמב"ם מיירא והשתא כו'. דליתא קמ"לקמא,
 )ש"ך(. פסולה ודאי הוי ולכך בקנה,שפיר

)יך(
 שלא ודאי כשהוא החילוקים אלוכלבושט

 מעלה, לצד בקנה אלא בושט,נגע
 למקום חוץ שהוא כל בו שחט אפי' בושטאבל

 בקנה וכן מטה, לצד בין מעלה לצד ביןשחיטה,
 אע"9 שחיטה, הכשר גמר קודם מטה~צד
 פסולה, זו הרי שחיטה, במקום השאר כלטגמר
 )מחבר(. במשהו הללו מקומות שנקובתמפני

 )רמ"א(. לשנות ואין מ"מ להטריףוהמנהג
)פו(

 או הקנה שנעקר כגון כיצד,עיקורעיקור
 אחד ונשמט ומהבשר, מהלחיהושט

 )מחבר(, שחיטה גמר קודם שניהם אומהם
 כשר. עדיין הסימנים על הבשר דאםמשמע
 מהלחי שנשמט כל דטריפה משמע בטוראבל
 ככל להחמיר להלכה העלה והתב"ש )ט"ז(.כו'

 אף טרפה מבשר, הסימן ניטל דאםהפירושים,
 מהלחי, ניטל ואם אחד. במקום שלםשהמיעוט

 אחד, במקום שלם המיעוט שאיז נדלדל, אםאו
 ברובן, באורכן מזה זה שנפרקו וסימניםטרפח.
 ברוב בצואר חיבורו ממקום נפרד שהסימןאו

 וחומרי נבילות חומרי נותנין אלו בכלאורך,
 וה"ה או"ב, לענין טרפות חומרי עכ"ל.טרפות
 ברכה. בלא ומכסה טרפה ספק הוהכיסוי
 ושאר מבטלין איסורין לענין נבילות,וחומרי
 או הסימן שנעקר כתב בטור )פמ"ג(.ענינים
 בכח היינו דנעקר פירושו, ונ"ל כו',נשמט
 ע"י בהמה של טעצטח חיינו ונשספאדם,
 שחיטה בשעת בין חילוק ואין )ט"ז(,נדנודה
 נתלש ואם )פמ"ג(. הש"ך כמ"ש לכן,לקודם
 ס"ל כולן, נעקרו אפי' הסימנים, עםהבשר

 או בעוף א' שחט )ש"ך(. דכשרהלהמחבר
 השני, נשמט ואח"כרוט,

 ואם )מחבר(, כשרה שחיטתו בקוף, א'שחפ
 ואח"כ מהם אחד נשמט חשניונשטפ

 פסולה שחיטתו השנישחט
 אחד, בסימן הכשרו דעוף גב על דאף)מחבר(,
 לשחיטה, ראויים שניהם שיהא בעינןמ"מ

 )ש"ד(.הרשב"א
 בטיעוט בין עיקור, כל לחפריף נוהגיןואנו
 בושט בין בקנה בין בתרא, במיעופ ביןקמא

 להמחבר דס"ל שמשמע במה 8י',)רמ"א(.
 אלא פסול אינו שחיטה, בשעת עיקורדאפי'
 נוהגין אנו בזה רובו, שחיטת גמר קודםבנעקר
 בנשמט מיהו כו'. כ"ש אפי' עיקור, כללהטריף
 )ש"ך(, כו' אדינא ליה מוקמינן שחיטהקודם
 אלא כשר, בחייו אבל שחיטה, לאחרודוקא

 בו מועלת שחיטהשאין
 מתנדנדין העיקור )שמחמת בחייונעקרו

 שתשחט וא"אהסימנים,
 דעת והבצים, החלב ולענין ש"ך(,בהכשר,
 )רמ"א( אוסרים והאחרונים להכשיר,הר"ב

 ל חרשחיטח ל חא
 בדברים במשתמש הגובה, נקודת שהיא קדושה, של למדריגה ולהגיע להשיג יכולין הוגן,בלבוש

 כי טכעחם~
 ממש, 11 בתאוה משתמש השלם האדם בעלמ~ע תאוה לשם הטבעיות בעובדא משתמש הגס תאוה שהבעלבמקום
 קיום לשם מצוה, סעודת לשם אכילתו אוכל הוא גסה, אכילה ובמקום העולש לתיקון המין לקיום תכלית,לשם
 למצוה. לו נחשב לעבירה, באחרים שנחשב כלומר ממש, עבירה מעשה גם קדושה, של למדריגה והמגיע ונפש.גוף
 אשת יעל נשים תבורך שנאמר, לשמה, עבירה גדולה זה, על ונאמר בעבירה. הבאה מצוה בחז"ל, שנקרא מהזהו
 בכל כי נ"ז(. )נזיר, כו' ולאה רחל רבקה שרה נינהו, מאן באוהל נשים כו/ תבורך באוהל מנשים הקני,חבר
 וצדיקים ד/ דרכי ישרים כנאמר בו, מההולכים נעשה וההפרש אחד, דרך יש העולם, לקיום הכרחץם טבעייםדברים
 שכיון הוא כם, ילכו צדיקים בהן נאמר לש"ש, שכיונן הן לוט בנות י"ד(. )הושע, בם יכשלו ורשעים בם,ילכו
 כ"ג(. בם)נזיר, יכשלו 191שעים בו נאמר עבירות,לשם

 אחריהם לבניהם החיים דרכי בכל ומסילה דרך הדריבו הקדושיםואבותינו
 רואשונים היו הם )פי1נרים(. אבות נקראים הם זה שבשביל ודור, דורלבל לבנים סימן אבותמעשה

 וסימנים, ציונים לעשות החיים, של שממה במדבר דרכים ולתקןלסקל
 סללו לבנים. סימן אבות מעשה בחז"ל, כמרומז הנרצה. לתכלית ולהגיע להשיג כדי לנטות, צד כאיזהלדעת

 הבהמית, ממצב להוציאו והמועיל. הטוב לצד להנחוהס, שבאדם, הטבעץם וכוחות בנטיות הדרך שביליוהתקינו
 החחם. ביסודי מהתיקונים אחד חלק לתקן נפל הקדושים מהאבות אחד ולכל השלם. אדם למדרגתולרוממו
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)טז(

 בו ונשתייר הסימןנעקר ונשתיירנעקר
 ד9סול והא כשר.משהו,

 משמע )מחבר(, כולו שנעקר היינובעיקור
 בעיקור אסרינן לא שחיטה בשעת שאפי'בהדיא
 ואין כו'. כולו בנעקר אלא הסימן, שמיטתשל

 שום בו ואין בזה, שיחלק פוסק שוםנמצא
 כל עיקור מטריפין אנו מנהגא דמחמתשפיר, הרמ"א כ' לדידן ומ"מ )ט"ז(. לחלקסברא
 כ"ג אות הש"ך שכ' כמו שחיטה, בשעתשהוא

 אף מדינא דודאי קאמר, דהכי פי')5מ"ג(,
 כו', מלחי רובו שנשמט בעינן שחיטהבשעת
 שחיטה בשעת אפי' שהתיר כט"ז ולאשהיטה, בשעת אירע אם מטריפין אנו המנהג מצדאלא
 נוהגין ואנו רמ"א, וז"ש כ"ש. נעקראם

 בשעת שהיה כל ר"ל, עיקור" "כללהטריף
 כ"ש, שנשמט דקנה קמא במיעוט ואפי'שחיטה
 דהוה מידי כלל, השחיטה התחילה לאדעדיין
 מצד מחמירין תו שחיטה בשעת והוהבושט, נגע שמא חשש משום אפ"ה פגום, קנהאחצי
 הקנה תפס אם דאף עוד, לפרש וישהמנהג.
 שחיטה, בשעת שאירע כיון אפ"ה,לבדו,

 )שם(. כו' המנהג מצדמטריפין
 )דכשר אחד במקום הוא הנשאר שאותווהוא,
 הוא הנשאר מיעוט אם אבל המחבר(,לדעת

 9סול, כאן, ומעט כאן מעט שהואמדולדל,
 מחובר, שנשאר ומה בכח, שנעקר הדברשניכר
 ו9סול. כולו נעקר ליה והוי הוא, מדולדלחיבור
 קיים, ורובו מיעוט אלא נעקר לא אםאבל
 כאן מעט מדולדל, הוא הנשאר זה שרובאע"פ
 )מחבר(. כשר כאן,ומעט

)יז(
 ונמצא מהסימנים, אחד שחט שחטאחר
 אם ידוע ואין שמוט, השני שמוטואחר

 אחר או נשמט שחיטהקודם
 ספק פי' )מחבר(, פסולה זה הרישחיטה,
 לומר ואין שם, מהרי"ק וסיים )ש"ך(,נבילה

 ליה חזי הוי הכי, מקמי שמוטה דהוה איתאאם
 ה"ה בזה, להבחין יכול מי כי בו, מרגישאו

 )ט"ז(. המליאה בבטןכעצמים
 שמוטה, חיח שלא נאמן חשוחפומיחו

 ולא מירו, חעוף זרק ואפי' )8מ"ג(,ליה מסייע דרוב כאן כ"ש באיסורין, נאמן אחדדעד
 נשמט פירכוס או זריקה דמחמתאמרינן
 ד', כ"ה, לסי' מקום הראה הש"ך)רמ"א(,
 כתיב, דהתם כלום. מצאתי ולא שםועיינתי
 זריקה דע"י לחוש יש מידו, הקנה זרקדאם

 זריקה דרך תולין קנה הא וושט, נשמטדוקא נמי כאן דגם נאמר ואם וושט. ולאנתרחב,
 א"א, זה כו', כן הוא לנשמט אף ונאמרנשמט,
 תלינן לא לתלות שיש אף בשחיטה ספקדכל

 היה שלא לומר נאמן השוחט מיהו)9מ"ג(.
 סתירה זה ואין )רמ"א(, שחיטה בשעתשמוט
 לידע בזה שא"א הקודם, בסעיף שכתבתילמה
 השחיטה שבמקום מיירי דכאן שחיטה,בשעת
 שחיטה, בשעת שהיה ממה שינוי אח"כנראה
 כי העקירה, נראה השחיטה שבמקוםדהיינו
 נאמן ובזה לשם, ובא נתה9ך הנעקרהמקום
 )ט"ז(. כו' שחיטה בשעת היה שלאלאמר

 ראיה דמה להתיר, שאין כתב, ל"בוהתב"ש,
 בא פרכוס ע"י דלמא לכאן, באשמעקירה

 ותקף השוחט שבדק איירי דמהרא"י אלאלכאן,
 ולא השוחט, נאמן שמוט, נמצא ואח"כאגודל,
 נאמן אין בידו, ואין דאיתחזק היכאתימא

)9מ"ג(.
)יח(

 הסימן נמצאאם שמוט חשחופהסימן
 אם שמוט,השחוט

 בית עור או בידו, הסימנים תפסכששחט
 אפשר הסימנים, שתפס כיון )מחבר(, פסולהזו הרי העור, תחת הסימן ונדחק מאחריוהשחיטה
 קודם שנשמט ואפשר שתשחט,לשמוטה
 לאו ואם )ש"ך(, נבילה ספק והוישחיטה,
 בהמה שיביא בדיקה, ע"י מותר תפס()שלא

 ל הךשחיטה ל חא
 לשון ידענו", לא "אברהם הקרא, בפ" במפרשים במבואר ע"41 אבינו יצחק של בגורלו נפל זה בחלקוהתיקון
 הדין. מן להצילני הקב"ה לפני מתאמץ לבדו יצחק כי בוה, היא הענין כו'. עתיד לשון יכירנו, לא וישראלעבר,
 יצחק ועל ח"ג(. מאמרות, )עשרה לעתיד שמור שהוא יעקב על ולא אליו, שקדם אברהם, חסד על לסמוךליצהק אע כי אמר לזה יצחק. ע"י מתנהג הזה ועולם לעתיד, שמור יעקב ומדת לאברהם, חסד היה העולם בבריאתכי
 עליו, נחמכין העולם בבנין העוסקים אדם בני של בנין ורוב מנין שרוב התיכוני, העמוד עבודהי והיאעליהם, עוסד שהעולם רגלים מהשלשה האמצעה הרגל לבנין היסוו להניח יוסים, היום הנובחים החהם לתקן מוטלהיה

 היוסים חההם את לרומם תיקון, להם למצוא משתדל יצחק היה בשבילם קהם. העולם שבזכותו השדרה לחוסונחשב
 מלחמת תכסיסי שארי וכל ומתן, משא עסק, מלאכה, עבודה, והיא החברותיים, החתם צדדי כל את הכוללהשדה, בעלי של החהם תיקון על להת9לל הלך שדה, עסקי על )חה4 בשדה לשוח יצחק ויצא בקרא, כמרומו המעלה.לרום
 דברים שלשה על במשנה, ומבואר שלהם. פרנסה צרבי וכל לחמיהם, את לוחמים איש בני גם אדם שבניהחים,
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 שתי דומות אם יעקרנו, אח"כ הסימן,וישחוט

 מאדמת השניה ואם כשרה, לזו זוהשחיטות
 הוא האודם שמא כי )מחבר(. פסולהיותר,
 שכ' למה ול"ד חיות. עדיין בה שהיהמחמת
 לפי בהמה, באותה שמדמין ט', ל"ד, סי'לקמן
 מכשול אין ע"כ טרפה, הראשון, האודםששם
 בקיאין אנו אין ועכשיו )ט"ז(.לפנינו
 )מחבר(. אסור גונא בכל הלכך זו,בבריקח

)יפ(
 בהכשר, כדרכו העוף שחט חסנין עלטבעת

 טבעת מצא השחיטהואחר
 ויש )מחבר(, כשר הסכיו, על שלםמהגרגרת
 )רמ"א(. לשנות ואין עיקר וכו בזה,מטריפין

 חסנין, על מרובו פחות הפבעת מן נמצאאם
 כאן אין שהרי דכשר, פשיטא הארץ עלאו

 נעשה אם אף לגמרי,טרפות
 ונראה, הסכין. דחיקת ע"י ב' עלחתוכה
 הוא אם לנו ספק אם אפי' הסניןצדדי

 לקולא ניזל לא, אוהרוב
 את"ל הרוב, היה לא שמא ספק ס"ס,מטעם
 הגרגרת. גלגול ע"י נעשה שמא הרוב,שהוא
 ומצא אוזא, ששחט באחד לידי בא אחתופעם

 אחת' טבעת הסכין חוד על השחיטהאחר
 על החתך צדדי ושני חתוכה, שהיתהדהיינו
 ברור, נראה דבזה והכשרתי, הסכין, צדדישני
 נקפצה הגרגרת על הסכין דחיקת ע"ישלא
 ואין הטבעת, נחתכה שהרי ממקומה, א'חוליה
 ואח"כ ממקומה, נדחפה תחילה שמאלחוש

 הש"ך דעת )ט"ז(.חתך
 על נמצא אם להחמיר חארץ עלנמצא

 הטבעת נחתך ואפי'הארץ,
 כזה בס"ס הנה דינא ולענין ע"ש. אחד,מצד

 רק בודאי אם אמנם כ"ו, התב"שהחמיר
 הארץ על )בנמצא להכשיר יש הוא,מיעוט
 יש אחד בספק כו' להש"ך ואף הסכין( עלאו

 )9מ"ג(. נעקר שחיטה אחר שמא כו'להתיר
)כ(

 ליזהר צריך תרנגול השוחט תרנגולשחיפת
 או בקרקעי רגליושידחוק

 שלא כדי בקרקע, רגליו ינעץ שלאיגביהע
 ובקצת בכותל, וה"ה )מחבר(. הסימניםיעקור
 סופר טעות והוא ידחוק, שלא כתובספרים
 עקור, הסימן אח"כ ומצא נזהר לא ואם)ט"ז(,
 )פמ"ג(. ספק אלא הוה לאמ"מ

 כתםימן
 מעיפים. ג' ובו השחיטת אחר לברוקשצריך

 תקופת בדק. לא אם בראיה. במשמוש, שחיטה. לאחר הסימנים בויקת)א(
 באמצע שחט אם הגרמה. אחר שמוטה. אחר לבדוק כובע. שיפוי עלאגודל
 מעים בני זאב נסל )ג( נוצה. ידי על לבדוק )ב( הסימנים. בדיקת זמןהצואר.

 נקובים* והחזירם השחיטה,אחר

)א(
 שיבדוק צריךהשוחט חסימניםצדיקת

 שחיטה אחרבסימנים
 שחיטה בשעת שיראה או רובן, נשחטואם
 אם בזה, כתב בטור )מחבר(. רובן שחוטיןשהן
 כו'. יותר א"צ לפניו, שחוטין אותןרואה

 להחמיר, באמת רבו בשם כתבובמהרי"ל

 שחיטת חתך תוך ידיו להעביר ונכוןשראוי
 כראוי, ששחט המשמוש, עם להרגישבהמה
 מלא השחיטה דבית יפה, לבדוק איןדבראיה

 הכי קאמר רוב שחיטת דעל ופשוט עכ"גדם,
 דכתב יותר צריך דאין דל"ת ור"ל,)ט"ז(.
 לא אם לראות שא"צ אהגרמה, קאיהטור,
 דאל"כ כו' קאי רובן דאשחיטת לז"אהגרים,

ךחלשחטהאחל
 אברהם אבות. שלשה בהם השתלמו אלה, עמודים שלשה כי )אבות(, כו' העבודה ועל התורה על עומד,העולם
 אוהלים, יושב שדרשו, כמו התורה, עמוד תיקן יעקב העבודה, עמוד תיקן יצחק ג"ח, עמוד תיקן החסד,איש
 ונש,נ רם למדריגת ולרוממם להדרם זו, עבודה בעלי את לתקן נפל יצחק גורל ועל אבות(. )תורת ועבר שםאהלי

 ציד יודע איש עשיו ויהי הנערים, ויגדלו כתיב, בתורה. מרומזת יצחקותכונת
 בני בתכונת הם סוגים שני )תולדות(. אהלים יושב תם איש ויעקב שוה, איש העבודה עמודיצחק,

 מדע. ובן תורה הבן הוא אהל, ויושב הארץ, עם עם, להמון המרמז שדה, אישאדם,
 ותמיד הציה את לאכול יתאוה היום כל תמיד, ציד יצחק, של בפיו כי )שם(. בפיו ציד כי עשיו את יצחקויאהב
 היסוד הוא שדה האיש עם, שההמון להודות וצריכים )רמב"ן(. כו' לו המביא והוא אחר, דבר יאכל לא בפיוהוא
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 לבדוק שהצריך הרא"ש אביו על חולקאיך
 שאין משמע, ובמהדי"ל ע"ש. הגרמה,אחר
 )פמ"ג(. עין ראיית עללסמוך

 אסור שחוטין, שרובן ראה לאואם
 בחייה דבהמה נבילה, והוי )מחבר( בדקלא

 ניתרת ואינה עומדת, איסורבחזקת
 )ש"ך(. ש"ס כראוי, שנשחטה לך שיודעעד
 וכן אחזקה, אוקמיה השקול ספק כל ודאיפי'

 זה הרי שחיטה, הל' בפ"א מרמב"םמשמע
 כתב, והתב"ש ודאי. דהוה ומשמענבילה,

 נבילה, משום ולוקה נבילה, ודאי הוהלהרמב"ם
 מה דכל כוונתו, ויראה במשא. לטמאולא

 )פמ"ג(. כו' עכשיו ה"ה החי, מן אברמשום לקי דהוי עכשיו, כן בחייה, עומדתשהיתה
 זה, בדרך לבדוקונהגו

 יפלטו הדחק ומתוךכובע, שיפוי על אגודל שתוקף אגודלתקופת
 נשחטו אם לדאות יכול ואז לחוץ,הסימנים

 יכנסו לא אם כי שפוטח. עביד אי אודובן
 וטדפה, שמוטה הוי אצבעו, שהסיר לאחרלפנים
 דסמכינן שמוטה, אחר לבדוק צריך איןמיהו

 לא אם דבדיעבד אלא בה"ג, כדעתשפוטח, אחר 'גפ לבדוק יש דליתחילחהעלתי ובספרי )דמ"א(, טדפות בשאר כמוארובא,
 ל"ט, סי' כדלקמן לריאה, ודמי מותר,בדק,
 שחיטה, בשעת שמיטה לעשות שכיחוה"נ

 )ש"ך(. זה שלפני סי' בסוף תרנגולהשוחט גבי ופוסקים, בש"ס דאיתא ממאיכדמשמע
 הריאה סירכותכמו המצוי מיעוט עכ"8 הוה דשמוטה כוונתו,תוכן
 לבדוק. צריך ומש"ה שפוטח אחרלבדוק

 אין דאנו מ"שומ"מ
 אוסרין הפ"מ באין הא דיעבד,אוסדין
 הפ"מ, באין לאסור יש כאן ה"הבריאה,
 להתב"ש, וראיתי כו'. לחלק ישואולי

 תוקף על סומכין אנו איך הקשהא',
 יצא ולא מדולדל המיעוט דלמאאגודל,
 לומר, וצדיך כו'. הקשה יפה וזה כו'לחוץ

 המיעוט שיהא הוא שכיחא דלאדמלתא
 לא תו המצוי, מיעוט הוה דלא וכיוןמדולדל,

 שהם לראות שצריך שאומר חגרפחאחר מי ויש )פמ"ג(.מחמירין
 בלא שחיטה, במקוםשחוטין

 לבדוק צריך אין דבעיקור )מחבר(.הגרמה
 עיקור בהם שאין רוב על דסמכינןאחריו,

 הגדמה, אחר לבדוק דצריך הא ונראה)הרא"ש(.
 חוץ שיגרום לראש, סמוך בשוחט הואדשכיח

 )ט"ז(. הכשדלמקום
 סמוך בשחט והיינו חצואר באפצעשחט

 באמצע ולאלראש,
 התב"ש. כתב כן שיגרום, הוא דרחוקהצואר
 בדק, ולא לראש סמוך שחט אם סיים,ושמ"ח
 ודאי, לא אמאי ידענא ולא נבילה, ספקהוי
 לה. משוי ודאי חזקה, ואיכא השקול ספקשכל
 ודאי השקול דספק ג', באות ז"ל הוא כ'וכן

 )8מ"ג(. להמשוי
 קודם זה אחר לבדוקויש בדיקחזפן

 לא ואם מידו, העוףשיזרוק
 שמא חיישינן ולא אח"כ, בודק תחילה,בדקו
 זו הג"ה )רמ"א(. החתך נתרחב הפירכוסע"י
 לכאורה )ש"ך(. שאומר מי ויש קודםצ"ל
 שמא הטעם דסובר ג', אות אט"ז דפליגיראה
 חילוק אין דבריו דלפי אח"כ, מלבדוקישכח
 צריך הגרמה אחר דה"ה להגרמה, רובאבין

 וא"כ ישכח. שמא מידו שיזרוק קודםלבדוק
 לומר כאן, זו הג"ה דכתב כן, דמ"א עשהבכיון
 דהטעם סובר אלא אהגרמה, נמידקאי

 כשיטת יתרחב שמא חיישינןדלכתחילה
 כו'. ברוב אלא בהגרמה זה שייך דלאמהרי"ו,
 ישכח שמא הט"ז, לפי' וחומרא, קולא בזהויש

 ל הףשחיסה ל חא
 לאכול מתאוים האהל ויושכי הבריות. צרכי וכל מזון, המכין הוא לכל, ומפרנס הכל את הזן הוא העולם,לקיום
 להלל גם אלא להודות, רק לא אנחנו, מחויבים והמוסר הנימוס ומגדר בפיו. הוא ותמיד מכינקמ, שהם הצידאת

 ואם תורה, אין קמח אין שאם וידע סוכה מכיר היה כי יצחק, שעשה כמו ולכבדם לאוהבם ולקלס, לברךולשבח,
 יכירו כבר המדע שבעלי הדבר, הוא וכדאי תורה. ללמוד אהל היושב יוכל לא אוכל, צרכי שיכין מי ימצאלא
 המשיל בעבודה, העוסקים הארץ לעמי מבזים ת"ח איך כשראה הלל, עשה וכן עם. להמון כבוד ויחלקו זאת,את
 עיניכם גורלכם, מר וכמה העולם, גדול כמה אתם, חשובים ואין קסנים כמה לבקעות, אמרו ההרים משל,להם
 חזרתם אם הבקעות ענו זה על השמש. זוהר מקוי נהנים אינכם וכפריכג ערים ולא ויערים, שדות לא רואיםאינם
 אם ואמר, הלל להם וביאר כמונק החתם הרים, להיות שנתגדלתם בעת כככג הניתן והחול העפר את לנואתם
 ויששכר בצאתך זבולון שמח זבולון, את משה בירך ולכן ברעב. כולני כלינו השדות, את יעבדו לאאחיכם
 כתים, בעלי אלו שכה זמורות נמשלה, כגפן זו אומה לקיש, בן שמעון רי אמר )מדרש(. בזה תלוי זה כיכאהליך,
 על ומגינים הרוח סובלין שבגפנים עלין צ-ב(, )חולין, כוי הארץ עמי אלו שבה עלין ת"ח, אלו שבה,אשכלות
 אוכלין חכמים שתלמידי מה וקוצרין, וזורעין חורשין הארץ עמי כך ורוחות. שמש שרב, יכס שלאהאשכלות



 שמואל פו פימן שחיטח חלפותבית%
 שייך דלא בבהמה אף חומדא הוהמלבדוק,
 ובעוף הגרמה, וה"ה מיד. לבדוק צדיךפדכוס,
 לטעם ואלו כן. הדין ג"כ הושט, שחטאם

 דמ"א דנקיט ועוף צדיך, אין בבהמההש"ך,
 א"צ בעוף, הוושט שחט ואם בדקדוק.הוא

 יתרחב שמא חשש יש קנה דוקא מקודם,לבדוק
 אמד אם לש"ך, חומדא ג"כ ויש הש"ך.כמ"ש
 שישכח שייך דלא הבדיקה, לו שיזכירלאחד
 אפ"ה כו', בדיקה גבי כמו ישכחו לאדשנים
 )9מ"ג(. כה"ג שדי ולט"ז יתדחב, שמאאסור
 דחיישינן כשזדקו, להחמיר מביא זרועבאור
 הדברים לישב כדי והב"ח החתך. נתרחבשמא

 הסימו דנמצא דהיכא חילק, א"ז בשםשנכתבו
 יותד שנקרע חיישינן לא ודאי כולו,שחוט

 ולא חיישינן, דובו שחוט בנמצא אבלבפרכוסו,
 מפי נכח חילוק קבלתי אני אבל כו'. יפהכיון
 להתפרק, הקנה דדך דודאי ז"ל, כ"ץאו"מ

 אבל בפרכתו, רוב נעשה דבקלוחיישינן
 דרכו דאין כשר, שחומ הושטכשנמצא
 וט"ז )ש"ך(. בדוחב ולא באודך, אלאלהתקרע
 ע"ש. ענין, בכלמיקל

)ב(
 לדאות בנוצהה~ודקים נוצח ע"ילבדוק

 טועין הדוב, נשחטאם
 בעינן ואנן הדוב, נשחט לא דשמא )מחבד(.הן
 כתב, מא"ז ובהג"א מרדכי, לעינים, הנדאהדוב

 ואסור קורע הנוצה המיעוט, שוחטדאפי'
 נמצא אם דאף מחמיר, הב' ופידוש)ש"ך(.
 ונעשה קרעה הנוצה דשמא אסור, דובאח"כ
 )פמ"ג(. אסורדובו,

)ג(
 ובא כדאוי, נשחטה מעים, בני ואבנטל

 מעיה בני ונטל זאב נקוביםוהחזירום
 נקובים כשהםוהחזירן

 נקב נקב במקום שמא חיישינן ולאכשדה,
 היתר, בחזקת היא הרי דנשחטה דכיון)מחבר(,

 ופוסקים. ש"ס, נטדפה, במה לך שיודעעד
 הדבה נקבים יש דאפי' נתבאר ס"ה ל"זובסי'
 )ט"ז, בזאב כולהו תלינן שיניו, במקוםשלא
 כדאוי, שנשחטה שידעינן קודם אבלש"ך(.
 בשחיטה שאירע ספק וכל שמדת, איסודבחזקת
 )דמ"א(.טדפה

 כו.סימן
 סעיפים. ב' ובו דמטתימוע קורם מעיים בבני 14 בושם נקברין

 שחיטה, גמר קודם המשט ניקב)א(
 שחט הריאה.וניקבה

)א(
 שחיטה בשעת הושט ניקב נגד הושטניקב
 כבר, שנשחט מקום כנגד שנשחטמקום

 קודם היינו )מחבר(טדפה
 דובו, ששחט לאחר אבל הושט, שחיטתגמר
 שחיטה הלכות כל דפסלינן לדידן אפי'כשד

 הנשאר במיעוט היינו דהתם בתרא,במיעוט
 וכן כלל, שחיטה דדך הפסול אירע דלאהכא, דשאני ועוד נכשו7 כבר שנשחט מה אבלעצמו,
 לא שעדיין ואף כו', ז"ל רש"י מפי'משמע

 הקנה, שחט )ב( שנשחט. מקוםנגד
 בנמ"ע. וניקבוהמשט

 בושט 9וסל טרפות אין מ"מ הקנה,נשחט
 אחד הושט ניקב אם וכ"ש כו'. כברשנשחט
 דלא דכשר הקנה, שחיטת קודם כולושנשחט
 )ש"ך(.כהב"ח
 ה נ ק ה ט ח ש הריאה, תיקבח חקנחשחט
 הדיאה וניקבה מעיימי בני וניקבוחו,טט,

 ששחטקודם
 קודם מעיים, בני וניקבו הושט שחטהושט,
 בושט, תלויין המעיים וחיי בקנה, תלוייןהריאה שחיי אע"פ )מחבר(, טרפה הקנה,ששחט

 ל חךשחיטה ל חא
 אלקי לולי שנאמר, ממון, הציל אבות שזכות אבות, מוכות יותר המלאכה, יתברך אצלו שחביבה ומצינו,)רש"ק.
 ויוכח ראה כפי יגיע את שנאמר, נפשות, הצילה מלאכה וזכות ממון. הרי שלחתנו, ריקם אתה כי כף,אברהם
 תיקון להביא הגורל נפל אבינו יצחק ועל ל"ה(. חדש, )ילקוט כו' יעקב עם מובר לך השמר לו שאמראמש.

 הנחשבים לחבירו, אדם בין הנוהגות במצית היומחם,בחיי
 הצירים שני על וחוזרים הסובבים הקיוש של להאופנים הצרכים ותשמושי הצרכים,הרכשת

 כדי הצרכים". 1"תשמושי הצרכים", "הרכשת והןהכללחש
 בחוקים ומשטר, בסדר והחסרון לחמכג את ללחום בזה, זה נסגעים אנשים החחם, הספקת צרכי לעצמםלרכוש
 שמאל, ועל ימין על גוזל רומם, וזה חוטף זה ומים. ושפיכת גזילה לידי מביא החברה, בחיי ומתוקניםקבועים



5ג שמראל כו פימן שחיפח ח*יתבית
 י"ל רובו, שחיטת אחר הושט בנקיבתאיסור שניהם, שישחוט עד טרפות, בהן שייךאפ"ה
 בהם גמכאןאוסרהנקב וע"כ הושט, בלאעצמם דקיי"ל כו', בסל כמונחים המעיים הווהושט בפני למעיים טרפות כעלמא דיש הכאשאני ששחט כיון אמרינן ולא )ש"ך(. וושטקנה
 דכיון עצמו, בושט משא"כ הושט, שחיטתאחר להקשות יש ולכאורה חיות. לחצי טרפותיש
 )ט"ז(. דליתא כמאן הוא הרי רובו,שנשחט דאין רש"ל, בשם בסמוך שכ' מה עלמזה

 כז.)מימן
 אחר. סעיף ובו מפרכםת, בעורה מהבהמה אבר לחתוךשלא

 הריאה. וגיקבה הקגה שחס שחיטה. לאחר ממפרכסת לאכול)א(
 וגקשרה. שגשברה העוף,מפרקת

)א(
 לאחר מבהמהחתך ממפרכסתלאכול

 ועודנו כראוי,שנשחטה
 שתמות עד ממנה לאכול אסורמפרכסת,
 הדם, על תאכלו לא דכתיב )מחבר(.הבהמה
 אבל בטור, וסיים נפשה, שתצא קודםדמשמע
 ולהאכילה לאכלה, מותר נפשה שתצאלאחר
 השחיטה, מועיל שלישראל כיון כו'.לעכו"ם
 שהמתין כל מפרכסת, בעודה שנחתך מהומותר
 ולעכו"ם שרי, דלישראל מידי וליכא שמתה.עד

 שחט אם )ט"ז(. כו'אסור
 לאו הריאה, וניקבה הקנה חקנהשחפ
 ולצורך ספק, אלא טרפה ודאי חריאחוניקבח

 ספק, עוד יש אי גדול,הפסד
 כלל, לצדד אין גדול, הפסד ובלא לצדד,יש

 דלית ודאי, דהוה סוברים הפוסקיםדרוב
 הסכים בשחיטה נתנבלה ואי כר"ל.הלכתא
 מעיים הבני ליתן דאסור ג"כ ובכו"פהתב"ש
 נפשה, שתצא קודם או טרפה אי ומיהולעכו"ם.
 משום אסור דלישראל דאף לגוי, ליתןמותר
 כיון מ"מ תאכלו, לא איסור משום אוטרפה,
 מותר לב"נ גם לו, והלך חלף אמ"הדאיסור
 דמטמאין נבילות מששה א' נתנבלה ואםכו'.

 ליתן שרי מפרכסת, בעודה בשר וחתךמחיים,
 וכן מיד, דמטמאה כיון הוא, חיה דלאולב"נ,

 נבילות ששה בהנך ומיהו ושמ"ח. התבו"שכ'
 )פמ"ג(. כו' לעייןיש

 מפרקתה, שנשברה עוף חעוףמפרקת
 והבשר והחוט ונקשרה, ונקשרחשנשברה

 שרוצה מי יששלמים,
 וחזר עמה, בשר רוב נשבר שמאלהטריף,
 כקרום והיו יחדיו, השברים שחזרו כמוונרפא
 ודעתו חולק והט"ז כו'. מכה מחמתשעלה

 מפרקת נשברה דינא ולענין ע"ש.להכשיר
 בשר, רוב עם הא הפ"מ. בלא אף כשרהלחוד,
 להתיר. יש ומה"מ הפ"מ באין להחמיריש

 וחזר החוט נפסק שמא חיישינן לאומ"מ
 ולא השדרה נפסק לקמן, כדמוכחונתרפא,
 נפסק שמא אמרינן ולא כשרה, החוט,נפסק
 )8מ"ג(. כאן בתב"ש ועיין כו', החוטג"כ
 נפשה, שתצא קודם טמאה מבהמה חתךאם
 להושיט אסור שחיטה, בה שייך דלאכיון
 ששחטה עכו"ם של בהמה )ש"ך( נח לבןממנה
 לא שהוא מאחר לב"נ, להושיט אסורישראל,
 לא שלו בבהמה א"כ השחיטה, עלנצטוה
 ואם עכו"ם, כשחטה ודינה בשחיטה, לוהותרה
 להושיט אסור מפרכסת, בעודה ממנהחתך
 הרשב"א מלשון ודאי ויראה )שם(.לב"נ

 בטהורה וגוי בטמאה ישראל דוקאוהש"ך,
 ישראל הא לגוי, ליתן מפרכסת בעודהאסור

 ל הךשחיטה ל חא
 כלוסר דרכו, את בשר כל שהשחית המבול לדור שקרה כמו בעולם, חרבן ומביא בלעו, חפם רעהו אתמחם
 המביא אש של מבול ע"י לפעמים מיס, מבול ע"י הקץ יבוא לפעסים בשר. לכל קץ ובא החפם, וסדר דרראת
 שוגות. 1תה19כות מלחמות ע-י ואבדווכליוז

 והיא המבול, דור חסא לתקן נפל יצחק ועל עכו"ם, עובדי שהיו אנוש, דור שתיקן באברהם שמציגו כמוחפחם. בדרכי שוגים תיקוגים להביא והשתדלו בניהם, גורל על הקדושים אבותינו דואגים היו בנים, על אבוכרחם
 בחקלא לצלאת )חיי(. בשדה לשוח יצחק ויצא דכתיב, וזהו עמוקות(. )מגלה הפלגה דור תיקן ויעקב דמים,שפיכת

 הכלל בעד רק 9רטית, תפילה מתפללים אינם הקדושים והאבות כ-ח(. )ברכות, תפילה אלא שיחה ואין)אונקלסא
 בשדה, מת9לל יצחק שהיה המנחה ובתפילת עד. עדי לדורותם הדורות תיקון על בתפילתם מבקשים הםכולו,
 בסקרה ולא המבול. כדור דורות ויבואו יחזרו שלא הכלכלחם, החברותחם החיים בשדי התיקון על סתיללהיה
 לזוג קרה לוה שקרה ומה העבודה, לבעלי קרובה שפכת לו יש כי ליצחק, העבודה עמוד של התיקוןנמסר
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 הוה שנים רברוב או ספיקא, משוםהיינו טרפה, משום לישראל דאסור אףבטרפה,
 והעולם רמיין. בדיקולא דמנחי כמאןעכ"פ בתוס' כמ"ש מירי, איכא מי שייך לאדכה"ג
 פר"ח רברי על סומכין ואולי מזה, נזהריןאין שחיטה הך רמהני כיון מ"מ ל"ג.חולין,
 ועוד, כן, ראינו התבאר וכבר כר"ל, קיי"לדלא נח, לבן נמי ה"ה לישראל, אמ"ה מידילהוציא
 רמורה גופא, בסי' עיון קצת יש להפר"חאף כל ומיהו כו'. עור לפני משום ביהוליכא

 רמיא בריקולא דמנחי רכמאן גופאאיהו מירי שחיטה הך מהני ולא בשחיטה,שנפסלה
)פמ"ג(. כר"ל, קיי"ל דלא לגוי, הבנמ"ע ליתןאסור

 כח.מימן
 סעיפים. כ"ר ובו הרם, כיטויריני

 ביסף מצות בשר. באכילת בתסנוקים עצמו יענג לא כיסוי. הצריכים חהם בעלי)א(
 הכיסוי. על לברך )ב( בכיסוי. פרוצים אם כסה. ולא שחט עצמה. בפני מצוההע
 ביו"ט. לשחטו בכוי. כיסוי )כ( הטעם. השחיטה. על כיסוי. על שהחהנו לברך.שכח

 בופלי. דם לכסות )ד( ביו"ט. בכלי הדם לקבל ביו"ט. שחטן ביו"ט. בופלילשחוט
 צריך מי )ח( למטה. עפר היה לא )ז( לכסות. איך )1( בפה. הזמנה למסה. עפר)!ק(

 הדם נבלע עוסות. הרבה שחט )ט( כיסוי. במצפת ~בו וכסה. אחר קוםלכסות.
 המים. לתוך שנפל דם )יב( ונתגלה, עצמו הוא כיסה הרוח. כיסהו )יא(בקרקע,
 שחט )יד( ריעותא. בו דאתילד דבר שחט במים. נתערב בהמה. בדם נתערב)יג(
 הכיסוי, לגלות שעתיד במקום עוף לשחוט בהמה. על עוף שחט בהמה. ועליהעוף,

 לכסות מחויב אם )ב?1( נתגבלה. אחרונה עוף אם לגלות. מותר אם לדם,כשצריך
 ~סות. אם )ב?ז( הנסש. דם הום. כל לכסות צריך אם הסכיז. ושעל הניתז,דם

 לכסות אם ונתנבלה. השוחט )יז( השחיטה. אחר מיד לכסות בשבת. לחולהכששחט
 השוחט )י!ק( שחיטה. הל' יודע ואינו גדול לכסות. אם ששחטו, חשו"קסרפה.
 הסכין. נאבד הכיסוי. קודם והסימנים הסכיו בדיקת )יב?( מעקר. נוחר. לדם.רק
 דבר שמלעיטיז. אפזות בחיה. כיסוי זמן)כ(

 דאתי~
 טרסה. ספק ריעות* בו

 עור. של סנדל לתוך לשחוט בספינה. או במדבר הולך לכסות. עפר אין אס)כא(
 בעסר לכסות )כד( ~יסוי. הראוים הדברים )ככ( דם. יצא ולא שחט)כב(
 שוחט בומים. המצוה למכור מכסין, שאיז בדבר וכיסה עבר בטיט.המובר.
 לעצמו. לשחוט אם הדבר, ששקר בעצמו יודע והוא א', עד ע"ישפלסוהו

)א(
 עוף, או חיה השוחט פיפוי חצריכיןבע"ח
 דמן, לכסות צריך בשראכילת

 בין עתה, צדןבין
 אשר דכתיב )מחבר(. בידו מזומניםשהיו
 יצוד, נאמר למה א"כ מ"מ. ציד,יצוד
 בשר יאכל שלא ארץ, דרך תורהלמדך
 שאינו צד הוא כאילו )חז"ל(. בהזמנהאלא

 תדיר בשר יאכל שלא כלומר, לו,מזומנת

 הדם כיסוי יש"ש ועיין רש"י(.)ט"ז,
 בריאים, שאין דאנו ג', סי')מברייתא(
 בתפנוקים. עצמו יעדן לא ומ"מ בשר.אוכלים
 תורה דברי אין ז"ל, הרמב"ט דבריוהעתיק
 ולא עליהן, עצמו שמרפה במי אלאמתקיימין

 אכילה ומתוך עידון, מתוך שלומדיןכאלו
 פירוש, עליהן. עצמו שממית במי אלאושתיה,
 כו' לעיניו שינה יתן ולא תמיד, גופושמצער
 כתב פ"ה. המדע בספר ועיין כו'. חז"לאמרו

 ל הךשחיסה ל הא
 יוסף רב אמר אלא בחז"ל, כמבואר קהם, העולם שבזכותו עולה, לקרבן עצמו את והביא המזבח על נעקדיצחק
 בית בשלמא כ"ב(. א', )ו"ה כף בית כי לישראלו לעולה מזבח וזה כוי, בית הוא זה ווד ויאמר כו', אשכחקרא

 ס"ג(.  )ובתום, כוי מקום באותו שמונת ראה יצחק של אפרו אמר, נפחא יצחק ור' יועיכוי, מנא מובח אלאמנכר(ג
 אמר, ושמואל כו', רב אמר ראה מאי  כ"א(, א', )ו"ה וינחם ר ראה ובהשחית וו"ל,  בגי מדנו אחרובמקום
 זבור חייבים, הם הריגה אם ישראל, על משה בתסילת מצינו וכן ס"ב(. כו')ברכות, שנא' ראה, יצחק שלאפרו
 את המוסרים עבודה, בעובוי הדבר ג"כ הוא וכז מ"ד(. )ש"ר, לשחוט המזבח ע"ג צוארו שפשט אביהםליצחק
 ואכלת רעיך בכרם תבוא כי בפסוק,  בחו"ל כמבואר לחמו. יביא בנסשו עובד כל כי העולם. קיום עלנפשם
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 אדם יכבד לעולם דאמרינן דהא ו',כנה"ג,
 היינו לו, שיש ממה יותד ובניואשתו

 מכבדותא, למאני קדי יוחנן דד'במלבושים,
 הוא דאם דמ"א, בשם וכ' ושתיה. באכילהולא

 שזה עצמו, לעדן יכול יוסף, כד' דעתיהאנינא
 זה העתקתי עיכ"ל. הגוף ובדיאת משמידתג"כ
 )פמ"ג(. והשכל מוסד דבדי שהםמפני

 עצמה בפני מצוה היאוהכיסוי
 ממה להקשות ואין )דמ"א(. פיפוימצוות

 בטוד מביאו הרא"ש,שכתב
 שחיטה, מצות גמד היא כיסוי דמצות כ',סי'

 שייכה אלא עצמה, כפני מצוה היאדכאמת
 עם דאש של תפילין כמו שחיטה, מצותאחד
 י"ט, כהג"ה, פסק למה להקשות ואין יר.של
 מ"ש לשחיטה, כיסוי בין לדבד שמותדר',
 דבתפילין י"ל, לתפילין. תפילין ביןמסח
 כמו יד, של על גם דאש רשל הבדכהשייכה
 )ט"ז(. תפילין בהל'שזכדנו

 אף כשדה, השחיטהאבל
 )דמ"א(. כסה ולא הזיד אם כסח ולאשחט

 שאין פרוצים העםואם
 על או הכיסוי על מפרכ*ן אין אוטכסין

 השחיטה. ולאסוד מילתא, למגדד ישהשחיטה,
 לחוד השוחט אותו אם דה"ה כתב,והתב"ש

 וכיסוי, השחיטה על מבדך ואין פדוץהוא
 )פמ"ג(. לאסודיש

)פ(
 שיכסה, קורם לבדך חייב פיסויפרכת

 בעפד רם כיסוי עלאקב"ו
 מקום בשום מצינו שלא אע"פ)מחכד(.
 כלל, דדך אלא כברכה, המצוה פדטשמזכידין

 מ"מ לחוד, דם כיסוי על לומד רי היהוא"כ
 נלמדמןבעפד, וזה ושלמעלה, הרם, מןשלמטה כיסוי דהיינו מצות, שני שעושה שאני,הכא
 המצוות שני על להודות בעפד, לומד צדיךע"כ

 ניכד, ורישומו הדם, נבלע אם ואף)ט"ז(.
 חיה דם או מלמעלה. כיסוי אלא ליהרלית

 נוסח אפ"ה למטה, עפד רליכא בהמה, רםעל
 שאנו )מה טעם כ' והתב"ש היא. חדאהבדכה
 דמו, את וכסינו דכתיב המצוה( פדטאומדים
 לומד, בעפד, אומדים אנו לכן כו', העלמהלשון

 ונכון בעפד, לכסות היאדמצוה
 קודם לבדך שכח ואם הוא. לפרךשפח

 אח"כ, יבדך כתב פד"חהכיסוי,
 אח"כ. הוא הברכה דעיקד סובד דבה"גכיון

 דספק להורות, ראוי וכן כו' ז"להדמב"ם לדברי לחוש אח"כ לברך דאין העלהוהתב"ש
 דלא פפגדו, ממצח דאם כ"ט לאותשחחינו מקום הראה הש"ך כו'. להקלבדכות
 רם. כיסוי על כ"א בעפד,יאמד

 )פמ"ג(. שם שכתבתי מה עיין הלכתאולענין
 לבריה דמזיק חשחיפח, על לא אבלהכיסוי, על שהחינו מברך ראשון פעם ששחטמי

 בד"מ, שהביא מנהגים הגהות ז"ל)דמ"א(.
 שאמד בזכות כדאמרינן, מצוה, הוידכיסוי
 מצוות, לשני בניו זכו ואפד, עפד ואנכיאבדהם
 עכ"ל. שהחינו דמבדך וסוכה ציצית כמווהוו

 מצות, משאד מ"ש להקשות, האדיךוהש"ך
 מבדכין שאין וכרו', ומזוזה תפיליןכמו

 דהשחיטה לומד, ויש בצ"ע. והניחשהחינו,
 להיות יכול דהא לשחוט, מצוה ואיט בידו,היא

 אבל אחד. שישחוט או בשד, בלאלעולם
 דם שדואה ארם כל על מוטל החובבכיסוי,
 שלא הסכים והפד"ח )ש"ך(. ח' כדלק'לכסות,
 ועיין הכיסוי. על ראשון בפעם שהחינולברך
 להכניס דאין ודאי ידאה לכן בצ"ע הניחכנה"ג
 דמבדך, הסכים והתב"ש ברכה, בספקעצמו
 )פמ"ג(.וצ"ע

)ג(
 הבא וכלאים חיה, ספק שהואכויכוי

 ואינו דמן, לכסות צריך וחיה,מבהמה
 הכא בצבי דמיידי העלה הש"ך )מחבד(,מבדך
 בבדכה, מכסה ודאי איפכא, הא התישה,על

 פמ"ג( ש"ך, )ט"ז, חיישינן ודאי אםדלזרע

 ל חךשחיטה ל חא
 שלו השכירות על נפשו את מסכז הפועל כי שלו. השכירות כשיעור מלמד כנפשיך, י"ד(. )דברים, כו'כנפשך
 א"ר יצחק, אצל מצינו וכן הארץ, ממיטב אדם לבני להכין החיים, מובח על נפשו את ומפקר מציעא,-(,)בבא
 אוכלים אינם בעוה"1, אוכלין שישראל אכילות כל כוי, מאכלת סכיז נקראת למה המאכלת, את כו' ויקחחנינא,
 קרבנות מביאים הפועלים הקרבנות, במקום באה שהתפילה החרבן ולאחר נ"ו(. )ב"ר, מאכלת אותה בוכותאלא

 )תצא( נפשו את נושא הוא ואליו כנאמר, להת%8(, יורד אינו האילז, בראש העומד הפועל )כי תם'להבמקום
 )רש"י(. באילן ונתלה בכבש עלה למות נפשו את נושא הוא הוה השכראל

 ד'. ברכת שם ראה כי השדה, ריח והרגשת שבעבורה, הקדושה הכרת את אותנו ללמר באויצחק
 כריח מריחים בגדיו ריח )תולדות(. ר בירכו אשר השדה כריח בני, ריח ראה שאמר, כמו חשדהריח

 )טור4 בירכו וע"כ השדוג ריח בגדיו וקלטו שדה, איש שהוא ופרחים, בציצים *השדה,
 בשדה לשוח יצחק ויצא דכתיב תפילתו, שם התפלל ו%ך השכינה, שם ראה השדה, אל יצחקוכשבא
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 דצריך דכיון )מחבד(, ביו"ט אותם שוחטיןאין

 ישחוט לא לכסות, רשאין אין וביו"טלכסותן,
 יש אם ביו"ט כוי ולשחוט )ש"ך(.לכתחילה

 העוף, בשביל דמכסה שדי, לכאודה עוף,לו
 אלא זה, על זה ישחוט לא דכתבו כיוןמ"מ
 שתיהן, לכסות טודח צדיך א"כ זה, אצלזה
 עם חיה וה"ה ואסוד. חלבו, למשדי אתיתו
 לשחוט אסוד ובופלי בסמוך, כמ"ש אסוד,כוי

 )8מ"ג(.ביו"ט
 )כוי ביו"ט שחטןואם בכלי חדםלקבל

 דמן מכסה אינווכלאים(
 ונ"ל )מחבר(. יכסנו ניכד, דישומו אםובלילה
 לשחוט יכול היה לכתחילה שאפי' הזה,דבזמן
 א"כ נזהרין, אנו שאין אלא הכלים,לתוך

 עפד ליתן טוב יותד ומ"מ כו'. לכתחילהאפי' בכלי הדם לקבל יכול ביו"ט, שחט אםבדיעבד
 ב"ח(. בשם )ש"ך קבלה קודם בכליוצרודית
 לא לכתחילה ומ"מ להקל, הב"ח דעתהביא
 )פמ"ג(. כןיעשה

)ד(
 שלא נוהגיןהבופלי בופלי דפלכפות

 )מחבד(. דמולכסות
 שמא הבוד, שוד שהוא בבופלי, מסתפקיםויש
 או בדכה, בלא לכסותו טוב ע"כ הוא,חיה

 הכיסוי על לבדך יכול ואז ג"כ, עוףלשחוט
 הבופלי, אצל העוף וישחוט )דמ"א( העוףמשום
 בטל, יהיה דלפעמים )ט"ז(. הבופלי עלולא
 ידענא, ולא כיסוי. טעון הבופלי דם איןושמא
 תחת למטה עפד דאין הטעם כתב לאאמאי
 בתב"ש דאיתי ושוב מפסיק. הבופלי דדםהעוף,
 לזה דמז י"א, דהש"ך, וכ', הטעם, זה כתבח',
 הלבוש, שכ' למה ליישב יש ומ"מ יכואד.ושם
 יש אם בהמה ע"ג דחיה י"א, הט"ז,הביאו
 א"כ חוצץ, אינו במינו דמין מודים למטהעפד
 הפסק, משום דאי זה, לטעם הוצדך דמש"הי-ל
 )פמ"ג(. חוצץ אינו כמינומין

)ח(
 וצריך תיחוח, עפד למטהצריך למפחעפר

 אומדים ויש בפה,להזמינו
 מלמד בעפד, דכתיב )מחבד(. צדיךשאינו
 צריך דלמטה ועפד )ט"ז(. כיסויים ב'שצריך
 דבר הלכותיו, בכל דלמעלה עפד כמושיהא

 העפד )פמ"ג(. עפד נקרא שיהא אושמצמיח,
 היכא כיסוי, לשם בפה להזמין צדיךדלמטה

 כו'. תיחוח עפדדמצא
 תיחוח, עפד לשם הוא כשנותןוכןחזמנח

 עפד אבל כו'. כהזמנהחשוב
 דלא ונ"ל כו'. הוא שיתן צדיך לכ"עשלמעלה,
 בדיעבד, אבל המובחד, מן למצוה אלאפליגי
 עפד אפי' הוא שיתן א"צ דלכ"עפשיטא

 פטוד י"א בסי' הרוח כיסהו דהאשלמעלה,
 הכין נמי הש"ך כוונת דעןקד )ש"ך(,מלכסות
 מוכן, עפד מצא אם בפה שיאמד דבעינןהוא,
 למעלה ועפד בפה, לומד וא"צ בידו שיזמיןאו
 לומד וא"צ הזימון, הוא זה בידו, נוטלודאי
 )פמ"ג(. כיסוי לשם שעושהכפה

)ו(
 בכלי או בסכין או בידומכסה לכפותאיך

 שלא כדי בדגלו, לא אבלאחד,
 בקתא ד"ל )מחבד(. עליו בזויות מצותיהיו
 אותו יפגום דשמא בדאשו, לא אבל סכין,של

 יש הסכין, בלהב המכסה השוחט ש"ך()ט"ז,
 )פמ"ג(.להעבידו

)ז(
 עפר היה ולא שחט למפח עפר חיחלא

 לגדוד צדיךלמטה
 תיחוח עפד ולכסות תיחוח, בעפד וליתנוהדם,
 )מחבד(.עליו

)ח(
 ואם יכסה, הוא ששחט מי לכפות צריךמי

 חייב אחד, ודאהו כיסהלא
 ואומד מדכתיב לה יליף בגמדא )מחבד(,לכסות

 ל חךשחיטה ל חא
 קרובים שהיו בעת האנשים, כחפ חשוב מקום חופס היה הריח, חוש שהרגשת וידוע, ס"ט(. מאמרות,)עשרה
 מהאויכ ולהזהר הצרכים להרכשת ורוחניים. גשמפם הרבה לדכרים זה בחוש משחמשים והיו האדמה, אליוחר

 כי הצמחים, כל בטכע השוכן ד' ריח השדה מריח גם לו רכש החריף הריח ובחוש סכנה. כשעת ממנולההרחק
 הרגש חוש אצלינו נחלש אדמתינו, מעל נתרחקנו ומאז השכינה. מזיו להנות ד', אל נתקרב ועי"ז הטבע, כגימ,אלקים
 כו/ שדה קראו ויצחק הר קראו אברהם בחז"ל, ומצינו השכינה. להתקרבות אחד דרך מאחנו ונאכד השדה, ריחשל

 מיד העובד, ידי כלומר עשו, יוי הידים את והרגיש יעקב, את ממשמש וכשהיה חיקון. להביא נצרך היה כזהכי
 צריך ואין ומבורה ברוך הוא יעקב קול הקול כי בעבודה. תיקון להביא שלו, המטרה היה זה כי לברכו,התחיל
 עשע, כן לא חיזוק, צריך ואינו צדיק, זה אמר כי יעקב. את גם לברך בועתו היה שלא הטעם כמבוארברכה,
 צריך אין אנשים עם כנגיעה כ-כ כא שאינו מפני אוהלי היושב קמחי( יוסף )ר' הברכה הוא צריךולכן

 להגאון מדובנא המגיד שאמר וכמו המלחמה, בשדי לחמו את ללחום תטיד היוצא שדה, כהאיש כ"כ,לחיזוק
 כל עם בנגיעה ובא השוק, אל לך התורה, על ומסוגר סגור יושב שאתה לך סוב שלו, מוסר כפרק ז"ל,ממילנא
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 סיים והטור ישראל, לכל אזהרה ישראל,לבני
 קדם אם הלכך אדם, לכל קודם שהשוחטאלא
 זתובים, עשרת לו ליתן חייב וכיסת,אתר
 אבל הטור. עכ"ל ממנו שביטל ברכהשכר
 עשה טוב דלא כתב, והסמ"ק קנסות, דיניכמו דהוי הזה, בזמן זה גובין שאין מסייםהטור
 לא תפס דאם הדין והוא )ט"ז(. לפייסווצריך
 בלחש הברכה שאמר וכגון מיניה,מפקינן
 אמן ועונה שומע בלא"ה הא חבירו, שמעשלא
 דאפסד איהו ענה לא ואי מהמברך, יותרגדול

 שבטלו לפייסו צריך עכ"8 ובזהאנפשיה,
 ברכה בלא דמכסה טרפה. בספק וה"המהמצוה.

 השוחט רשאי ואם כנ"ל, פיוס צריךמ"מ
 ח"מ, להש"ך לכסות, לאחר זו בםצותלכבד
 העלה י"ד, והתב"ש, דאסור, משמעשפ"ב,
 אף העולם, דנוהגין כיון ובאמת לכבד.דרשאי
 )שם(.כן בכיסוי נוהגין ראיתי ולא )פמ"ג(,לכבד דרשאי כאן ה"ה לאחר, מכבד מוהל, הבןשאבי

)פ(
 או חיות מאה שחט עופות הרבתשתפ

 ששחט או עופות,מאה
 לכולם אחד כיסוי אחד, במקום ועוףחיה

)מחבר(.
)י(

 הדם ונבלעהשוחט בקרקע תדםנבלע
 רשיומו אםבקרקע,

 )מחבר(. ~סות חייבניכר,
)יא(

 מלכסות, פטור הרוח כיסהו הרותכיפתו
 לכסות. חייב ונתגלהחזר

 לכסותו חייב אינו ונתגלת, כיפתו עצמותוא
 )מחבר(. אחרתפעם

)יב(
 המים, לתוך שנפל דם המים לוזוך שנפלדם

 לתוך שנפל מיםאו
 ואם לכסות, חייב דם, מראה בו יש אםהדם,
 כמה כמה אמרינן דלא )מחבר( פטורלאו
 שנפל דם )ט"ז(. מצוות אצל דיחוי דאיןבטיל,
 יש אם כו'. ברכה בלא מכסה מיםלתוך
 על ויברך ויכסה זה, אצל ישחוט אחר, עוףלו

 דם, לתוך מים נפל הספיקות, ככלשתיהן
 )פמ"ג(. בברכהמכסה

)יג(
 אדום ביין הדםנתערב בתםת בדםנתערב

 רואין כהמה, בדםאו
 נתערב ואילו מים, הם כאילו כהמה ודםהיין
 חייב דם, מראה בו היה זה כשיעורבמים
 חיה שחט אם נמי דהכי נ"ל, )מחבר(.לכסות
 בענין וכה"ג, בהמה לדם הדם ונפל עוףאו

 בו היה לא מים, בהמה הדם רואין היושאם
 שאם בענין, יותר לתוכו נפל ושוב דם,מראה
 )ש"ך(, לכסות חייב וניעור, חוזר היה מיםהיה
 היא, איפשטא דלא דבעןא ברכה, בלאר"ל
 התב"ש, כתב כו'. ונראה חוזר ונדחה נראהאם
 שכסה חיה בדם חיה דם נתערב דאםכ"א,
 יש דמא לכולה למיכסי א"צ דתו דמו,מקצת

 ברכה. בלא לכסות ויש מבטל, אילהסתפק
 דבר שוחט דאם י"ט, בסי' דאמרינןודע,

 ע"ג, ולא אצלו עוף ישחוט ריעותאדאיתילד
 טרפה, יהיה דלמא הוא, עוף או חיה דראשוןאף

 פשוט והוא חבירו, דם ומבטל מכיסוי,ופטור
ייד()פמ"ג(.
 חיה או עוף שחט בתמת ועליו עוףשתפ

 פטור בהמה,ועליו

 ל תרשחיטה ל תא
 בחכמה בתורה, ולעסוק אהל יושב להיות שיזכה מי ועוד, צדיק. להיות הוא קשה איך ותראה אגשים,שדרות
 לבלעם הקב"ח שאמר כמו מ~וג חשוב יותר שיהיה לברכה בו שיוכלו בעולם דבר ואין הוש ברוך כברובמצהת,
 יצחק בדברי וכמרומז בעולם. והיקר הטוב כל את קיבל התורה, בקבלת הוא. ברוך לישראל,כי לברךכשרצה
 השתלמות על להתפלל בשדה, לשוח יצחק ויצא ברוך. יהיה מברכו, הייתי לא אם אף כלומר, יהיה, ברוך גםלעשו,

 המחיה על ברכת אותם בירך בניו, וכשנתגדלו יומים, היום החייםבהנהגת
 החברדע ח% הנהגת הלכות הבאים, ולדורות להם ולימד הכלכלה, יעל החברותיים בחייםוזיקון

 והלכות החיים, צרכי דזרכשוז הלכות כלליים, פרקים לשניהנחלק
 להשתמש איך ידיהם, במעשי וקדושה התרוממות להביא איך אותם לימד חצרכים. בהספקתוזשסוש
 ולבני לבניו ולימד בו. יכשלו שהרשעים מהדרך להשמר ואיך בו, ילכו שהצדיקים בדרך היומים, החייםבצרכי
 קל היותר באופן בעבודתו יתנהג למחיתו, הצידה הרכשת בשביל ציד, יצוד אשר איש איש לאמר, לדורותםבניו
 ממקור נובע ומתן, במשא האגרעסיה התגברות של החוש גם כי רציחה, של רגש אפשרות שום בליונקי,
 )פרופ' שבאדם הרציחהרגש

 מעמיגל"
 מחמת קשה יסבול לא במצודתו יעלה אשר הציד שהקרבן, נזהר, ויהא

 וצודה השדה, וצא וקשתך, תל~ך כליך, נא "שא לבנו לאמור יצא לעצמו ללמד ולא מהחיים. להנות וחפצוצרכו
 הצרכים, הספקת אופני וכל וכד', ומתן, משא מלאכה, עבודה, של כולו הכלל על לו לרמז רק )תולדות(, ציר4לי
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 ומה למעלה, בהמה דם שהרי )מחבר(,מלכסות
 הרוח, ככסהו הוה דמ"מ ש"ך(. )רש"י,יכסה
 יש ולפ"ז הוא. דמכוסה כיון מלכסות,דאידחי
 שאין בדברים הרוח דכסהו להוכיח,לכאורה
 א', תב"ש, ועיין מלכסות. 6טור אפ"המכסין,
 מכסין, שאין בדבר הרוח כסהו אי בזה,נסתפק
 הכרע אין ב', קצ"ג ובל"ח, מלכסות. פטוראי

 או שמכסין, בדברים דוקא אי הרוח,בכסהו
 )פמ"ג(. מכסין שאין בדבריםאף

 חיה עליה ושחט בהמהשחט
 )מחבר( לכסות חייב עוף, או פחמה עלעוף

 למטה עפר דליכאואע"ג
 למיעבד דאפשר מאי מ"מ בהמה, דם לביןבינו

 כיון בגמ', הטעם ומפרש )ש"ך(, כו'עבדינן
 וכל למטה, עפר לתת תחילה ראוי היהדמ"מ
 )ט"ז(. בו מעכבת בילה אין לבילההראוי
 מלכסות, פטור בהמה ע"ג דעוף כתב,הב"ח
 ומה לענ"ד. נראה ואין מועט, עוף דדםכיון
 דברי דאדרבא ליתא מהרש"ל, כתב שכןשכ'

 דעת וכן )ש"ך(. להיפך נראין שםמהרש"ל
 כל או שווין, העופות כל דאטו שכתב,הט"ז

 ט"ז, בסוטה אמרינן ובהדיא שווין.הבהמות
 כל שאין במים שמעורב ציפור דםלענין

 השיעור לפי תלוי, הכל וכאן שווים,הציפורים
 ראין י"ח, התב"ש, כתב )ט"ז(. מים היהאם

 עתיד שודאי במקום פרח"ר עוףלשחופ
 והביא דמי, כגלוי לגלות העומד דכללגלות,
 הפר"ח אמנם ט'. הרא"ה שכ' ממהראיה
 בעצמו הוא אף דמיו ולפי ענין, בכלהיקל
 שחט )8מ"ג(. כו' לדם צריך אם לגלותרשאי

 ואחר חיה, אועוף
 אחרת שד שחט כד נתנפלה אחרונהעוף

 אם בידו,ונתנבלה
 פטור הראשון, דם כסה האחרת שדםיודע

 )רמ"א(. לכסות חייב מסתמא אבלמלכסות.
 לחייב בזה כלל ליתן שייך האיך לתמוה,יש

 שחים עופות או חיות כל דאטו מסתמא,ברכה
 דהרמב"ם בזה, אחרת דרך ונ"ל לחבירו.אחת
 מה דכל בידו, בנתנבלה דוקא זה דיןכתב
 נבילה, שנעשה קודם השני עוף בשחיטתשיוצא
 דם מיקרי שעה ובאותה לכיסוי, ראוי דםהוא

 הוא נבילה, שנעשה שלאחר ואע"פשחיטה,
 כבר מ"מ לכיסוי, ראוי שאינו דםלמפרע
 שנתערב לח לחמץ זה דבר לדמות וישנתבטל.
 שהיה כיון תיעור, חוזר דאינו ביין, פסחקודם
 כבר אם אבל התערובות, בשעת היתר שםעליו

 שוחט והוא השחיטה, בתחילת בידונתנבלה
 זה, כיסוי על לברך אין ודאי הדם,ומוציא
 שאם כ"כ, שיש לט נתבוקך שלא זמןכל

 שכתב כמו דם, מראה בו שהיה במיםנתערב
 )ט"ז(. כנלע"ד י"ג,בסע'

)פו(
 אין אם הסכין, ושעל הניתזדם הניתזרם

 לכסות, חייב הוא, אלאשם
 למטה. גם עפר שיתן כדי ומכסהו, אותווגורר
 שאין לכסותו, צריך אין אחר שם יש אםאבל
 לחמתין צריך אין לפיכך הדם כל לכסותצריך
 עד ימתין )מחבך(. הדם כל שיצא עדלכסות
 דם מקצת שיכסח כדי טיפין, לירדשיתחיל
 )רמ"א(.הנפש

)פז(
 בשבת, לחולה השוחט פו~פת לחולהשוחפ

 אם אפי' יכסה,לא
 מיתסר דלא אע"ג )מחבר(. נעוץ דקר לויש
 ברשות, דשחט כיון אמרינן, לא מדר',אלא

 היכר, לעשות חכמים דרצו ביו"ט, כמושיכסה
 התירו לא לפיכך בשחיטה, שאסור יוםשהוא
 )ט"ז(. ר"ן כ"כ החולה, צורך שהוא מהאלא
 כח יש אפ"ה מדד', אלא מיתסר דלאדאף
 ואל בשב התורה מן דבר לעקור חז"לביד

 ספיקותיו, לכל מוכן עפר לו יש ואפי'תעשה.
 הפר"ח. הכריע וכן דאסור, א' דיעהמשמע

 ל הךשהיטה ל חא
 ברמיה. ציום את ולצוד לארוב החיים, על פרושה מצודה ע"י נרבשים האדם צרכי כל כי יצא. ציד, בבחינתהנכללים
 תקנת לשם הקדמון, אדם אצל הבריאה ימות בראשית ומוכרה מחויב היה הצרכים, הספקת של זה שאופן)והגם
 כבר אבל מלחמה, בלי כיבוש ואין וכבשוה, הארץ את ומלאו שנאמר, כמו בקרא, זה על ונצטי העולם,קיום
 שלמר אכילה בהלכות לבניו, יצחק שהזהיר וזהו ההתפתחות(. חוק בפי לטוב, בשינוי עירוכין לשינוי הזמןהגיעה
 הוא שא )תולדות(, כליך" נא "שא ואמר זו, במקצוע והתנשאות התפתחות של העת, בא כלומר, ועתה,אתם,
 עבודה, בלי בכל להביא שצריכים התיקון על לרמז חז"ל, דברי לפי והתרוממות נשיאות התנשאות,לשון
 בקולמוסו, והלבלר במחטו, החהט הקיום. מלחמת בהם ללחום ההיים, לשדי ובאים היוצאים ומסחר,מלאכה

 יהיה שלך, ומתן ומשא שהעבודה והזהר, ראה לומר, רצה צוארו. שעל בקורה וזה בחביתו, זה בכדו, באזה
 היה שא, של ומשמעות )מ"ר(, וחמסים הגזל מן תאכילני שלא זיינך, מאני סב בחז"ל, כמפורש ויושר.בצדק
 שחיטה הלכ' חמשה אותו, שלמר )שם(. נבילה תאכיליני שלא יפה, ושחוט סכינה חדד כמבואר, השחזה, לשוןג"כ

 לעיל. המבהשר תאיתו, מזבה על קרבנו בעלהת ונקל, קל הכי באופן ההתנהגות על ג"כ להזהירו)בעה"ט(.
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 דמכסה כהרא"ה, ל"ב, התב"ש, דעתאבל

 לו יש אפי' כתב, בש*ע והנה כו'.בברכה
 וי"א מכסה, מוכן עפר הא משמע נעוץ,רקד
 ומש*ה %', י"א כתב הכי משום ל"פ,אלו
 וכדכתיבנא יכסמ, כך, איתרמי דאינראה

 הוא כיסוי דמצות לך, אבאר עוד)פמ"ג(.
 מיד. דוקא ולאו יפפח, שירצח זמןפל

 נבון ודאי לפתהילהומיהו
 מצוה דחביבה מיד, לכסות מידלפפות

 וראיה ישכח, ושמאבשעתה,
 כוי. הדיאה שיבדק עד יכסה לא חיהמשחם
 דביטל א', בכדו*פ, כמ"ש דלא הואופשוט
 ובלילה )שם(. וז*א מיד, כסה לא אםמ*ע

 ויש ניכד. דישומו אם יכסנו. בשבת()בשוחט
 בו לכסות מוכן עפר לו היה שאם שאומר,מי

 )מחבר(. בשבת אפי' הדם, בו לכסות ישצואה,
)יז(

 בידו, ונתנבלההשוחם שרפהינתנבלהי
 פטור טרפה, נמצאתאו

 אחרים ואין וקטן, שוטה חרש )מחבר(.מלכסות
 ופטורה מקולקלת, שחיטתז חזקת אותם,דואין
 דח*ה נראה )מחבד(.מכיסוי

 גד~
 מעשיו דדוב שחיפח, חלפות יודעואינו ששחפ

 י*ג מ"ז בסי' שכתבתי מה ועייןמקולקלין.
 להחמיד, דיש או"ב לענין נאמד ושם)ט"ז(.
 אין דכאן וכ"ת ברכה. בלא יכסה כאןה"ה
 בלא דיכסה הכריע והתב"ש כו'. להחמידדאוי
 בידע א' סי' ועיין ה*ש. שא*י בגדולברכה
 שחיטה למימר אתי וכשיכסה גמורה,כנבילה והוי מקולקלין, מעשיו דרוב כיתלכסות, רשאי דאימ כתב בש*ם )פמ*ג(. גמיר,דלא

 משחיטתן, ולמיכל למיטעי ואתי היא,מעליותא
 דואין כשאחדים אבל בתוספות, משמעכן

 )ש"ך(. בכיסוי דחייב 8*1, במשנה אמרינןאותו

)יח(
 אלא צריך ואינו השוחם לדם רקהשוהט

 )מחבד(. לכסות חייבלדם
 )שם(. מכיסוישיפטד כדי מעקר או נוחר מכיסוי, ליפטר חפץואם

)יט(
 והסכין הסימנים לברוק צדיך הספיןבדיקת
 יבוא שלא כדי הכיסוי, קודם הפיסויקודפ

 )מחבד(. לבטלה בדכהלידי
 כאן אין בסימנים פסול נמצא דאםפי'
 כאן אין בשניהם מ"מ מספק, לכסותדצדיך נהי פגום, הסכין נמצא ואם כלל.כיסוי
 מכסה הסכין נאבד אם והנה וכ"ה,י"ח, לסימן מקום הדאה )ט*ז(. בדכהחיוב

 והחיה דהעוף כיוןבבדכה
 בדק לא ואם קדינן,יאכל ואשר אחזקה, דאוקמיה כשידה הספיןנאבד

 לבדוק, תו רא"א דאשו, חתר או ונאבדבסימנים
 הנראה שכפי אף בדכה, בלא דמכסה ליידאה
 משמע, חולין מתוספות מ"מ נבילה, ודאיהוה
 בדכה בלא מכסה לפיכך דד', איסוד דקדהוה

)פמ"ג(.
)פ(

 עד יכסה לא היההשוהט בהיהפיסוי
 אע"ג )מהבר( הדיאהשיבדוק

 קודם השחיטה על דמברך אמדינןדלעיל
 דכל אחד, בענין דא"א משום היינוהשחיטה,
 וסמכינן לעשייתן, עובד עליהון מברךהברכות
 כיון הכא, אבל הן. כשרות בהמות דדובאחזקה
 )ש*ך(. מברינן לבדודיראפשד

 הוושטות בדיקתולענין
 שיש שמלעיטין, באווזות שמלקיטיןאווזות

 ה ס כ י לבדוק,תקנה
 הבודק, הוא שהשוחם לדיאה ול"דמקודם.

 ל חרשחיטה ל חא
 רק הסתפקות ע"י עבודה, קדושת של הגובה לנקודת במעשיו להחרומם הפרט, ועל הכלל על לבנו יצחקוהזהיר
 כף חיה ציד יצוד כי ב8' רז"ל דברי כפי ציד" לי וצורה השדה "וצא שאמר במה מרומז וזהו לקיום. הנחוציםבצרכים
 )כל"ק. בשר באכילת מורגל אדס יהיה שלא דבר, של וטעמו בהזמנה. כ"א בשר יאכל שלא ארץ, דרך תורהלמדך
 סאציאלית". "חברותיות וגבילות טרפות מאכילת להגצל כדי בתורה, ולעסוק בעסק למעט בא, הכלל על גםולרמז
 נחשב זה גם וגזשה, בגניבה וכ"ש וערמה, ברמיה רק בבשרות, יבוא לא הציד אם ומלאבה, וססחר כעכורה גםבי

 בא זה כל ואחר קי"ו(. )ב"ק, וטרפה גייס עליה עמד בנאמר, לאכלן, ואטור וגבילות, טריפות שללבחיגה
 הצרכים כי והשלמה, תיקון נצרך בזו וגם חחיים, צרכי וצשמדשי בדיכות פרק בנט ולבני לבניולהורות
 השתמשות באופן רק ~רן, הבהמה מן האום ומותר לבהמה, אדם של בין חילוק, שום בהם ~רן לעצמשכשהם
 בשורת השורר הרב הקלקול על אוזן העיר ויצחק הנפש, מזע להסתפקות גם בהם צריך שהאדםהצרכהא
 עדשים. בנזיד הנפש, מזון ומחליפים הזה, האדום האדום בעד ונשמתש בכורתם המוכרים שונים,אנשים
 "נפשי". חברכך בעבור אמר זה ועל  הנפש, להספקת רוחני מזון "מטעמיפי, לי ועשה באמרו שסרמזוזהו

 הצרכים ההשתמשות שגם הגורם הוא בקדושה, הוא ההס8קה הרכשת אופן אם בזה, זה תלוין הללוודברים
 בקרא, המרומז וזהו פרנסה. צרכי לכל כ~ל שם הוא אוכל, שלשון להלן, ומבואר וטהרה, בקדושהתהיה



 שמואל כח טימן שחיטח חלכותב2יר722
 התב"ש, כתב וכן ק"ט, סימן צ"צ בזה,משא"כ
 עד מכסין אין ודאי ריעותא, דאתילדודבר

 אלא הוה דלא מריאה, הוא וכ"ששיבדוק,
 )פמ*ג(. התורה מן דהוה ריעותא כ"שמדד',

 מכסה טרפה, ספק נמצאתואם
 פיסול לכל וה"ה ברכש בלא טרפחמפק

 ההיא כגון ספק, מחמתשהוא
 בזה כיוצא כל וכז נפגמה, בעור שמאדחיישינן
 שמחמירין רק כשר הוא שמדינה ודבר)מחבר(.

 בו, וכיוצא המפרקת כל חתך אם כמובו,
 זו, בחומדא דוקא )רמ"א(. לכסותחייבים
 פרוש ומצות לדידן, אפי' לגמרי, כשרשמדינא
 ש"ך(. )ט"ז, בברכה יכסנו ע"כ הוא,בעלמא
 אבל שכתב כך, בבירור מורה רמ"א לשוןאמת
 לו, יש אחר דין דזה משמע מפרקת,חתך
 וכאן בדכה, בלא מכסה טרפה בספקדאילו
 מבואר דבד"מ להבין זכיתי לא אמנםבברכה.
 כו'. מפרקת וחיתוך ספק, המה, דשויןלהדיא
 דהזהיר וכ' בזה, הרגיש שור להתבואותוראיתי
 לא אם בו, לגעור אין לבטלה, ש"שלהוציא
 דוקא וש"ך להט"ז אף ומ"מ הכיסוי. עליברך
 הוה בהפ"מ להכשיר דעתם המפרקתחתך

 די*א בעוף, כ"ש שהיה משא"כ ראויה,שחיטה
 במיעוט שהיה או בחיה, וה"ה התורה, מןדהוה
 אין ודאי איפשטא, דלא בעיא דהוהבתרא,
 בלא מכסה אלא כדומה, וה"ה בברכה,לכסות
 אפי' לבטלה, ברכה בספק לי, יראהברכה.
 כו'. לברך, שלא טוב אפ"ה לברך, ס"סאיכא
 אין וברכות תשא, דלא לאו חומרדגדול
 ספק בה שנולד חיה ומיהו כמבואר.מעכבות
 פשיטא באכילה, להכשירה ס"ס וישטרפות,
 היא ראויה דשחיטה כיון הכיסוי, עלדמברך

 )פמ"ג(.כו'

)כא(
 לכסות, עפר לו שאיןמי לכסות עפראין

 אלא )מחבר(. ישחוטלא
 חולך הוא ואם עפר. לו שיהיה עדימתין
 כהפסד העוף שוה ולא בספינח, אובמדבר
 רבנן לו תקימ הזהב, או לאפר שישדוףהבגד

 ומברך, בסנדל או בבגדו הדם ולמצהלשחוט,
 הסנדל או הבגד יכבס אפר למקוםוכשיגיע
 נהוג והכי ברכה בלא ומכסהו הדם,שיצא

 בעפר לומר אין בבגדו, וכשממצה)דמ"א(.
 עפר, לו שאין מי ודאי דינא, ולענין)ש"ך(.
 בזה ואין עור, של סנדל לתוך לשחוטיוכל
 ומכסה התב"ש. כמ"ש מצוה, ביזוימשום
 מיד לאו כיסוי מצות דודאי לביתו,כשמגיע

 )פמ"ג(. לעיל שהוכחתי כמוהוא
)כב(

 יצא ולא עוף או חיההשוחט דפ יצאלא
 אתא )מחבר(. מותריזדם

 מצות בהן נתקיים שלא דאע"פלאשמעינן,
 פירש שלא האברים ודם כו', מותריםכיסוי,
 )ש"ך(.מותר

)כג(
 שהזרעים הדברים כל לכיסוי חראויעפר

 מצמיחים בהםהנזרעים
 עפר ולא )מחבר(, בהם ומכסים עפר, בכללהם

 לכאורה )ט"ז(. כבר שגדלו עשביםשמצמיח
 קאמר, ותרתי כבר, ושגדלו להגיה נראההיה

 דעפר אלא, ד"ה פ"ח, חולין בתוס'דהמעיין
 שאין אלא מאליהן, עשבים מגדלהמדבר
 גדלו אם וכן בו. שזורעיז זרעים ומגדלמצמיח
 אלא מהני, לא וניתוספים שם ושתלןהזרעים
 ויגדל, יצטיח בתוכו חנזרע שחדברבעינן
 )פמ"ג(. מעצמו עשבים מעלה שיהיה רקולא

 ל חףשחיטה ל חא
 )טור4 לך תחזור אכילה ירי ועל בכורתך, הפסדת אכילה ע"י כי )תולדות4 ואוכלה מסעמים ליועשה

 ולחם, למלח שני שהוא כבשר, חשוב אוכל צרכי ממיני אחד להכשרת והראשון הראש הוא שהעניןומפני

 מצד גדולה הכנה לזה וצריכים וסהרה. קדושה של המעלה, רום למדריגת הדבר להביא להשתדל צריכיםלכן
 הפניפים, ההיכלות יופי רואות החיצונות הכתות כל בני, דע וז"ל, בספרים, כמבואר הבשר, והאוכלהמכשיר,

 לסנים לכנס רשאים ואין וקליפות, עצמות רק נמצאים אין וכחוץ בפנים, הם כולם ותענוגים, שמחות טיני כלכי
 עצמו לשמור שצריך אלא ולצאת. הקודש להיכל לבוא רשות השם לו ונתן כו'. ך חלק הם וצדיקים חוץ.ולצאת
 ממחהמתן. הסהרות המוציאים האברים וכל האסורות, ביאות ע"י לחוץ סהורים יוציא ואל בפנים, סמאים יכניסלבל
 לאדם שצוה והוא ובעוף. בבהמה נפשותיכם את תשקצו ולא וכתיב, אני, קווש כי תהיו קדושים שאמרהוא

 בקיום אדם של כוחו יפה כמה והבן, וראה בא ולשמרה. לעבדה שנאמר אלקים, גן את לשמור לעבודהדאשון
 חמת הנקרא יין ששתה וע"י הקללה, בו ונדבקה בו נתקלקל ברכה, ובכלל טוב תחילה שהיה מה והנה כו'.המצות
 לצדיקים, רק ונאכלים כלים אינם הנאכלים שביבשה הנבראים שכל ווע, ותחתונים. עליונים סמא הנם,תנינים
 כדניאל ממנו יראים וכולם ונקי, סהור שצלו מי הצדיק, הוא ומי העופות, כל ועל הבהמות כל על מוסלתשאימתם
 ארם עינינו בזה והאיר חיים. בעלי מכל אחרים יכלה לא החוסא אך וכמוהו, ואוכל, שאכלה הוא האריות,בגוב

 בידו נמסרים שהיו בשר, לו וצולין אותו משמשים המלאכים ליוצרו, וומה קוושה צורה בהיותו כיהראשון,



לש שמראל פח טיטן שחיפח חפותבית
 מכסין עפר נקראו אפ מצמיחים, אינםואם
 מאד, הדק ופחול פזפל מכסין לפיכךבהם.
 ופסיד כלל. לכתשו צריך היוצד שאיןעד

 שפתשן, חרס של וטגופח ולפינחופחרסית,
 חרסית, ופשחיקת אפניפ,ופהשחיקת
 חרשים, ופנסורת דקח, פשתן שלתעורות
 שנעשח עד שרופים פגדיפ אוופאופלין,

 חפפליפ ופנקרת ופפחול, ופשיחורעפר,
 פסולים נקדת פחמין. כתישת זה שיחור)מחבד(

 כתב )ט"ז(. הריחים מן שמגדדים עפרזה
 ונ"ד, נ"ג ובאות דמיא. חרשים כנסודת עץמין דהוי בו, מכסין פחץ קנטון נ"ב,הכנה"ג,
 פלפל וה"ה בהם, מכסין אין וטלחגפרית
 ואין טחון, כקמח והוה פרי, מין דהואפחון,
 אף בו, מכסין חשרוף דפר פפל בו.מכסין
 מכסין אין פרזל ו,פחיקת ו,פלג וסוביןיקמח
 כו', ווייל מהר"י בשם כו' והכנה"ג כו'.בהם

 בדכה. בלא פשלג יפסח חדחקדפשעת
 פרזל. פשחיקת הדחק בשעת מתידוהב"ח
 נפרד דלאו כיון כו', אדטח פרגפי מכסיןאין

 הארץ, עפר למנות איש יוכל אם דבעינןונפדך,
 לגלות צריך וכיסה, עבר אם בהם, מכסיןדאין הני כל שור בתבואות כתב למנות. דאוישיהא
 י"ז יהודא לחם בית בספד בדכה. בלאולכסה
 השחיטה, בתחילת אפי' פ"ש ד,שחתחהעתיק,
 דעות יש ודאי פעוף אומר, ואני ויברך.יכסון
 דאסור ודאי כו', היא מועטת שהיהדשיעור
 )פמ"ג(. כו' לברך אין בחיה אפי' אלאלברך,
 צריך שהיוצר פחול גפ, פזפל מכסיןאין

 פשחיקת פסופין פטורסן, פקטחלפתשו,
 הנך כל )מחבר(, שדופים אינם אםטתפות,
 )ש"ך( בעפר מכסין שדופים אם מכסין,דאין
 דכתיב עפד, שנקרא שחוק, פזחפמכסין
 עפר, שנקרא פאפר ומכסין לו. זהבועפרות

 החטאת שדיפת מעפר לטמא ולקחודכתיב
)מחבד(.

)פד(
 המדבר, בעפר מכסין אין חטדפרעפר

 מלחה, ארץ שהיאמפני
 פעפר מכסין אין ולכן )מחבר(. מצמחתואינה
 בשלג לכסות ואין מתונתא, כגון ממים,לחח

 בעפר מכסין דאין הטעם, כתב הסמ"ג)דמ"א(,
 למנות, שראוי ונפרך דק עפר דבעינןלחה,

 הארץ, עפר את למנות איש יוכל אםמדכתיב
 )פסחים( דבש"ס מצמחת, שאינה מפניולא

 וכן ומצמחת, לזריעה דדאויה בהדיהאיתא,
 דאין פפיפ, וכ"ש )ש"ך(. שם ברש"יהוא

 אלו בפרק דאמדינן לומד, רצה )שם(.מכסין
 זריעה בר וטינא מז'טדפות

 צמחים מגדל דאין וכיון הוא, פדפריפפפח
 והלכך הוא, עפר בכלל לאו טפפיןשאין

 אשר עד ונפדך יבשאפילו
 דהוא לחה ובארץ בו, מכסין אין אפ"הדק,

 יוכל אם ובעינן נפרך דאין הטעם,מתונתא
 כלל, תקנה לו דאין בטינא וכ"ש כו',איש
 דאין הני בכל תקנה. יש במתונתאואולי
 ולכסות לגלות צדיך וכיסה, עבד אםמכסין
 אם התב"ש. בשם לעיל כמבואד ברכה,בלא

 לכבד השוחטרשאי
 כבר זו במצוהלאחר פיסוי פטצותלכפד

 דעת לעילכתבנו
 יטפור לא אמנם לכבד, דרשאיהתב"ש
 תמכור. ואל קנה אמת כדכתיב, בדמים,חטצוח
 בעצמו יודע והוא לדבר, דגלים והיה אחדעד ע8"י שהעבירוהו בשוחט כ"ד, בל"י,כתב
 לשחוט אסור היה, ששוגג או בו, ענהששקד
 בביתו וגם אותו, מכידין שאין במקוםגם

 )8מ*ג(. אסור עצמולצודך
 יתברך השם בעזרת שחימח הלכות ונשלםתם

 ל חרשחיטה ל חא
 נדמו, כבהמות נמשל ילין, בל ביקר אדם שנאמר, הוא נדמה, כבהמה הנה שחסא ואחר מהם. גדול אדם כילהעלותם,

 אדפ אם ק"ו, הדברים והנה פשע. חטאתו על יוסיף פן שחס"ק אחר הבשר לאכול שלא אמר לכן לוה. ראויאינו גי כדין, שלא דמו ושופך אלי, צועקים אחיך דמי קול מינו. את מין יהרג למה שהין, והבהמה שהוא אחרכי
 ומנהיגיו, דור דור ודורשיו, דור דור הקב"ה לו והראה סופו, עד העולם מסוף שהביס הראשון, היצירהראשון,
 פ ק"ו הבשר. לו ואסר בבהמה, המשילו הקב"ה בתשובה, שב כי אף שחטא, אחר זה, כל ועם השם, עםודבר
 ובמצותיו, בשם ומורד ובחמס, בגול חוסא וכל פנים, עז הוא ואדרבה הראשון, אדם של המעלות לו היושלא

 אין פעמש, יום בכל אלא יומים, ולא יום לא ויבעס, ויחוור יתחרס ישוב שאם משום תשובה. אינהשתשובתו
 צורתו שוה ואפ" באפו, נשמה אשר כל ולאכול לכלוה לו שאין כוה, הועבת שבע לו שיש מי כי לומר,צריך
 דנת כי רצוצה, סומאה או בהמה אתה ותהיה הצורוה, תחלסנו למחר לא אם יודע מי בהמה, צורתו וואתאדם,
 ואפ" העין, מן נעלם שאם מעליא, בשמירה רק ההוא הבשר הותר לא לצדיקים, שגם בני, ודע ברחמנות.שלא

 מעליפ דלא אימא, איבעית ומשיב, בשרא, אכל היכי רבה ואלא ההם, דוואל ממה וראיה לאכלו. איןבשלחנו,
 ההוא המנונא רב אכל לא עד ע"ש. חהניה אבא בר חנן ו' לבי אויל הוה דרב במעשה וגם כר. מינהעיניה

 בשרו~



 שמואל 8רפות לחלטות פטאבנ~ת74
 טרפות להלכותמבוא

 לא "טרפה בפסוק במפרשים שמצינו כמו הטורפת. רעה חיה וקריעת דריסתהיאטריפה,
- )רש"י(. וזאב ארי ע"י ל"א(, )בראשית,הבאתי"  הזאת, התיבה השאילו וחכמים 

 שאמרו, כמו טריפח. בשם נקראת להיות לחיות, יכולה אינה חולי, שמחמת טהורה בע"חלכל
 בהנאה, ולא באכילה אסורה שטריפה בתודה, ומפורש מ"ב(. )חולין, טרפה חיה כמוה שאיןכל
 כ"ב(. )שמות, אותו תשליכון לכלב תאכלו, לא טדפה בשרה ובשר שנאמר,כמו

 קלקול וכדומה, וחלב בבשד כמו התורה, מן אסור מאכל לכל טרפה, השם באומזה
 טרפה. בשם טהורים, ועוף שבבהמה איסור מיני כל נקרא וכן בהמה. בבדיאתוחסרון

 כזה חולי ע"י נחלה ובין לחיות, יכולה שאינה באופן דעה, חיה ע"י בנטדפה חילוקואין
 טרפה וסתם תאכלו, לא טרפה בשרה ובשר כתיב וז"ל. בפוסקים כמבואד לחיות. יכולהשאינה
 שהומתה נבילה לי רמה נבילה. הדי דא"ב ומתה, שנטדפת מיירי לא וע"כ ארי. שטרפההיינו
 אסורח, תהיה כ"ש, מכה שהוכתא בעלמא רבטרפה לומד, וא"א מעצמה. מתה או אחרים,ע"י
 לכלב. אלא ראויה ואינה לחיות, יכולה שאינה בענין מיירי אלא אותו. תשליכון לכלב כתיבדהא
 וכיון אסודה. ושחטה קרם אם אפי' לחיות, יכולה שאינה בענין שנטרפה כיון להשמיענו,ובא

 מעצמה לה אירע אם ה"ה א"כ אסורה, ושחטח קדם אפי' לחיות, שאינה עד דבנטרפהשידענו,
 אחרים, ע"י נטרפה בין בטדפה, חילוק ואין אחרים. ע"י או מעצמה, מתה בין חילוק איןחולי,
 )טוד(. חולי ע"י מעצמהאו

 כל חז"ל, שנתנו בכלל פיהם על לדון דזמניט, הדפואה כללי עם בזה להתחשבואין
 בזה, הדמב*ם כתב כבר כי לא. או זו, למכה דפואה יש אם לראות טרפה, חיה כמוהשאין
 לחיות. סופה שאיןהרפואה מדדכי לנו נודע ואפי' שתחיה. אפשר ישראל, דיני בבתי עליהם והסכימו הראשונים,דורות חכמי שמנו מאלו חוץ לעוף, או לבהמה שאירע שכל כלל, אלו טרפות על להוסיף ואיןוז"ל,

 יורוך אשד התורה ע"9 שנאמד חכמים. שמנו מה אלא לך אין מהן, שתחיה ואפשרממיתין, אין שמקצתן שבידינו, הרפואה בררכי שיראה אע"פ טדפה, שהן ואמרו שמנו אלווכל
 שנתט והסימן לטדפה. נחשבת היא דבות, שנים הבע"ח תחיה אם ואף משחיטה(. 9"1)רמב"ם,
 נסים. ומעשה הכלל, מן יוצא שהיא בזה, נאמדטרפה, לוראי אבל טדפה. לספק דק היא כשדה, היא חורש, י"ב תחיה שאם נ"ז( )חולין בגמראחז"ל

 הדמב"ם(. פסק )כן לוקה. ה"זמנבילה, וחצי מטרפה, זית חצי אכל שאם לכזית. מצטדפין ולכן נבילה, תחילת היאוטרפה

 ל חךשחיטה ל חא
 העוסות ושר 8ניו, על אלקים דצלם צדיק, שהוא למי רק בשר הותר שלא העולה, כלל כו'. העין מן ואיעלםמשום

 מדמות שנסתלקו על בהש מתגרות החיות כל ממנה, והגלו בארץ הטראל שחטאו אחר ולכן ממנו. מתייראוהבהמה
 צדיקים שהם חז"ל באו נדמו. כבהמות ושבו יהיה, וחתכם ומוראתם הקב"ה, אמר הדמות אותה שעלעליון,
 הוא הרי ת"ח, שמש ולא ושנה שקרא מי חז"ל, שאמרו ואע"8 בשר. לאכול שאין בדבריהם 1רמ11גמורים,

 הראשון. אדם לגבי הוא הארץ עם תלמווי, וכולהו וספרן4 ספרי למד אפ" בשר, אכילת גבי הכי אפי' הארץ.עם
 בהם. ומקילין ידעתש עיקר הלא המצות, לומוי וגם הארץ, עמי לכם אוי לו. נאסר כבהמות, ונמשל צלו, שנחלשועל
 והבהצאו זקופה, בקומה הכהמה על ועומדים רמו4 ביד הסכין לוקחין השחיסה, בני עושים מה שמע בני,ועתה
 בנשים מביט הוא אבל הבהמה, בכפית מביט אינו אכזרי ואותו בידה. כח אין כי עצמה, ומוסרת ובוכה,מוטה

 והוא לו, הנתתות המנות רואה ואח"כ נפשודנ הלוקח כסמאל אני שקול הגדול, הרב שאני ראיניובהדיוטיש
 הרב ומעלת מעלתינו ראו לאמר, השכנים בפני בהן ומתפארת יפות, פנים בסבר מקבלתן ואשתו בהן.שמח
 הוא כמה וראה, הבט כי כמותם. הם גם להשחט מעלתם תביאם לא אם ימיס, יאריכו וכה יחיו כה סמאל.הגדול
 הגינה לא ותורתו קשים, ביסורים נתיסר נוצרת, לכך לו ואמר עגל, באותו חס שלא ועל הג', רבינוגד,ל
 הקנה(. )ספרעליו,

 שוחטת ונמצא כבהמה, נדמה כן, לא דאם אלקים. צלם יפגום שלא גמור, צדיק להיות השוחטוצריך
 דכל נמצא הגונים, בלתי שהיו דכיון )ישעיה(. איש מכה השור שוחט הנביא, מתרעם וע"1 חברתה. לבהמהבהמה
 סהורו4 נשמה בשוחט שאין כיון לשור. ממנו הפרש דאין משום ממש, איש מכה כאילו השור, שוחטשהיה
 והגון, צויק בהיותו כן שאינו מה משונה. מיתה אצלה נקראת שחיטה אותה א1 הוא, סהור בלתי שהשוחטוכיון



לח 'שמראל טרפות להלכות מכואבפית
 בחז"ל, הנאמרים טרפות כללי פי עלהמטדיפים, באבריהם מכה להם שאין כיון מ"מ, למות, ומפוכנים חולים שהם ועוף, חיהובהמה
 חז"ל דרשות לפי זה, ודבר כח. תשישות רק לה אין מסוכנת כי למות. שנוטים אףמותדת,
 כדכתיב מיתה, לאחר היא ונבילה נבילה, כל תאכלו לא אמרה התורה כי בתורה.מפורש
 מיתה קודם מעט תהיה שלא מתה, כל לך ואין לאכלה', לכם היא אשר הבהמה מן ימות"וכי

 דמותר ודאי, אלא אסורה. מחיים גם והרי מיתה, לאחר נבילה לאסור לה למהמסוכנת.
 ל"ז(. )חולין,מחיים

 ותתנבל תמות שלא שחיטתה, לטהר דדרד משום קאי, אמסוכנת אלא בו. אסודיםישראל בני שכל בדבר לנביא שבח איזה דא"כ ממש, וטרפה נבילה וא"א ד'(. )יחזקאל, כו'מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבילה מטומאה, לא נפשי הנה אלקים, ד' אהה בנביאים, מצימוכן
 לשחטו. ימהרו לא אם ולהטרף, להתנבל שקרובים מ1ני ונבלה טרפה ליה וקרי ל"ז(.)חולין
 פ"ד, )רמב"ם, תמות שלא כדי אותה לשחוט שממהרים מבהמה, אוכלים היו לאהחכמים, שגדולי הראשונים, בדורות ומצינו בזה. נזהר שהיה עצמו משבח היה הנביא רק מותד,ומדינא
 ג'(. י"ז, סימן בש"ע ומובאממ"א,

 בפוסקים, כמבואר טרפות. בה יש שמא חוששין שאין ושלימה, בריאה בבהמהוכ"ש
 שרוב הם, כשרים ועוף, חיה בהמה דחזקת אחריהן. לבדוק א"צ חז"ל, שמנו הטרפותשכל
 יעקב(. )מנחת מאד מרובה טורחה שהיא הטרפות אחד בבדיקה ובפדט)רש"י(. למבדקיה דאפשר היכא ואפי' להטות, רבים אחר דכתיב דאורייתא, רובא כי פ"א(.)רמב"ם, בלבד דבר באותו בודקין אז לו, שחוששין דבר נולד אם רק )טור(. הם וכשרים ברואיםבע"ח

 ל חךשחיסה ל חא
 כו'. שחטאה נפש איזה בה מגולגלת אם ובפרס מדבר. בע"ח למדריגת עולה שחיסתו וע-י תקונה. היא מיתתהשאז

 מתרעם כוי. תן ושתה בשר אכל צאן, ושחוס בקר הרוג ושמחה, ששון והנה )ישעיה( הנביא מתרעם זהובהיפר
 שכן, וכיון המשגל. תאות להרבות הן ושותים בשר שוחסים היו בעבירות, לבם ובשמחה שבששון הרשעיםעל
 נקמה. דרך חבירו את השוחס זה כרשע נקמה, דרך הצאן ושוחסים ממש, הריגה הבקר הורגיםהיו

 בהמה איזה וכששוחס מאד. ורחמן מרע וסר אלקים, וירא וישר תם להיות השוחס שצריך העולה,כלל
 להנפש ובברכתו בשחיסתו תיקון )שיעשה ז"ל השל"ה בשם הידוע התפילה השחיסה בתחילת יאמר ועוף,חיה

 ואע"פ כו', שם יש אם המגולגלת, הנפש שמרגשת הצער על ויצסער ידאג ששוחס ובעת עוף(. או בבהמההמגולגלת
 רצון יהי להקב"ה, ויתפלל וכד'. דם בהקזת לחולה שמיצר הזה כרופא לב. לטוב כהנתו בשחיסה,שמצערה
 אבינו ביעקב כי תראה, וכן בתוכה. נתגלגלה אם הנפש, תיקון שישלים כדי ובברכה, מצוה בדברי זה בשרשיאכל
 לשלחם שלא נפש, איזה בהם מגולגלת שהיתה הבהמות על חשש עכו"ם, עובד שהיה לעשו, מנחה כששלחע"ה,
 בהמה דכל משום בידו. הבא מן ויקח ההו(4 בלילה שם וילן עשה, מה נאבדות. ונמצאות לעכו"ם, יקריבם 9ןלו,
 בקרבה, המגולגלת הנפש כי לילך. ממאנת הרשות, לדבר לשלחה רויים אם מגולגלת, נפש איזה בקרבה,שיש

 מן לקח אלא זה, חשש משום לשלוח בע"כ בהמה ליקח התאמץ לא ע"ה, אבינו יעקב ולכן תלך. שלאמכריחה
 עכו"ם. עובד שהיה אחיו, לעשו מנחה שהיה הסעם, הכתוב ופירש כוי, עשרה ותישים מאתים עזים מאליה. בידוהבא

 שבה. ניצץ איזו ולתקן לאכול בברכתו, לכוין בשר האוכל ג"כ צריך לכוין, השוחס שצריך זהומובד
 אות בכל בשר, לאכול נפשיך תאוה כי בשר, אוכל ואמרת לה דיבר כאשר גבולך את אלקיך ד' ירחיב כיוכתיב
 מזכיר אינו השני ובפסוק בשר, ואכלת תזבח זביחה, הזכיר הראשון הפסוק הנה ראה(. )8' בשר תאכלנפשיך
 נתגלגלה אם נפש, איזה לתקן בכהנה, תזבח נפשיך אות בכל השוחט, שהוא לזובח לרמוז בלבד. אכילה רקזביחה,
 יש אם ניצוץ, איזה לתקן בברכתו שיכוין בשר, האוכל על רומו זביחה, הוזכר שלא שני ובפסוק כו'.בבהמה

 תיקון. הצריך גלגולבה
 מקבל היה השם, קידוש על כן בו נעשה היה אם עז, או כבש שור ששוחס בשעה לחשוב השוחסוצריך

 מאדים, ממזל הוא שהשוחס כיון גם, למעשה. מצרפה הקב"ה סובה דמעשה למעשה, זאת מחשבה לו ותחשבעליו,
 מזלו כחיוב דמים, שופך מהיות להצילו ישראל, בחלק שנפל לשחוס, שמתחיל יום בכל להקב"ה הודאהיתן

 ברחמנות ע?מו ויתנהג ע-ז. שכר מקבל וגם מיוה, ועשה ועוף, חיה בהמה דם שופך בהיותו וניצל נפש.להרוג
 עליו, לומר יכולים אין ברחמנות, נוהג ובהיותו אכזרי. להיות מזלו על להתגבר כדי אדם, מכל יותר דבר,בכל
 היא באמנתו, המורה והסבעיות אכזה זה אף אכזר, עמלק מה חז"ל, כדסירשו עמלק. של שותפו שבסבחיםטוב

 הרחמנות, במדת עצמו שמרגיל כיון אך כעמלק. כאכזרי מורה לשחוט, וזריז טוב שהוא כך כל ולכןהאכזריות.
 ויצסער, יואג ידו, על בהמה איזה נתנבלה ואם לעמלק. לדמותו מקום יהיה שלא באופן כמרחם, יהיה כשישחוסגם
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 המצוי. למיעוט וחששו המצוי, דבד שהיא משני הזה, הכלל מן יוצא היא חריאח,טריפות

 בורקים היימ לא אם מצויות, שהסדכות דכיון מכשולים, להסיד כדיועוד,
 בדיאה, הסידכא אחד, שימצא דפעמים מכשול. ולירי הפסר, לירי הרבר יבוא סידכות,אחד
 מי עין שיחוס ואפשד הכלבים. לפני הבשד ולהריץ כליהם, לשבוד בשד, לוקחי כל עלויחזוד
 חולין. )רשב"א, שנודע אחד גם האיסוד, מן בטנו וימלא ויתקבץ ממונו, על הגוןשאינו
 דואין אותה, כשפותחין דמיד הדיאה, בבדיקת יתירא טדחא אין וגם קס"ג(. סי'רשב"א
 )אחדונים(. אותה ובורקיןהדיאה,

 מקטע נטיעה חז"ל, שאמדו הריאה, בריקת על מקפירין שהיו התלמוד, בזמן מצינווכן
 פירות, ולאכול שנים, ג' להמתין תודה שאמדה עדלה נטיעת כ"ה(. )ביצה דקצביאדגליהון
 )רש"י(. טדפה שנמצאת ופעמים וניתוח, הפשט קורם לאכול הממהדין הקצבים, דגלימקצץ

 מישראל אדם כו'. אכלת לא שאתה הראשון, אדם מעיניך עפד יגלה מי אמדו,ועוד
 אוכל, ואינו מונע טדפה, ונמצאת בריאה בודק ומפשיט, שוחט עז, או שה או בהמהלוקח
 למכוד העולם, מנהג בדבד המחקד על עמרו פוסקים הדבה )תנחומא(. דצופה ד' אמדתהדי

 אותו. תשליכון לכלב טדפה, בשדה ובשד כתיב, ובקרא לעכו"ם, שנטדפו, ועופותבהמות
 שמבואד קשה, יותד עוד )מכילתא(. דוקא לכלב טדפה כל ליתן ציווי שהוא בחז"ל,ומבואד
 לומד ויש קי"ז(. )דמ"א, לנכרי למכרו דמותד בביתו, ונבלה טדפה לו נזדמן דבאםבש"ע,
 שהיא בגמ', מצינו כי וידושה. עצה בתוד רק לחיוב, אינו אותו, תשליכון לכלב שכ'שמה
 בשעריך אשד לגד נבלה, כל תאכל לא בתודה, בפידוש ביה וכתיב מטדפה, חמוד יותדאיסוד
 בשחיטה. נתנבלה או מת, בע"ח גוף היא נבילה, ט"ו(. )דברים, לנכרי מכוד או ואכלה,תתננה
 תיכף אותה אוכל אם נבלה, משום בה וחייב ה'(. )חולין בירו ונתנבלה השוחט בחז"ל,כנאמד
 בנבילה כי נבילה. משום אסורה אינה להתקלקל התחילה אם אבל נתקלקלה. שלא מיתהאחד
 להלן, גמדינן ומזה 8"ז(. ס"ז, )ע"ז, לאכילה דאויה להיות וצדיכה תתננה, כו' לגדכתיב
 מותד. לפגם טעםדנותן

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 שום בלי השחיטה צער שסבלה בבהמה, המגולגלת נפש לאותו מגיע צער וכמה לזה. גרם שבידו עון צער איזהשמא
 ההטב הנפש צער על להקב"ה יתפלל במעשיה ויפשפש ידו. מתחת תקלה כשיוצא הרב שיצטער ראוי לכןתיקון.

 סמאל של שותפו נעשה דאל"כ הנזכרות, ותפילות הכתנות בכל מחויב איך שכלו כעיני השוחטויראה
 לפעמים, גורם דהוא משום ממנו, טוב וסמא"ל הבהמהו נפש מוציא והיא האדם, נפשות המוציא שהואהרשע,
 אינו שאם השוחט, משא"כ יתודה. שלא מנגדו שהוא אע"8 להקב"ה, מתודה פקידתו, עת שהגיע האדםשבראות
 ועוזה חיה בבהמה, מגולגלות נפשות באיבוד בודאי, גורם הנזכרים, מהתנאים אחד שום ם ואין שמים,ירא

 אותש הורג כאילו לוונחשב
 שהיה דבריש מהחמשה כאתר ופוגם עיניו, נגד אלקים יראת שאין השוחט גורם מהרעה כמה וראה,הבט

 התגבחת גורם בשהחה וה18גם סמא"ל, עולה קטן מספר שהיה, הקנה, בספר כהב ועיקור. הגרמה חלדה,דרסה,
 בעולש מדירי קטב שישלוט גורם בחלדה, שהפוגם מרירי. קטב עולה המלה, עם קטן במס8ר חלדה לסמא"ל.כח

 זה. לשר כח נותן בדרסה, הפוגם ישראל, של מנגד שר עוזיג גימט' כ"א, עולה ורסה, של אוהיות ארבע עםדרסה
 המלה עם עיקור, בעולם. משליטה בהגרמה, הפוגם קשה, קליפה חמור, גימ' המלה, עם שוה במספרהגרמה,
 נותן דברים בחמשה והפוגם לשכינה. המנגדת הטומאה וכוחות מדריגות, חמשה והם עואל. עולה קטן,במספר
 )שב"מ(. ועוף וחיה בבהמה המגולגלות הנפשות על שולטים וגם ח"ו, כחבהם

 והעוף, הבהמה נפש את מתקן שאינו די לא אז באמונה, הקודש מלאכת במלאכתו עוסק שאינו מיוכל
 אהרן ואל משה אל ד' ויובר בקרא כתיב ונפש. גוף המטמאות אסורות, במאכלות האדם נפש את גם מקלקלאלא

 )שמיני(, כו' תאכלו אשר החיה ואת כו/ בנ"י אל דברו אליהם,לאמר
 שלוחים להיות השוה כולם את )חז"ל( ואיתמר לאלעזר ששמר אמר, אסורות למאכלותפר:יחה

 זו במצוה הזה הגדול הרעש הוא למה לדקדק, ויש )רש"י(. כו' זהבדיבור
 מבואר הנה נכון. על הכל יבואר במצות כשנדקדק אבל שלוחים. הרכה עליה להעמיד שנצסמ המצות, מככליותר

 במצותיה גם הדבר, הוא כן בכלל, תורה בספר שמתנהג וכשם שכהיכל. תורה ספר ואפ" כמזל תלוי שהכלכחז"ל,
 בהן ומדגרים ובחוו, בבית בהן ומט8לים המפורסמות, בין להיות להסו גורם שהמזל מצמת יש בפרט.ה8רטיה
 אחת שהן לגמרי, נשכחות לאט ולאט אנשים, מלב כמת הנשכחות כחשיכות, להן הדומוה מצוה ויש עה.בכל

 לטפל לב על שם איש ואין בעקב, אותן שדשין ויש בהן, ומתסרם שמתנאים מצות יש תעשינו. לא אשר דממצות
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 ז"ל מגרים פרי מספר פרשת להלטת5תיחה

 השקול ספק מסיני. למשה הלכה טרפות. על לוקין דרוסה. טרפות. מיניכמה
 איסורין לנבלה. טרפה בין הנ"פ נבילות. ששה ספיקות. מיני יבטרפוה.

 לסמיג4 )8תיהה טרפה. ודאן טרפונ ספק זא"4מבטלין
 וברייתא דא"ט ובמשנה בסיני, למשה נאמרו טרפות מיני שמונה כידע פרפות מיניפמח

 ה"ט, שחיטה, מהל' ב9"י ז"ל והר"מ טרפות. י"ח מונה ישמעאלדר'
 כו'. טרפות הע' כל נכללו ובהם אבות, דוגמת הם טדפות והשמונה בפדוטדוט. טדפות ע'מנה
 ז', אלא איע הנראה כפי מסיני, למשה נאמרו טרפות שמונה אמר שעולא אף כןאמנם

 ספק וכל בה. החמירו לפיכך דדוסה, אלא בפירוש לך ואין הואיל הלמ"מ, שכולןררופח אע"פ וז"ל, שחיטה, מהל' ב9"ב ז"ל הרמב"ם כמ"ש בפירוש, נאמדה דרוסהכי
 בפירוש, נאמרה שדרוסה אף והנה שמותרין. ספיקות יש ובשאר אסור.שיסת8ק

 שהלמ"מ עליהן, לוקה אע9"כ הלמ"מ, הם טרפזת ז' ושאר וכדאמרן, מהלמ"מ,ופירושו
 7 ילו

 ממ*א, בפ"ד ז"ל הרמב"ם שכ' ממה מבואר וזה א'. הפר"ח,יכמ"ש שישת על ןו1ק טרפות, שאר ג"כ כולל תאכלו, לא טרפה בכתוג שנא' דמה נאמרה,כך

 כן, החליט למה ידענא ו*ג ואני כו', סופרים דברי ולא ליה, קרי תורה דברירהלמ"מ, הנכון, הוא ט"מ, מהלכ' "ן"מ שכ' שמה שגתג, א., לה8ר"ח, ראיתי והנה ודאי. עליהולוקה מעצמה, טרפות בה נולד או ארי, טדפות בין כלל חילוק דאין ז',י"י,יי
 ודאי הא ומיהו 5"/ מיקרי ד"ס בפסוק, מפורש שאינו דבר שכלמ9ני מסיני למשחחלפח כו/ ה"א בריש .הי"ס שמביא מהתוספתא להיפך מבוארוהדברן
 כו'. ד"ס אותן קורא דהר"מ מדות, בי"ג הנלמד דברבכל כן נאמר אם דמקוואות, מהתוספתא רברים של פשטן שמראין כמו מותר, ספיקודהלמ"מ אמרינן אי לחקוד ויש כו'. ד"ס, שקרוין אלא ממש, תורה דיןדינםן

 דהתורה כית אוסרין, השקול, בספק בדדוסה ואלו אחזקה, אוקמיה פפרפות השקולספק השקול בספק טרפות דבשאר ז"ל, דהרמב"ם דה"ק כתב, ז"ל הב"חוהנהן
 ק"י, בסי' בדבריו ידאה והרואה אחזקה* אוקמיה ולא אסור, השקול בספק לומר בכאןהאריך להפר"ח וראיתי היא. יפה לדעתי ההוא והפי' בפי', לדרוסהכתבה

 אחזקה, אוקי השקול בספק התודה דמן מדר', אלא הוה דלא מ"ו, ס"ס, ובקיצור ו'.א',
 אחזקה, אוקמינן השקול ספק כל דודאי כך, נראה לדינא כן אמנם כו'. דמחמירן הואומדדבנן

 התורה דמן בזה, מודים וכ"ע הפד"ח ואף בש"ס, דוכתיז בכמהכדמוכח
 מחיים, שכיח דיותד משום לא, לא"ה הא דוקא. ס"ס מטעם מתיריז דאנו שחיטה,לאחר או מחיים אם יודע ואינו העצם נשבר כמו ספק, שנולד הוא הא' הספק שווין. שאיןפפיקות מיני שלשח יש כי לך אבאר אמנם כ"ב. ל"ט, הס"ז, שכ' וכמוחזקה, דאיכא היכא השקול בספק מחמיריז לא מרר' אף ולדידן אחזקה, מלתא אוקי פפיקותמיני
 מתירין. אנו השקול בספק אלא להיתדדשכיח אומרים דאנו ולא אחזקה, ואוקמיה השקול ספק הוה תו דטבחא, ידא דמשמש היכיריאה, אניקבה כמו לתלות יש אם נמי הכי ואין נשבר. שחיטה אחר מלומר נשבר, ואנה אנהשהולך

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 כלל. בה נזהרין אין אעפ"כ להלז, כמבואר בה תלויות מצפת שהרבה כו%ת מצוה שהיא הגם י"ז(. י"ט,)ויקרא בלבביך" אחיך את תשנא "לא של תעשה לא המצות היא הללו, ממצות אחת מצוה", "מת בבחינח והןבהן,
 צריכים לכאורה אחיך, ולומר דוקא להזהיר שמרייק מה על לחקור יש זו, מצוה של המהות על נעמודוטרם
 צריכים ועוד ובשרה עצמו וחוא הוא, קרוב כי שונאו, אינו שבמילא הקרוב על ולא הרחוק על יותרלהזהיר
 בשנאתו. לו יתזיר לא למה ושונאיו, רעתו בדורשי אם מדבר, הכתוב שנאה של אופן באיזה 1לדעת,לתקור
ובכל לבבך בכל אלקיך ד את "ואהבת נאמר ומיוחר יחיד באחד ורק החברה. בחץ לקלקול ויגרום וישלש,ישנה אם כי רשעו, על ישוב שלא רק לא אז מדה, כנגד מדה יקבל לא החוטא אם כי העולם, לקיום גדול נתיצותהיא התורה ודרך לחי". למכהו "יתן של זרים לתורת בניגוד עין" תחת "עין היא ישראל תורת דרך כי ידוע,הלא

 הלכ; במעמקי ונסתרה כבושה בשנאה רק רעתו, לעושי מסותרת או גלויה בשנאה מדבר הכתונ שאיןלומר, צריכים %1ן ועונש. שכר של ההנהגה תחת הנופל זולתו, דבר בכל כן לא נפשך(, את נוטל )אם" נפשך-
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 שחיטה, קורם הרקין נקבו נמצא פ"א, סי' בגבינות כמו מחיים, ספק שנולרהוא הב',הטפק

 מחיים, רריעותא ואף זה, נעשה שחיטה קורם שרגע לומר, תולין אנו הכיאפילו
 היא, טרפה רהרי מהרוב, יצאה וו שבהמה שראינו ואף רובא. מחמת אחזקה אוקי מקוםמכל
 הוא וזה הוא, איך וא"י מחיים, שנולר גטריפות ומיהו הרוב. מן היתה מזה קורם אמרינןמ"מ
 גוטה הסברא בזה המים, המח הקיף אם עליה רנין ואנו בראש, מים מצאו כמו הג',הטפק
 מהןב, יצאה רהבהמה כיון מכאן, ז"ל התב"ש ריבר אשר היטב וכבר בה"מ. אףלאיסור
 ניקב אם וא"י מחט בנמצא ומיהו אחזקה, אוקי לומר לן לית תו בראש, מים להם איןררובן
 היה לא כשטלדח לה, היה טובה חזקה מ"מ יצאה, ולו מרוב, הבהמה יצאה לא בהא לאו,או
 לאיסור יותר רשכיח אומרים ראנו אלא להתירו, לנו היה הוא, שקול אם והלכך מחט,בו

 והבן.מלהיתר,
 מנה לא ושם טרפות, ע' מנה ה"ט, שחיטה, מהל' ב9"י ז"ל, הרמב"םוהנה נבילותששח

 ניכר. וחלל הירך ניטל הוי ואלו אלו, מהלכות ב9"ג אם כי נבילות,הששה
 הגרגרת. פסוקת מגבה. קרעה החוט(. פסיקת )עם בשר ורוב מפרקת נשברה גיסטרא.עשתה
 מטמאין הן הששה, מאלו הראשומת שד' שתדע וראוי לשחיטה. הראוי במקום הושטוניקב
 נפסק ואם כו'. מחיים רמטמאה לא נבילה, אוכל משום ללקות נבילה הוה האחרונות וב'מחיים,

 נבלה חשיב אי הוה, ספיקא שחיטה במקום שלאהקנה
 או"ב. לענין חא' גונא. בששה הוא לנבלה טרפה בין מינה והנפקא לנבלח טרפח ביןנ"ם או'טרפמ~

 נח, לבין מפרכסת לענין חד' חשוד. לענין חג' הנאח. למודרהב'
 נח, לבן אמ"ה לענין רמהני ה"ה נבילה, מירי לישראל השחיטה רטיהרה כיון טרפה,ראין
 אם מחיים, רמטמאין בהנך ומיהו נבילה. הוה אי ומשא"כ שם, שכתבתי מה כ"ז בסי'עיין
 הוה ופירכותן מטמאין שהרי מתים, חשובים הם רמחיים כיון לב"נ, שרי מפרכסת בעודהחתך
 נגמרח דלא שנטרפה, מיד שילדה שאף טרפה, ביצה לענין חח' חיותא. בו שאין הלטאחכזנב

 ספק משא"כ ראורייתא, רררא בו יש טרפה, ביצת רשם כיון חז"ל, חילקו לא אפ"הבאיסור,
 ראורייתא, רררא ביה ראיכא א' להחמיר, רראוי וראי הושט, ניקב ביצת ססק ומיהו נבילה.ביצת

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 והיא הקדמון, מאדם בו הנשרש סיבה, שום בלי לזולחו, ושנאה קנאה של הירושה שארית דבר, לא עלשנאה
 ואיום, הנורא הידוע, הפרבלם הוא והוא לעיל, שביארנו ותבלית סיבה שום בלי סתם רציחה של הארס בחעתכעין

 חרבה ושבשבילה הזמנים, ובכל המקומות בכל אנשים שדרות כל בין השורר חנם שנאתשל
 דוקא ביומר שכיחה הזאת השנאה של שהאופן להעיר, ונכון בחז"ל. כמבואר המקדש, בית חנםשנאת

 בלבבך". אחיך את תשנא "לא לאמר הכתוב מכוין זה ועל לאחיו, אח ובין ומקורבים, רעיםאצל
 בגלוי היתה לאחרים השנאה הקדמונים בוורות כי הקדמון, האדם בימי ידוע היתה לא חנם, שואת של הזהוהמין
 פרצופיש ב' בעל להיות קולסורלי, תרבותי יליד היא בלב שנאה של זה צפעוני ונחש כלל, פנים הסתרתבלא

 הלב. במעמקי עמוק עמוק המקננת ושנאה קנאה של האמיתית הצורה את להסתיר שוחקות, 9נים בעל א'פרצוף
 הרעה המדה מתחבא ששם המקום )אונסערבעהאוססוחן(. ידע" "תת שנקרא מה רובץ, חסאת פתח של המקוםהוא
 מבפנים. עצמו, האדם בקרב המפותח התרבותי מרגש גם ואף מבחוץ, הפרוגרס שומרי מעיני חנם שנאתשל
 הזאת הרעה המדה של ולענה פור ראש ששרשי ומיני ולפנים. לפני הלב חדרי על ירמוו "בלבבך", שנאמרוזהו

 ולשרש להשחיתן שמה לחדור יכולים אינם המאיר אור קוי כי קשיש הם התיקון דרכי גם הלב, בעומקנסתרים
 מבחוץ. לבוא יכולה הרפואה שאין ללב, המסור דבר ככל בעצמו, האדם ע"י רק זה לחסא תיקון ואיןאחריהן.

 חסא על הלג על ולהכות בחשאי, הידוי בהודאת להשחיתה אחריה, ולתור ולפנים לפני ~רת צריך ואחר אחדוכל
 חנם. בשנאת לפניךשחסאנו

 שהיא וריעיו, לאחיו מגולה תוכחת היא בסתר, הנחבאת הזאת הנשחתה המדה של לתיקון הגלוי וההיכרהוכחה
 יאהב אשר "את כנאמר ד', ממדות לאחת נחשבת והיא המסותרח. השנאה מלבו שנעקרה נאמנהערות

 מעיד אחד עמיתיך. אח תוכיח הוכח בלבביך, אחיך אח תשנא לא בקרא, כתיב בסמוכין, מרומו הזה והדבריוכיח".
 אם כי לדעת, צריך אחד ובל הזאת, הרעה ממדה נקי שלבך מעיד לחבירך, מוכיח שאתה ההוכחה משנהו,על

 זה, מכל להשמר אזנו, לגלות מוכיחו ואינו בו, להכשל העומד מכשול או חסרון, או חסא איזה בחבירוריאה
 תשנא לא בפסוק, כמרומו אחריה לשרש ועליו לבו, במסתרי קנן חנם שנאת של המשתית שהארס בנפשו,מעיד
 תוכית הוכח אלא ויותר, יותר עושה ולואי תאמר אל איסור דבר עושה תראהו שאם )קדושים( בלבביך אחיךאת
 אמרתי לא ולבן ועון, חסא שום בו ראיתי לא לאמר, השנאה לסחור תוכל סוף כל סוף תאמר ואם )רמב"ן(.אותו



מ שמראל פרפות לחלפות 5תיחחנ~ירצ
 עליה, נמי טרפה רשם ועור, מטמאיה דאין הן מתים דלאו כיון באיסור, לפמרהרראוי
 היה שאם לי, יראה אלו. מרינים קצת כאן ואכתוב זה, את זה מבטלין איסורין לענין הואחו'

 כמכואר נפל, איסור לתוך איסור ראמרינן, לאיזה, וא"י מהן, א' זא"ז מבפליןאיסורין לתוך דר' איסור ונפל היתר, של וא' איסור של א' קדירות, כ'כאן
 הראשון, איסור ממין שאין דר', איסור עוד נפל ואח"כ קי"א.בסי'

 זתים, ס"א כאן יש תו היתר, לתוך נפל ג"כ הא' דאיסור נאמר אם ואמנם ששים. בו איןהיתר, לתוך דר' הב' האיסור כשנפל וא"כ היתר, זתים נ"ט היתר בקדירת היה ומתחילהונשפך.
 תלינן בדר', דכל לכאן, נפל הא' דאיסור אמרינן חבירו, מבטל וא' איסור, של וב' היתר שלנ"ט

 דשניהן יודע ואינו היתר, קרירות לב' איסור נפל קי"א, בסי' למ"ש רומה אינו אפ"ההאיסור, נפל איסור לתוך אומרים הייפ מתחילה ואף ששים, דהיה אמרינן הוא, נשפך ועתהלקולא,
 החפ דהתם נפל, ~אן שהראשון למפר* אומרים אין מפ, לא' איסור נפל ואח"כאסורות,
 כון. דידן, בנירן משא"כ למפרע, כאן יאמרו ואיך לאיסור, שתיהםמהזיקינן

 מרר' הוא ואם טרפה, לודאי ספק בין הנ"מ לך אבארועתה
 ביה אמרינן ס' עוד יש אי טרפה בספק הנה התורה מן או פרפח לודאי פפק ביןנפ"פ

 חשוד גם בעהשי"ת, ק"י בסי' שיתבאר ובתנאיםס"ס,
 לראורייתא דחשור ומאן לודאי, חשוד אין לספק רחשוד ומאן לספק, כ"ש תורה, איסורלוראי
 ואיזה דרבנן, ואיזה ראורייתא איזו במקומו, אחר כל אבאר ואי"ה לא, ולהיפך לדרבנן,חשוד
 באורך. אבאר קי"א ובסימן והיתר, איסור הוראת בריני גדול עיקר הוא כי ספק, ואיזהודאי

 י"ב חיה שאינה בטרפה בכאן עוד לדבר מהראויאמנם
 מספק, יצאה חודש, י"ב חיה אי טרפה ובספק חורש, חורש י"ב חיח פרפחאם

 כמאן. הלכה נתברר חודש, י"ב חיה אי פלוגתיה ספקוכן
 לידדג בלא עיבור או עיבור, בלא לירה אמנם ות~, שתתעבר היינו יולרת, אינחוטרפח
 מוליר אם אמנם כו'. שנים אלף יחיה רחיה אמרינן דטרפה, אבר וביתיר שפיר.משכחת
 כו'. לעיונא, איכא בהא אברביתרת

 ל ה ך אסורותמאכלות ל חא
 הרע ולשון רכילות ספרת בעצמך אתה כלומר, בעמיך, רכיל תלך לא לומר, הקוים וה על שגאה, משום ולאלון
 למנוע לו אמרת ולא חבירך, דם על ועמדת שראית, בנפשך מעיד היית וב1ה שעשה. העבירות על חבירך,על
 העגין חשיבות וגודל רעיך". דם על תעמוד .לא ל1ה בסמוך שאמר כמו מיתה. עונש עליו והבאת מזה, עצמךאת
 האדם מלב להסיר בה, ותלוים ב1ה, 1ה מקושרים תעשה ולא עשה מצות ששבע מזה, לראות יש חגם שנאתשל
 גופי שרוב כוללת, מצוה היא כמוך" לרעך "ואהבת שמצות וכשם היקום. יסווי את החותרת 11 מגונהמדה

 הנשחתות מדות שכל כוללת, עבירה היא תשגא", לא של תעשה לא המצות כן בחז"ל. כמבואר בה, תלויןהתורה
 אב"ע(. )עיין כו, לרעך ואהבת של ההיפך בה, תלוין עולם יסודיהמהרסות

 עליהם שקבלו מצות, שאר ושמירת מקבלת אגשים, אצל "הוכח" של 11 מצוה ושמירת קבלתושוגה
 הוכחה, של במצוה כן לא מצוה. הידור על רב מעות בזבו1 כדי עד ודקדוקיהן, פרטיהן בכל ולשמרןלקיימן

 משאר גרוע איגגה שהיא רק לא האמת, לפי אבל וכדומה. ולדרשנים לרבנים רק שניתנה כמו בה,שמתיחסין
 נצרכות המצפת כל כי המצות. לכל והגנה מחסה בתור המשתמשת שגתבאר, כמו כוללת מצוה היא אלאהמצות,
 מאה עד תוכיח הוכח בפסוק בחז"ל כמבואר שיעור. להם שאין הדברים מאלו והיא והוכחה, בהתעוררתתמיד
 לדעת כדאי והתעוררת, הוכחה בלי וקיום חיזוק להם אין המצפת כל ואם הכאה. כוי עד אומרים וישפעמים,
 אוסגי ולכן ח"1. לגמרי ליבטל עומדות ובלעדה בזכותה, תלוי קיומן של המציאות שכל אחדות, מצותשיש
 מדרשות, ובבתי כגסיות בבתי שתים, או בשגה אחת פעם רק ולא שונה, להיות מחויבים הללו במצפתהוכחה
 שקיומה 1ה, לסוג השתכים השם ממצות אחת ושפקים. ברחובות בבתים, גם אלא מצפת, בשאר שגוהגיםכמו
 וטהרה, טומאה והיתר, איסור של, והדברים וכשרים, טהורים דברים אכילת של המצוה היא בהוכחה,תלויה

 ההוכחה גהן, ולכן האומה. וקיום והיהדות, הדת יסודי שהם המשפחה, וטהרת ונפש גוף טהרת אסורות,ומאכלות
 המשפחה, טהרת של התקגות בגדר שמציגו כמו מיוחדה. ובהקפדה קולות, וקולי גדולה בתקיעה להיותצריכה
 באשתו האשה, עם שיחה תרבה אל ר1"ל, בדברי המבוארים וסיגים בגדרים הדבר ומסבבין שגודרין מהשחוץ
 יויאין ואין סמכינן לא אבל עבירה. לידי האדם את שמרגילין מפני ראש, וקלות שחוק על ומזהירין כו'. ק"ואמרו
 ברמב"ם כמבואר הללו, בדברים ממש בפועל מעשים לעשות מחויב הב"ד אלא בעלמא, בדברים רק חובתןיוי

 הנהרות, ועל וסרדסים, בגגות ומחסשין מסבבין שיהיו ברגלים, שוטרים להעמיד חייבין שהב"ו פוסקים,ושאר
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 כם.סימן

 אחר. סעיף ובו ומימנם, מרפות מינישמונה
 מיני כמה)א(

)א(
 הו, טרפות מינישמונה פרפותפיני

 נפ"ש. חנ"ק ד"ןוסימנם
 נפולה, קרועה, נטולה, חסדה, נקובה,דרוסח
 שדדסה פי' דרוסה, )מחבר(. שבורח.פסוקה,

 נ*ז בסי' ויתבאר וכה"ג,ארי
 נקובת פי' נקובה, )ש"ך(. נקופחדרוסח.

 שאחר בסימן מח שלקרום
 ל*ג. שבסי' הושט, ותורבץ הושט ומ~בהזה.

 ולכבד, לריאה שמתפשט במקום הקנהונקיבת
 בסי' וסמפוניה הריאה ונקיבת ל"ד. סי'שבסוף
 הטחול ונקיבת מ"ב. בסי' המרה ונקיבתל"ז.
 ונקיבת מ"ה. בסי' האם ונקיבת מ"ג.בסי'
 והמסס וכרס, קיבה ונקיבת מ"ו. בסי'הדקין
 הקרקבן ונקיבת מ"ח. בסי' הכוסות,ובית
 )ש"ך(. בהן וכיוצא מ"ט,בסי'

 ברייתא, בתחילת היינוחסרה,
 שבסי' חאונות חסרו והיינו נפולחחסרח.

 שניקב כל וכן וכיוצא.ל"ה

 שמותיהן.טרפות.
 נ' בסי' וכדלקמן טדפה, חסר אם ה*הטרפה,
 התחתון לחי ניטל הייע נטולה,)ש"ך(.
 ס*א. שבסי' הכבד ונטילת ל*ג. בסי'והעליון
 אבר כל וכן נ"ו. שבסי' הגידין צומתוניטלו
 נ/ סי' כדלקמן ניטל, אם ה"ה טרפה,שניקב
 שבסי' גלידה היינו נטולה דבכלל רש*י,ופי'
 )ש*ך(. עורה שניטלנ"ט,

 רוב נקרע היינוקרועה,
 הברס, את החופה בשר נפולח1קרועחי

 )ש"ך(. וכיוצא מ"ח שבסי' שפורחפסוקחי
 ממש, נפולח היינונפולה,

 פסיקת חייע פסוקה, )ש"ך(. נ"ח סי'לקמן
 הגרגרת ושסיקת ל"ב. שבסי' השדרה,חוט

 הייע שבורה, )ש"ך(. וכיוצא ל"השבסימן
 8י' ולפי נ"ד4 שבסי' צלעתיה רובנשברה
 ט"ז. נ"ד, שבסי' ברובן, הסימנים נדלדלודש.י

 ועקירת זח, שאחר שבסי' הגלגולת,וחבישת
 )ש"ך(. שבורה בכלל נ"ד, שבסימןצלע

 ל.סימן
 סעיפים. בי ובו הגלגולת, בעצם מכהדין

 המוס. עוף בראש נקב בגלגולת. נקבים נפחתוג )נ:( נסדק. הגלגולה. נתרוצץ)א(
 הינופה עוף נתערבה. שלס. ועורו הדם, נצרר וחסר, נרקב הראש שעצםאהזא,

 העור, מקריעת וס יורי בעוף. עצם בויקת בידה. הוכתה בראשה. חולואשנשכתה
 חולי ע"י שהוא: כל נפתחה בעוף. בבהמה, נחבסה נפוח. העצם אם קים.ועצם
 אהזות, בראשי גדולות, נוצות ונקשר. הגלגולת נשבר ונפוחה. נחבסהבעוף.

 המים. עוף ודאי הוה וידן אפזות אם עופות. אהזות,בר
 חילוק שיש מה אבאר ז' ובאות א/ תב"ש,עייז)א(

 בטור, כתב )פמ"ג(. המים לעוף בהמחבין שנתרוצץ וחיחבהמה חגלגולתנתרוצץ
 ולמעלח, מאמצעיתה דהייע הקיפה, ברובבין בין גלגלתח, עצםרוב

 ברוב בין ברוב בין מהעינים, למטהשהיא )מחבר(. טרפה הקיפה, ברוב בין גבההברוב
 והיא לשפע, שמתחיל ממקום דחיינוגובהה ולא רבות מכות שהוכתה רש"י פירשנתרוצץ,
 סימן נותן מתחילה ע"כ. מהעינים,למעלה אף להחמיר יש דינא ולענין )ש"ך(.נפחתה
 מהאמצעות ואמר, הטרפות מקום מתחילהיכן היקפה, ברוב או גובהה ברוב בין לבד,פנסדק

 ל ח ך אסורותמאכלות ל חא
 בלשון בקרא כתיב הללו בענינים כי י"ו(. 5' )רמב"ם, עבירה לידי ויבוש ונשים, עשים שם יתקבצושלא

 רק בעלמא, בדיבור רק לא ממשית, 5עולה של חיוב על מורה והתקדשתם לשון קדושים", והייתם"והתקדשהם,

 11, לפעולה גבול ואין קדושה. של מדריגה לידי אותנו להביא שונות, פעולות לעשות מחויבים הגוף אבריבכל

 של זה בגדר כ-כ גדולה הפרצה הזמנים מן בזמן אם דההנו, נפש, מסירת כדי עד להגיע הובר יכול לפעמיםכי
 "קטרם להיות לנו יורה הוין חומר כזאת סכנה בשעת ר"ל, רוחנית )עפדמיה( מגפה למדריגת ומגיעקדושה,



מא שמראל ל פימן טרפות ח"דתבית
 הקרניים, עד ולמעלה מקום ומאותו הארץ,לצד מהעינים למטה דהוא למעלה, הראש גובהשל
 כו'. הספק כגרר נכנס אין איפשטא דלאדבעיה לומה שהאריך ככאן פר"ח עייןאיפשטא. דלא כעיה הוא כגמרא כי ודאי, לא טרפה,ספק הוה נחכסה, מקום אותו היקף רוב אומקום, אותו גוכה רוכ אם כין הקרנים, עדעינים תחילת שהוא המקום אם ולדינא, )ט"ז(.טרפה ג"כ גוכה, אותו רוכ נחכס אם הקרנים,לצד ולמעלה העינים מן דהיינו שלה, גבההדרך אלא ההיקף, בעיגול שלא שנחבס היינוגוכהה, ורוב טרפה. עיגול, מאותו ברוב אפי'מקום, אותו בעיגול בהיקף חביסה שיהיה מקוםבכל

 )פמ"ג(. שם אבארק"י, בסי' אלו רברים של מקורן כי ובהיותגמור, ס"ס דהוה לומר יש אחד, ענינם ואיןאיפשטא, רלא איכעיות ב' דאיכא היכאמשא"כ
 קיים העליון קרום שגם אע"פ )מחבר(טרפה הגלגולת( )בנתרוצץ קיים שהקרוםאעפ"י

)5(
 כסלע, כולם כין אם חסרון, בהם שישנקכים ניקבה ואם )ש"ך(. וטרפה מכסלע כיתרדינו מצומצם, כסלע הוה וכי)מחבר(. טרפה כסלע, ממנו וחסר נפחתהנפחתח

 נפחתה )פמ"ג(. גרגרת כמו לרוכמצטרפין אם להסתפק יש חסרון, כהם שאיןוכנקבים כנקב. נידון שבניהם השלם נקב, כמלאלנקב נקב כין וכשאין )ש"ך(. טפח שליש הוילא דסלע מסלע, יותר להיות וצריך מסלע,כיתר דינו מצומצם, וסלע טפח,משליש פחות הוא סלע רוחכ של המדהנק5ים )מחכר(. טרפה טפח, שליששהוא

 משום )מחבר( טרפה כ"ש חמיםעוף אלא העצם ניקב לא אפי'אוזא, ובר אוזא כטן המים ובעוף )רמ"א(. מחשל קרום לנקיבה בבהמה חיישינן דלאהזה, בזמן אפי' להכשיר יש מסלע, פחותוחסר
 חולי, ע"י או אדם ע"י ניקב כין חילוקאין ולפ"ז העצם. דניקכ הגנה, לו ואין הואדרך הקרום, ליפסק דסופו או הקרום, נפסקכאילו דהוה ור"ל )ט"ז(, רךשקרומו

 רהעיקר מהני, לא שלם שעור דאףוהטרפתי. וחסרון, נרק5 חעצם שחיח ומצאתי5עוף, וחת5תי חדם נצרר וחיח מ5חוץ;שלם חעוף שחיח 5אוזא לידי, 5א ומעוטחכאורך. אכאר ובש"ך ספק, ולא ודאי הוהדטרפה
 כו"פ, עיין בבירור, הוא וראי לאו דמיין,המים כעוף דידן דאוזא ס"ס, דהוה לומרלהתיר רציתי ולא עמה, עופות שאר שמלחו וה"מע"ש והיה טרפה. לא"ה, הא הוא, בתולדההואיל מטעם דהתיר זקופות, נוצות להם שישאווזות באותן ע"א, דצ"צ, מהא וראיה 5עצם.תלוי

 הכל אסרתי לכן כו', להחמיר צדדין כמהיש גופה דכמליחה ועוד, ספיקא, לא ודאי,המים כעוף דידן אווזא רמשמע חדא, התרתי,לא מ"מ כו'. כ"ק או בס', אי ספק ישובמליחה
 או שם. אצכעו ונועץ הנקכ, חולדחשנש5תח כצד אצכעו מניחו כאכן, הי5מטחעוף או כעץ שנגפה אוכשיניה, בראשה חולרה שנשכתה היבשה עוף)סמ"ג(.

 יצא, ואם וכשירה. מח, של קרום ניקבשלא כידוע מהנקכ, יצא ולא המח כצבץ לא אםשם, ודוחק פיה לתוך ידומכניס
 )מחכר(.טרפה

 רריסה יש כיד בידה,חולדה ע"י שהוכתה היבשהעוף 5ידחחו5תח
 ל ה ך אשחת מאכלות ל חא

 המגפה. בערולעצור וחנית, כרומח חד בלשון בידו, פיפיות וחרב בפרץ לעמוד מחויב בלבו, נוגעת ר שיראת מי וכל ט".18געים
 חיך הקב"ה, א"ל וישב. עמד לעשות? לי יש מה ואילך מכאז ואמר, המשכז את להם ועשה השליו אתלהם והגיו הבאר, את להם והעלה המז את להם והוריד המדבר, אל והביאם הים את להם וקרע ממצריש הוציאםלסוף כוי. פרעה אל בא לך ישבת? כבר הקב"ה, לו אמר וישב, הלך שליחתי, את עשיתי כבר אני אומר, משההתחיל כו'. והלך שנתרצה עד כו', תשלח ביד נא שלא אדוני, בי ואמר, השררה מז ברח משה בחו"ל, כמרומו סוף.יס מקריעת קשה יותר שהוא הוה, הדבר כובד על רבינו משה נתבשר וכבר ישובוזי לא באיה וכל מזה,להפרישו קשה כבר במאכ"א, שנכשל מי וכל ורעים. סובים המכשלת עפדמיה למדריגת לבוא וקרוב עלול והדברהמקרבים, ואכילה לוימה גדולה בי בנגיעה, אתם הבא כל את ומרעיל המדבק חולי בבחינת הוא כי בוה, גדול יותרעוד והסכנה כשרץ. ומתועבים משוקצים נעשים ונפשו גופו שכל מפני האדם, ולנפש לגוף גדולה סכנה הזהאסורות המאכלות כי האדם. ולנפש לגוף פנימה שעריו אל מלבוא הסומאה רוח בעד המבריח התיכוז הבריח והלאום,הדת בבנין היסוד מעמודי אחת היא הואת המצוה בי העומר. על יותר היא שהפרצה אסורות", "מאכלות של תעשהלא המצות היא קנאק של וגבורתו תוקפו בכל בצוחה, בפרץ, ולעמוד לצאת הצריכים ד ממצותואחת



 שמראל ל םימן פרפות היפותבפית82
 סי' ועיין נ"ז. סימן כדלקמן בעופות,לחולדה
 בבדיקת בקיאין אין ואנן )ש"ך(. ט' ס"קל"ד,

 עצם ניקב אם להטריף יש ולכןהטדפות,
 בעוף אפילובעוף, בעוף עצםבדיקת שהוא בכלהגלגולת
 קיים והעצם העוה שנקרע מחמת דםיורר אם )רמ"א(.היבשה

 חילוק דאין ודאי ומשמע )ט"ז(. רש"לכשר,
 לחוש אין ניקב, שאין כיון כשד, נפוההעצם אם וח"ה המים, לעוף היבשה עוף בין זהבכל

 חילוק אין בנחבסה )פמ"ג(. הקדוםלנקיבת
 לדידן אפי' לעוף בהמהבין

 אות לפירושו והיינו )ש"ך(. בעוףנהבפה
 נתדוצץ היינו נחבסה דפי'א',

 הנקב ואין שנתרועע כל הכי, דינא המיםעוף גם הנראה, וכפי כלל. שבר דאין נסדקה,ולא
 על ותמה ב', התב"ש, וכ"כ דכשר,מפולש,
 רוב ומיהו כו'. יבשה עוף דוקא שכ'הפר"ח
 ונפחתה בו. לעיין יש הקיפה, דוב אוגובהה

 כשדה, בבהמה שהוא,כל
 טדפה, מספק יבשה, ועוף שהוא כלנפהתה

 חודש. י"ב שהיהומהני
 ואם הוא. דודאי שהיה, מהני לא המיםועוף
 להטריף, יש בעוף, סלה שיעור לעדךהוא

 תב"ש, עיין קטנו, לפי והקטן גדלו לפיהגדול
 כשיעור בו אין אא"כ מהני לא שהיה וא"כג'.

 שהיה אף יבשה, בעוף חולי בעוף הוליע"י וע"י שהיה. מהני אזסלע,
 בו איז אם צדיך,אין

 חיישינן לא חולי דע"י סלע, עדךכשיעוד
 כו'. להבל"י שדאיתי אלא הקדום.לנקיבה
 אף ובבהמה לחלק, אין ונחבסה, נפוחוה"ה
 אנו, בקיאין כסלע שאין כל עב, בדברניקב

 הבהמה עצם לנקוב עב דבר דרך איןדמסתמא
 אף וכדומה, בחץ ניקב אם ומיהו קשה.שהוא

 כתב הרב. כמ"ש ונקשר הגלגולרננשבר בקיאין, א"אבבהמה
 הטריפות דאין כיון השיגו, והפר"חולהתדפאות. להתקשר א"א הקרום ניקב היה דאלולהכשיר, יש ונקשוק וחזר גלגולת, עצם ששברבעוף פעשההריק*ש,

 בקליות, ונ"ו, נ"ה, בסי' כמו עצמו,מחמת
 גלגולת, עצם שניקב בבהמה ונראה ח'.באות ע"ש ניביה, איעכל שמא שנקשר, אףובצ"ה
 הספיק ולא לאו, או סלע כשיעור בה ישוספק

 עצמו, מחמת טדפות הוה כסלע, גלגולתדניקב כיון ולומר להכשיר אין נמי דריק"ש,כמעשה כבראשונה יפה ונקשר נתחבר ואח"כלבודקה,
 סוף מטעם גלגולת חסדון דשמאולהתרפאות, לחזור יכול היה לא כסלע הוה אימסתמא
 א"ט, דיש חולין התוס' כמ"ש לפסוק,הקרום
 )פמ"ג(. וכדאמרן שנתרפא, מה דאיה איןוא"כ

 שישאווזות עופות, אווזות, בראווזות, ובראווזות
 נוצות להם בראשיהם, גרולותונוצות

 לו אין וחרד הירא שם, ניקב והעצםראשיהם, עלגדולות
 הוה כ"ש, ניקב אם המים דעוף מהם,לאכול
 גדלו לפי הגדול כשיעור יש שמא דטעםיבשה ועוף חודש. י"ב שחייה מהני ולא טדפה,ודאי
 תב"ש, עיין כשיעור, חסרון הוה דלאמילתא איגלי חודש, י"ב דחי כיון קטע, לפיוהקטן
 היתר העהגין ביד למחות אין ומ"מ נ"ז.ובסי'
 לאו דדין אווזות לומד יש כי המים, בעוףאף
 וספיקא דמיין, המים כעוף אלא המים, עוףודאי
 )פמ"ג(. לאסור ויש צ"ע, ומ"מ כו"פ, עייןהוה,

 ל ה ך אסורות מאכלות ל הא
 חשיבות ומפני ויקרא(. )חשחומא, כו, וסהרה סומאה לישראל ללמד לך יש שעשית, מה מכל גדולה מלאכה לייש

 של הקיום את לחזק חשוב מקום תופסת ההוכחה השני, מצד הדבר כבדות ומשוס א', מצד לעצמו כשהואהע:ין
 עבודת כל הסילו המצות בשארי ואם מצות. מבשאר אצלה שונה ההוכחה של ההתנהגות אופן וגם הזאת,מצוח
 כז יעשה לא צבאות, ד' קנאה מקנאי החסידיבג ועל הצדיקים על הדרשנים, ועל הרבנים על רק ההוכחה, שלהמשא

 אחד כל על קדוש חוב מוסל רק וטהרה. טומאה והיתר, איסור של כזה וגבוה חשוב בענין וב1מנינו,במקומינו
 מהארס נפשותיהם את ולהציל ובדיבור, במעשה הזה, החמור באיסור לפושעים יד נותן להיות כגדול, כקטןואחד,
 על לעמוד מחויבים וכולנו ואוכלות. טורפות חיות של למדריגה האדם את ומביא ונפש, דם המרעיל ה1ה,ה:ורא
 החיה זאת לאמר, בנ"י אל דברו אליהם, לאמר אהרן ואל משה אל ר "וידבר בקרא כמרומ1 בפרץ, ולעמודהמשמר
 לאלע1ר שיאמר אמר עליהם, לאמר )רש"י(. לאהרן שיאמר אמר למשה )שמיני(, כו, הבהמה" מכל תאכלואשר

 של בעסק ול1רזו לחבירו, ולע1ור לעורר צריך ואחד אחד כל )כל"י(. 11 במצוה שלוחיס הם גם שיהיוולאיהלר,
 מצות, שאר מאצל שו:ה ג"כ היה 11 במצוה הציתי שאופן ומצינו, ה1את. מציה השליחי בין נכלל להיות 11,מצוה
 )שמינק, תאכלו" אשר החיה "זאת בפסוק בחז'ל כמבואר ממשיים. במעשים גם אלא בדיבור, רק היה לאכי

 אח1 המיס בשרצי וכז כ"ט(. )חולין, תאכלו לא ו1את תאכלו, 1את לישראל, ומראה בחיה, אוחז משה שהיהמלמד
 11 במצוה )רש"י(. הסמא לכם ו1ה בשרצים, וכן העוף. מז תשקצו אלה ואת בעוף, וכן להם, והראה ומין מיןבכל
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 לא.סימן
 סעיפים. ד' ובו וקרומיו, המה נקיבתדין

 לקוי. אחד עור העליון. רק ניקב וה. כנגר שלא וה הקרומים ניקבו המח. ניקב)א(
 שלחופיה. בתוך מונחים, המים היו קרום. בהוך מים נמצא המח. נהמעך נרקב,)11(
 מנונדה לגלגולה. מח בין לקרום. מח בין מים, שלחופיה בגלגולה. מיםנמצא

 בחוטם. הולע בקרום. תולעה )ג( הראש. להשליך בראש. מ,ם אחר לבווקבראשה.
 פולין. מח. נחשב כמה ער )ד( המים.בהוך

)א(
 על זה קדומים ב' לו יש המה הטחניקב

 מפולש, נקב התחתון ניקבזה,
 )מהבר(. כשדה מפולש, נקב העליון ניקבטדסה,
 והכי לבד, העליון בניקב ג"כ מטדיפיןויש
 ומו"ה רש"ל )רמ"א(. בהפ"מ לא אםנהוג,
 דספק ה"מ, במקום אפי' אוסדיםז"ל

 האוסרים מן שבה"ג ובפרט הוא,דאורייתא
 שלא זה שניהם ניקבו אם לדינא, ומ"מ)ט"ז(.
 בניקב ובהפ"מ יהשב. דלודאי ידאה זה,כנגד
 לא דהמיקל שם, התב"ש דעת לבד,העליון
 א' ובעור כו'. בהג"ה דמ"א כדעתהפסיד

 אף לההמיר התב"ש דעת רובו או כולולקוי
 )פמ"ג(.בה"מ

)ב(
 או ממע שנרקב עצמוהמה נתטעך,נרקב,

 כשדה קיים, והקרוםנתמעך,
 טדפה כדונג, או כמים נשפך ואם)מחבר(,
 נדקב דאפי' בזה, שוה הפוסקים כל דעת)שם(,
 כיוצא היה שאם בענין מעט, שנהסר נתמעךאו
 הריקז ומניה אותו אוהזין השדרה, בהוטבו

 כשר. נכפף, היה ולא עומד היה מידו,למעלה
 השדרה, בהוט בו כיוצא אם הדבה, נחסרואם
 נכפף, היה מידו למעלה הדבה יוצא היהאלו

 )שם(, כשר דקיבה ע"י נהסר )ש"ך(.טדפה
 מגולים היו לאאם

 בין כשרה, לקרום, הקרום בתוך טיםנמצא
 כמים הואאם

 והמה באמצע, ונתנדנד שנתרוקן אוודונג,

 אם וה"ה הוא. דכשרה נראה צד, מכלמקיפו
 )כיס שלחופית בתוך טונחים המיםהיו

 היה שלא מקיפה המח היה שאםקטנה(.
 טדפה לאו ואם כשרה, לקדום, אפי'מגולה

 פמ"ג(.)מהבד,
 בכל שלם המה אם בגלגולונ טיפנטצא

 שחתכו ואהרצדדיו,
 מים קצת בגלגולת נמצא המה, והוציאוהדאש
 שבתוך מים )ט"ז(. איסור שום בזהאין

 או למה, קרום בין מונחת שהיאהשלהופית
 גלגולתבין

 אפי'לקרום, פח בין פיםשלחופית
 ח מ ה ם א לגלגולונ, קרום ביןלקרום,
 טרפה, שלם, לגלגולת, קרום ביןטים

 רואיםדאע
 בין מים אבל ט"ז(. )מחבד, בא המחשמן
 חולקין ויש להתיר. הט"ז דעת למח,קרום
 )ש"ך, דטרפה להגלגולת, הקדום ביןבמים
 לא, או במה מכוסה היה אם ספק היהפמ"ג(.
 הדאש, כשפותהין ליזהר, יש לכןטרפה.

 מקיף, המח אם לראות, שיובל בדדךשיפתהוהו
 ואם כלומד, )רמ"א(. לא או מים שם ימצאאם

 באקדאי, הדיעותא שידעו קודם הדאשסתחו
 או המים מקיף המח אם ספק שנפלעד

 )ש"ך(. טדפההשלחופית,
 להתוך היא טובה עצה כשפותחין,מ"מ,
 מקיף. המח אם מים שם יהיה אם לדאותשיכול
 פשיטא בראשח, שמנדנדת דיעותאוביש
 טרפה תהיה דאל"ב יתירא, זהירותשצדיך

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 באצבע, מראה והיה ורחובות, בשתקים והלך קרהא, יקירי כל אסף רק בלבד, בדיבור כסהפק משה היה)א
 נגע אשר אלה, כל לעשות מחויבים וה ואה האכלו. לא וה ואת האכלו זה אה לאכלו, אסור ואיזה מותר1:יזו
 דרשתף פקודיך כי ברחבה, "ואההלכה ע"ה, דוד בדברי כמרומו במצוה, המקפידים ללבם, ד'יראת

 מניעה של כוו במצוה כגון לקחמן, שיוכלון כוי בחוצוה ולסבב להלוך צריכיז לקחמן, כשדורשים מצית, ישכי )ההלים"
 ישראל פושעי להכדיל ממש, בפועל )קרנטין( מחיצה ולעשוה החחם, כיז לעמור נחיצוה שיש אסירוה,מאכלות
 רמו יש ובהורה ויוהר. יוהר ח"ו, המחנה בהוך המגפה ההפשט שלא יהירה, בוהירוה ולשמור ישראל,ימחנה
 לרמז, )שמיני(. האכל לא אשר החיה ובין הנאכלה, החיה ובין הטהור, ובין הטמא בין "להבויל שנאמרע"ז,

 יוצא ואינו ר"ל. המהדבקוה ממחלוה להשמר כדי לעשוה שנוהגין כמו ממשיה, ומחיצה הבדל לעשוהששריכין

 יכשלו, שלא אחרים בעד גם לדאוג צריך רק ממכשול, עצמו את וישמור נזהר, שיה'ה בוה הואת המצוה חונתידי
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 זה, אחר לבדוק צריך אין )פמ"ג(.מספק

 ארובאדסמכינן
 הש"ך)רמ"א(. פראש מים אהרלפרוק

 למה מקוםהראה
 הב"ח, כתב וכאן ק"א, וס"ס כאן, הב"חשכתב
 שקורין כראשה שמסככת ריעותאדכשיש

 שלם. הראש למכור אסור ודאי"שוויגדל",
 כראש שמים כבש נתערב דאם ק"א,וכס"ס
 לכדוק שיש א', מחכם קבלה כבשים, שארעם

 יש בראש, מים שיש שכל השדרה, חוטכשאר
 רצה לא ט"ו, אות שם והט"ז השדרה. כחוטג"כ

 אם ומיהו בתלמוד. נזכר שלא כיון ע"ז,לסמוך
 ומדרבנן הוא, בטל דמ"ה בתרי, חדנתערב
 כשלא וא"כ שכמנין, דבר או דחה"לאסור,
 המ"ב דעת גם לצרף יש אח"כ עד האיסורנודע
 הב"ח סברת עם ס"ס, הוה נודע דלא ל"ו,סימן
 בענין והייט לא. בחד חד הא בידו, קבלהדיש
 בש"ך, ק"י סי' עי' בה"מ, הא הפ"מ,שאין
 להשליך ויכול )פמ"ג(. אמ"ב לסמוךדיש

 לעכו"ם למכרו אוהראש
 )רמ"א(, פתיחה בלא הראשלהשליך

 שאין במקום דהיינופשוט
 אין כה"מ ואף )ט"ז(. הראש דניענועריעותא
 בש"ך, נ' ובסי' מרוב. זו בהמה דיצאהלהתיר,

 עיין ריעותא. שיש כל להתיר דאין אבארג',
 לפתוח אין תמדז דבחודש בה"י, דמ"שתכ"ש,

 כתב לפתוח, יש השנה, ימות ובשארהראשים,
 בחודש שאף המנהג ומ"מ כו'. להיפךהוא
 אם רואין ואין לפי, שלם הראש מוכריןתמוז
 דאיכא מקום בכל אבל בראש. מים שםיש

 הכיא ומה"ט לבדוק. הוא מחויבריעותא,
 יוצא ליחח שהיה הצאן מן כראש ל',בד"מ,

 ריעותא שום היה ולא הראש, וחתכנו הקרןמל
 ריעותא דאיכא היכא דכל משמעוהכשרנו.

 )פמ"ג(. כדיקהבעי
)ג(

 בקרום תולעת נמצא אם פקרופתולעת
 בקרום ואין קיים, והמחהמח,

 )מחכר(. כשרה דם, קורם ולא רושםהתחתון
 בכדיקה בקיאין אנו שאין שאומר, מיויש

 שמא דחיישינן )רמ"א(. נהוג והכיוטרפה,
 ול"ד התחתון, קרום וניקב פריש, שחיטהקודם

 ל"ו סי' לקמן הריאה על שנמצאלתולעת
 כתב פריש, שחיטה דלאחר משוםדכשר,
 חיה, שהבהמה דבעוד התם, דשאניבדרישה
 הריאה טרדת מתוך לינקוב לתולעתא"א

 ס"ס כקרקבן וכן הפסק, בלי תמידשמרחפת
 חיישינן לא קשים, שקרומיו כיון נמי,מ"ט

 )ש"ך(. עכ"ד במח, משא"כ נקבו,שמחיים
 בקיאין, אנו שאין משום לאסור, הרמ"אודעת
 ואסור התחתון, קרום ניקב שמא לחושויש
 לא אם להתיר רש"ל דעת מיהו כה"מ.אף

 )שם(. בתחתון ולא בעליון לא רושםנמצא
 בחוטם, כגון לקדירה, חוץ התולע נמצאאם

 למח הגיע שלא דתלינןכשרה,
 משום וכשר )מחבר(. מעולם פהוטםתולע

 לגבי התולעת דפי אע"גס"ס,
 נתהפך דשמא המח, על שהיה לומר ויכולחוץ
 שמא שם, שהיה ואת"ל מעולם, שם הגיעולא
 לבדוק כאן צריך הוה ולא הקרוס, גיקבלא
 מאחר לבדוק, דנכון נראה, מ"מ בקרום.כלל

 הספק על נסמוך לא הבירור, על לעמודשאפשר
 נקב דנעשה כלל לומר אין דכאן ועוד,)ט"ז(.
 להכשיר, יש לבדוק שא"א כל זה, ומטעם)שם(.

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 על חעמוו "לא של תעשה הלא על עובר הוא כן, יעשה לא ואם מות. ממוקשי אנשים את להציל שמחויביםכשם
 להצילם ומחויבים מתים, קרוין בחייהם רשעים בחז"ל, כמבואר כמת, נחשב ו' מצהת על העובר כי רעיך".ום

 שמחויבים זה, על בקרא המרומז אסורות, מיאכלות פרישה במצות כ"ש המצוות, שארי בכל הוא כן ואםממות.
 שנאמר אחר בסקום גם מצינו וכן אחרים. ע"י גם נאכל יהיה לא שהשקץ להשגיח, אנחנו מחויבים כלומר,)שמיני(. הם- שקץ יפכלו, לא העוף, מן תשקצו אלה -ואת זה בובר בקרא כנאמר אחרים. את גם ולהפריש נפרש,להיות
 י~כלו לא הוא, טמא העוף שרץ וכל )שמיני(. חשכלו לא אשר החיה ובין כו', הטמא בין להבויל זה,בלשון
 כל אל תשמרון שמור אם כי בקרא, שמצינו וכמו מזולתינו, ולא מעצמינה לא נאכלים יהיו לא י-ו(,)וברים,
 שלא בזה, הכוונה מהזולת. בין ממנו, בין נשמרות, שתהינה המצהת על לצהת ירצה י"א(, )דברים, כו'המצוה
 בא לזה מהזולת. מצות ביטול על לואוג לי ואין מהמצוות. עבור לבלתי עצמק את אשמור אם לי וי אוםיאמר
 )אוה"ח(. מאחרים תתבטלנו לבל פ", מצוות, את תשמרון אתה, שמיר ו',מאמר

 ווברים תועבה כל מאכלת האומות משאר יותר נזהרים לעם, היותם מיום ישראלועם
 )שמיני(. תאכלו" אשר החיה -וזאת בפסוק בתורה שנצטה כמו ואסורים, משוקצים הי ישראלעם

 לא ולעכו"ם הטומאה, מן הבדילם לפיכך חיים, להיות ראוים שישראל לפי חחם,לשון
 מאכל כל לו תנו ביתו, לבני אמר בסכנה. שהיה מהם א' ראה חולים, ב' לבקר שהלך לרופא משל כלום.אמר
 לזה שאמרת זה מה לרופא לו אמרו יאכל. מאכל וכך כך להם אמר לחיות, שעתיו השני ראה מבקש.שהוא



מג שמראל לב פימן טרפות הלפותבית
 בדיקה בלא אף מכשיר והפר"ח הלפח.ופן
 לבדוק, ראוי לפנינו דאיתא היכא דכל ונהיכלל.
 שהכא ודע, להכשיר. יש דנאבד, היכאאבל

 לנקוב התולע דרך בלא"הי"ל
 אנו דאין ונהי שחיטה, אחר חמחבתוך

 ס"ס איכא כי מ"מ ע"ז,סומכין
 כתב הטף. בחלל במחט משא"כמתירין,
 המח, בתוך תולע נמצא אם ז',התב"ש
 מכל מקיף המח דאם ז"ל, הוא וכ' טרפה.נמי
 מגולה התולע אין אם בה"מ, להחמיר ישצד,

 מכוסה, התולע דע"כ זה, בדין וצ"עלקרום.
 הוה א"ב לקרום, מגולה דאי אסור,ואפ"ה

םימן

 לחלק. יש ואולי דאסורים, לקרום מגוליםכמים
 )פמ"ג(. צ"ע לדינאומ"מ

)ר(  מונח שהמח עצם מח נחשב פמחער
 חלל בו ישבתוכו,

 הצואר, כלפי פיה על ויש קדירה, כמוגדול
 בתוך מהמח שיש מה וכל פולין, ב'כמו

 שכנגד )מה בכלל והפולין הפולין, עדהקדירה
 במשהו ונקיבתו כמח, נידון רש.י(,הפולין,
 ואילך, ומשם ש"ך(. במשהו, קרומו)נקיבת
 קרומו, ונקיבת )מחבר( השדרה כחוטנידון
 הגולה(. )באר פולין יש בעוף וגם )ש.ך(.ברובו

לב.
 מעיפים. ז' ובו השררו4 בףומ מכהרין

 לאחור. ומלמסה לפנים, למעלה נפסק בפנים. המח נפסק השדרה. חוס נפסק)א(
 עב כמיגנ המח נש*ך )ג( המח. נתמעך השדרה. נשברה לארכה. העור נסדק)ב(
 חוט ונקשרה. השדרה נשברה בעוף. השדרה. חוט מקום )!ק( מהמח, נחסר )ד(וכבה
 באבן הכו בקיאין. אנו אם בדיקה. השדרה. על בהמה הכו )1( עקומה. שדרהשחור.
 נגד באבן הכה החוס. בבדיקת אנו, בקיאין אם הכאה. מחמת נפלה א'. אברעל

 שנפלה. נודע )!ק( שגרונה. רגליה, גוררת )ז( הכאה. בשעת המקל נפסקהריאה.
 לעמוון יכולה שאינהעוף

)א(
 רוב שנפסק השדרה חוט השררה חוטנפפק

 את החופה עורהיקף
 בנקבים מטריפים ולא )מחבר(. טרפההמח,

 רובו ובצירוף בהיקוף לזה, זהסמוכים
 טרפה קיים, המח שכל ואע"פ )ש"ך(.כו'

 מוריד ולא מעלה לא המח דפסיקת)מחבר(.
 העור, רוב נפסק לא ואם)ש"ך(.

 )מחבר( כשר בפנים, המח ונפסק המחנפפק
 דנקבים הב"ח בשם הביאהש"ך

 והתב"ש והפר"ח כו', לרובא, מיצטרפילא

 החוט. בנפסק לרובא דמצטרפין בזה,מחמירין
 למעלה נפסק אפי' מחודש, דין כתבוהתב"ש
 טרפה. רוב הכל בין יש לאחור ולמטהלפנים,
 אם הוה, טרפה כה"ג הגרגרת פסיקת ה"הזה, ולפי ע"ש. כה"ג, רוב דהוי משחיטה, להויליף
 שליש ולמטה שליש מלפנים למעלהנפסק
 )פמ"ג(. משחיטה כ"ש דטרפה,לאחור,

)ב(
 לארכו, העור נסדק לארכו העורנפרק

 מסקנת )מחבר(.כשרה
 למעלה כ"ש אפי' נשתייר לא דאפי'הב"י,

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 אכול, זה לו, אמרתי לחיים, שהוא לזה הרופא, להם אמר כ"כ. יאכל שלא אמרת ולאחר שירצה, מה כלשיאכל
 התיר הקב"ה כך לחיים. שאינו לו, תנו מבקש שהוא מה כל להם אמרתי למיתה, שהוא אותו אבל תאכל. לאוזה

 תשקצו אל אני, קרוש כי קדושים, .והייתם להם אמר לחפם, שהם ישראל אבל והרמשים, השקציםלעכו"ם
 שמינק. )תנחומא, נפשותיכםאת

 מרעים, במסבת לההאסף הבאים אנשים כמנהג להתנהג אנחנושחויבים אסורות ממאכלותפרישה
 נשאר נעים בלתי רע שריח מאכלים מלאכול עצמם את לשמור מאדהנזהרים

 ד'. לפני אשר השלחן זה כנאמר, אוכלין, אנו גבוה ומשלחן מחנינו, בקרב שהשכינה בנ"י, שחנו כ"שאחריהם.
 זה על אנחנו ונזהרים ומתועבים, משוקצים רברים אכילת מחשש רק גם נזהרים להיות שצריכין כו"כ, אחתעל

 ופרושים קדושים אתם אם כ"ב(, )שמות, תאכלו" לא טרפה בשדה ובשר לי, תהיון קודש "ואנשי שנאמרבקרא.
 ישראל שעם שמ*ני התורה, לנו והזהירה )רש"י(. שלי אינכם לאו ואם שלי, אתם הרי וסרפות, נבילותמשיקוצי
 בתרגוס כמרומז הקודש. סהרת על אצלינו להיות צריכה האכילה לכן עמים, משאר יותר יתברך אליומקורב
 יתירה. ונקיון בקדושה אצלינו להיות צריכין החולין גם כלומר, בדוכתא". חולין סעמן קדושין, "ואנשיןיונתן,
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 להחמיר, ויראה )ש"ך(. כשר למטה.ולא

 לפולין סמוך משהו להשתייר צריךדלמעלה
 )פמ"ג(. צריך איןולמטה

 נפסק ולא השדרה נשברה השררהנשברה
 המח נתמעך אוהחוט

 קיים, ועורו הואיל ונתנרנד, החוטשבתוך
 )מחבר(.מותרת

)ג(
 כמים ונשפך המח הומרח נמים המחנשפך

 עד שנמס, כדונגאו
 המעט היה בידו, כשמעמידו החוטשימצא
 לעמוד, יכול היה ולא שוחה לידושחוץ

 )מחבר(.טרפה
 יכול שאינו וכבד, עב הואאם ונברעב

 אינו אותו מעמידין ואםלעמוד,
 )שם(. טרפה כבדו, מפני לעמודיכול

)ר(
 כשר ונתרוקן, מהמח קצת נחסר מהמחנחפר

 נחסר דאילו קצת, נקט)מחבר(.
 ובנסמסמס שוחה, לירו שחוץ הריקן היההרבה
 שדרכו לפי להרבה, מעט בין מפליגלא

 )ש"ך(. כולולהתמסמס
)ה(

 חוט של זוטרפות השררה הוטמקום
 8י עד הוא,השדרה

 חולקין, ויש )מחבר(. בכלל ועד שלישיתפרשה
 חוטי משני אחד נפסק )ש"ך(. בכלל עדדלא

 חוט )מחבר(. טרפה ושניים ראשוניםפיצולים
 פיצול מתפצל הירכים, עד כשמגיעהשדרה,
 בהרבה וכן שמאל, לצד ואחד ימין, לצראחד

 פיצול חוטי נפסקו ואם הגולה(. )בארמקומות
 )מחבר(. כשרההשלישי,

 בין עד החוט, טרפות הואבעוף
 מחוברין שהם המקום התחלת האגפים,בעוף

 בעוף מטריפין ויש )מחבר(. בגוףבו
 אם נהוג, והכי לגוף, העצם שכיבת מקוםעד
 קטטת עצמות אותן )רמ"א(. בהפ"מלא

 הצואר, אצל המתחילים השף בגףהמונחים
 מבחוץ. כלל נראים ואינם בטף, מבפניםוהם

 לסכינים, ורומין רחבים, ואינם ארוכיםוהם
 )ש"ך(. הריאה על בגוף ממש מונחיםוהם

 המחבר, דעת א', *ירושיפ, ג' הביאעט"ז,
 סוף עד ב', וריעה לגוה עצם חיבור תחילתעד

 אורך סוף עד שלישית ודעת העצם,חיבור
 דחוט טרפות יש זה נגד לגוף, המחוברהעצם

 היינו בה"מ, להקל שהכריע ורמ"אהשדרה.
 רש"ל רעת והביא העצם. חיבור סוף עדכדעה
 דרמ"א נה"ך ודעת בה"מ. אף שמטריפיןוב"ח
 העצם חיבור תחילת עד אף בה"ממתיר

 בעוף, השדרה נשבר ולפעמים לטף.המחובר
 אין ונקשר,וחזר

 רואה אם לחוש ונקשרה השררהנשברה
 ואף שלם,שהחוט

 וכאן, כ"ז בסי' כמבואר עדיין, נקשר לאאם
 שהוא רואה אם החוט לפסוקת חוששיןדאין
 הלל, בית כתב כעי. מיהו בדיקה ומ"משלם,

 שחור החוט שהיהמעשה
 והכשירו סופו, ועד מתחילתו שחורהחוט

 עמו והסכים ווילנא,חכמי
 אם כי פוסל מראה שינוי דאין בקו"א,הפר"ח
 מ"ג, בסי' והתב"ש אברים. בשאר ולאבריאה,
 בשאר פוסל מראה דשימי והעלה, בזההאריך
 טרפה, הוה בחוט, מראה שינוי ולדבריואברים,
 מבפנים כשהמח דוקא ומ"מ בזה. אבארושם
 המח אם אבל הבה"י, שכ' כמו וחזק,בריא
 ולא מעלה לא זה דמח אף מבפנים,נפסד
 אמרינן בעור, מראה שינוי דחזינן כיוןמוריד,
 וטרפג היא, לקותאכה"ג

 עמוקה שררתו כשמוצאיןוכן
 מראה שינוי ויש בעוף, כמצוי עקומהשררה

 כי דמכשיר למאן אףבחוט,
 ויש הוא, לקותא דע"י לתלות יש גונא,האי

 )פמ"ג(.להטריף
)ו(

 אותה שהכו בהמה השררה על בהמההנו
 במקל, השדרהעל

 כשרה, השדרה, אורך כל פני על המקל הלךאם
 דכיון )מחבר(, החוט נפסק שמא חיישינןולא

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 האכילה שגם להשמיענו, נטרף. שהיא הבשר עי הזהיר באכילה, מותרים שהם וצאנך, שורך בקרא, שזכרומפני

 אב"ע(. )עיין קוושה של למוריגה יהגיע יכולים אנו זה באופן ורק וטהרה, בקוושה להיות צריכההמותרת
 התיר לא ע"כ ארם. תולוות שיזיק סם, כמו בטרפה יש כי מהנבילה, קשה שהטרפה כהן, הר"ם בשם שםומובא
 ורמשיש בשקצים כמו שיקוץ בטריפות שאין ואף ע"ש. הנבילה, כמו לנכרי למכור או בשעריך, אשר לגרלתתה
 המ:וערים, בוברים והזהיר המשפטים, הזכיר הנה עד וקווש. גבוה למקום ולהתנשא להתרומם כוי בהן איןאעפ"כ
 שיתיה מה כל האדם שיאכל הוא שראוי כו' לי תהיון קודש ואנשי ואמר פתת המאכל, באיסור להתהיל כשבאועתה
 אמר ע"כ בנפש. וגסות עובי יוליוו שלא נקייש דברים שתאכל בנפש, טהרה רק במאכלם, כלל האסורים ואיןבו.

 את תשקצו אל אמר, וכן המתועבים. הדברים באכילתכס נפשותיכס את תגעלו לא לפיכך כו'. קוושואנשי
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 )ש"ך(. בכחשיכה א"א השדרה, אורך כל פני על המקלשהלך
 חחטשין קשרים, במקל יש ואם5ריקה

 הר"ן, כתב )מחבר(. הקשריםלמקום
 נ"ח. בסי' נפולח כדין ובדיקה שהיהדצריכה
 שיש כאן לא אבל ריסוק, לענין היינובבדיקה, בקיאין אנו דאין רמ"א כתב דשם דאףונ"ל
 ונראה, )ט"ז(. שדרה שבירת משוםחשש

 ובדיקה שיהוי צריך דחוששין, דהיכאלהלכה,
 משתריא, לא בדיקה ובלא ובדיקה, הליכהאו
 מעל"ע, שיהוי ג"כ צריך לאו ואם בדיקה,כ"א שיחוי א"צ יפח, חילוך חלכח ראםאלא

 א"צ בהלכה דהתם ואף נ"ח. בסי'כמבואר
 אף בדיקה צריך בכח שהכה הכאבדיקה,
 וכן הר"ן, שהביא אומרים יש כדעתבהלכה,
 אלא לבדוק וא"צ כאן. הט"ז מסתימתנראה
 ולפ"ז בקיאין, אט לבד, בחוט האבקיאין, אנו אין החלל כל לבדוק ודוקא בלבד,החוט
 דיש לבד, א' א5ר על 5א5ן 5הסהה"ה

 לט"ז. לבדוקתקנה
 א', נ"ח, בש"ך,ועיין הכאה מחמתנפלח

 באבן הוכה אםכתב
 צריכין אנו ואין בדיקה, צריך שלו, הריאהנגד
 נפלה ואם וצ"ע. אברים, לשאר ריאה ביןלחלק
 והיא אחרים, השילוהו דהוה זו, הכאהמחמת
 מי"ט פחות דאף נ"ח, בסי' דמבואר ידעה,לא
 ובדיקה מעל"ע דשיהוי לי, יראה נפולה,הוה
 כל בבדיקת בקיאין אנו דאין לדידן, מהנילא

 אמות, ד' יפה הילוך הלכה אם אמנםהחלל.
 דא"צ לקמןדמבואר

 אפי' ומהניבדיקה, חשררח חוט5ריקת
 אם אף א"כלדידן,

 קטרי, בו דאית או דגבא, אפלגא המקלשלים
 מחשש יצאה דהלכה דכיון ובדיקה, הילוךמהני
 השדרה בחוט ובדיקה דנפילה, אברים,ריסוק
 ועיין הט"ז. כמ"ש בקיאין, אנו הכאה,משום

 חשררח 5חוט ו5ריקח חילוך אבלובדיקה, שיהוי היינו תקנה, ליה רלית כתב ו',בתב"ש,
 המקל הגיע לא ואם )פמ"ג(. לדידן אפי'מהני
 המקל שראש חוששין השדרה, כל פניעל

 הכה אם וכן בכח, מכה כלה, שהואבמקום
 החוט נפסק שמא חוששין השדרה,לרוחב

 הכאה, בשעת המקל ונפסק הכה)מחבר(,
 עושה המקל, שנפסק שבמקום לפיחוששין.
 )ט"ז(. השרביט בראש כמוחבורה

)ז(
 אין רגליה, שגוררתבהמה רגליחגוררת

 החוט נפסק שמאחוששין
 כאב והוא שגרונא, אמרינן אלא)מחבר(,
)רמ"א(. הכי דינא נמי בעוף וה"ה נקטה,הרגלים

)ח(
 חוששין שנפלה, טדע אם אבל שנפלהנורע

 נפילתה עם שמא)מחבר(.
 בלא"ה דבנפילה ואע"ג השדרה. חוטנפסק

 בעלמא דבנפילה י"ל נ"ח, סי' כדלק'חוששין,

 ל ח ר אסורות מאכלות ל חא
 אני. קדוש כי קדושים, והייחם והתקדשחם אלקיבם. ו' אני בי בהם, תסמא ולא השורץ, השרץ בכלנפשוחיכם

 הבלית עיקר כי )רמב-1(. קדושה ממגו, בשמירה יש אבל שיקוץ, בה אין והסרפה בגפש, משקצים השרציסוהנה
 האדפ בי ל1ה, הגודם הוא והמאכל השלם, אדם למדריגח חיה ממדריגת הח9תחות ע"י ההתרוממות היאהאום
 לב בבאב להודות, אנחנו וחייבים מתועביכג דבריס באבילת השבינה להתקרבות אפשרות ואין אוכל. שהוא זההוא

 אסורות ממאכלוח 9רישות של זה גבוה בענין הנובחי, ב1מן נמוכה למדריגה אחורנית שירדנו 9נים,ובבושת
 שקבלו מצהת שלשים אלו אמר, עולא בח1"ל, במבואר מת. בשד אובלין שאין נח, מבני 1ה בנידון אגחנווגרועין
 )חולין, כו, במקולין המת בשר שוקלין שאין מהן וא' ג', אלא מקיימין ואין נח, בניעליהם

 לאותה ואוי צ"א"
 לאכילה. בראוי אלא אינו 1בח דשם היא, בעלמא וסיתה ובח, לשון בבלל אינה דסרפה לסרפה, 9רט)שופסיס(, ה1בח" 1ובחי "מאת בתורה שכתוב מ*ני המתנות, מן 9סורין סרפה, ונמצאת בהמה שחט דאם כהונה,מתנות בדיני בחז"ל במבואר מת. כבשר נחשב ונבילה סרפה בשר בי מת, בשר לוקחים עמינו, מבני שרביםבושה,
 בשר המוכרים נינהו, רשיעי קצביא הני וגם )ספרי(. בו' ואכלת ו1בחת בו', בשר תאכל נפשיך אות בכלכדכחיב,
 ישראל את מאכיל שהיה בצי9ורי, א' בסבח בח1"ל במובא ב1ה. העונש לגודל לב על שמים ואינם לישראל,סרפה
 חנינא לר' שואלין אתון בדמו. מלקקין בלבים והיו ומת. וגפל לגג ועלה בע"ש, יין שחה א' 9עם וסריפות.גבילות
 תאכלו, לא טרפה בשדה ובשר כ"ב( )שמות, כתיב לון, אמר בשבת(. לטלסלו מותר )אם קמנהון מן מחיה מרמהו
 ויוהו דמין מקומו( על אותו )הניחו ארפינן לישראל, ומאביל הבלבים את גוזל היה וזה אותו, תשליבוןלכלב
 יחרץ לא מצרים, שביציאת מ9ני 1כ1? במאי כלביס עוד, בח1"ל ומבואר 9"ב(. תרומות, )ירושלמי, אכליןאינון
 ע"כ. ל1ה 1כ1 התורה, לקבל בשהלכו בורך, לישראל להם עמדו שלא מ9ני הגדוליפ, אחד ע"ז ואמר לשונו.בלב
 מהכלבים מוסר ילמדו ולא ונבילות, סרפות אחר רוופים הם ותורתו, ד' גגד המנבחים הכלביס דוקא להי9ך,ועחה

 ותורחו. ד' מלפני הכבוד יראת את עכ"8 בהם נמצא היה וסרפות, נבילות שאכלו שהגם הקומונים,האמתים



 שמראל לב פיסן פרפות "יכותבנירז88
 כיוז הכא, אבל אמות, ד' כשהלכה שריהוי

 לעולם וצריך הליכה, מיקרי לא רגליה,שגוררת
 אסור בבדיקה, בקיאין אנו שאין ולדידןבדיקח,
 נפילה כדין כאן, מפרש הש"ך )ש"ך(.לעולם
 מי"ט, פחות אחרים הפילה או י"ט, היינוממש,
 הוה לא דצולעה הליכה, מהני דלאוקמ"ל
 טרפה. בקיאין, אנו דאין ולדידן יפה,הילוך
 בלא אשמעינן דכבר הקשה, ז', התב"ש,אבל
 ע"כ כו', נ"ח בסי' דטרפה יפה הילוךהלכח
 מי"ט, פחות מעצמה שנפלה כאן דמייריפי'

 וצריך ריעותא, הוה רגליה שגוררת כיוןואפ"ה

םיגפן

 גוררת וחיא גבח של בחכח וכן החוט.בדיקת
 צריך אפ"ה השדרה, כל על שהכה אףרגליח,
 ריעותא ויש רגליה שגוררת כיון החוט,בדיקת

 כתב)פמ"ג(.
 מרדכיבהגהת לעמוד יכולח שאינחעוף

 טוביה ר'בשם
 ולא השוק, מן אוז שקנה אחד עלמווינה,
 שנפל ראינוה שלא כיון דמותרת. לעמוד,יכלת
 )ט"ז(. נקטה שגרונא ואיסור מספק, לאסוראין

 שכיח שגרונא כי צריך, אין בדיקתואפילו
 )פמ"ג(. מיד לשוחטו ומותרהוא,

לג.
 סעיפים. י"א ובו בושמ, ומכה הלחי, ניטל אםרין
 ניטל )נ:( החרטום. ניטל הלשון. נימק הלעטה. המראה, התחתון. הלחי ניטל)א(

 קרום. בו עלה )ד( שניקב. תורבץ או השט )ג( בעוף. העליון חרטום ניטלהעליון.
 מקום בתוך שחין ונמצא שחט קוץ. ע"י חולי. ע"י נקב ממש. רוחות בב'ניקב

 מראות. לשאר נתחלפו לבנים. שניהם נתחלפו. העוחת. מראת )!ן(השחיטה.
 ההשט בדיקת )1( מחוברין. ולמטה למעלה קנים. וושטים. שני במקצת.נתחלפו
 שצוארו עוף )!ק( זפק. של בגגו קוץ נתחב בנקב. הוושט בדיקת )ז( בעוף.בדרוסה.
 תחוב. ואינו בוושט, קוץ נמצא )ב~( לדידן. המנהג בוושט. קצת אודם בדם.מלוכלך

 שם ואין תחוב, נמצא לקצה. מקצה ברוחב מונח מבחוץ. מבפנים. דם קורט ישאם
 קורט ויש מקוץ, הוושט ניקב וקרקבן. הכוסות לבית וושט, בין החילוק, דם.קורט
 האווזות. להלעיט מותר, מאכל באיזה שמלעיטין. אווזות אחר לבדוק בפנים.דם
 ורואין השחין, גוררין אם רובא. לקוי הפנימי, עור הנקב. סותם אווז שומןאם

 במזיד. השליכו בדקו. ולא המלעיטין, לבדוק תקנה שעשו במקום לבנה.נקודה
 מהקנה. הוושט נפרד )י( בדקו. ולא ריעוהא, ביש מבחוץ. האוזא בצהארכפתור

 הזפק. ניטל שניקב. זפק)יא(

)א(
 כשרה, התחתון, הלחיניטל הלחיניפל

 המראה ע4י לחיות שיכולוהוא
 משום דליכא ובענין היינו )מחבר(.והמלטה
 )ש"ך(. ט"ו כ"ד, סי' כדלעיל סימניםעיקד
 מקום עד הבליעה, בבית לה שתוחביןמה

 שיכולה ובמקום המדאה, לחזוד, יכולהשאינה
 שהחשיך מי בפדק הלעטה, נקדאלחזור

 הלעפח אכילה, הסראח אומרים ויש)ט"ז(.
 )פמ"ג(.שתיה

 דאל"כ ב"י, בהגהות הוא וכן חלשון.ניסק
 התב"ש כתב חי. דאין פשיטא חחרסופ.ניפל

 הטולטולת עם הלשון נימוקח'
 אפשר דאי חתב"ש כתב והטעמי כו'.טרפה
 )פמ"ג(. והלעטה המראה ע"ילחיות
 ע"י לחיות יכול אם חרטומו, שניטלועוף

 ל ה ך אסודות מאכלות ל הא
 והפגם בזה, העון גודל לב, על שם בלי בפומבי, תועבה כל אוכלים הנוכחי, בזמן מאכ"א השכליםהכלבים
 בה תלוי שהחיות טרפות י"ח כנגד במשלי, יראה פעמים י"ח שכתיב במפרשים, כמבואר ובחחהם. בהםהנעשה
 תלוי שקיומו לפי חי, בעל נקרא וע"כ הבע"ח. את המטריפים דברים בי"ח יזוק שלא חיים, לו מארכת היראהכי

 הסריה ולא בחז"ל כמרומז האדם, על קדושה משפיעים כשרים מאכלים אבל ס"ה(. חסידים, )ספר דבריםבי"ח
 מנבילות להבדל כה, והתקדשתם בקרא, כנאמר קדוש, נקרא הוא אז כשר, בשר שאוכל שמי כו', קודשבשר

 כדי בו יש בכשרות, יאכל רק אם מאכל, רבר ובכל וחטא. מסרחון להנצל לאום לו יועיל וזה )רז"ל(.וטמאות
 לד'" תרומה תרימו הארץ, מתרומת באכלכם "והיה בקרא כמרומז גבוה. למדריגהלהתרומם

 )שלח"
 במאכל גם

 ומבשרי הכ' כוונת צחות בדרך וי"ל גסה. אכילה לשם אובלו איננו דק אם עצמו, את יקדש לחם, כמופשוט
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 )רמ"א(. כשר והלעטחהמראה

)פ(
 העליון, הלחיניטל חעליון חלחיניפל

 וראוי טרפה,להרמב"ם
 העליון שהלחי הטעם )מחבר(. לדבריולחוש
 בו תכנוס שלא הקנה, פי לכסות בבע"חנברא
 החי וימות לריאה פתאום הקר הרוחנשימת
 היינו דכשר, בעוף חרטומו דניטל הא)ש*ך(.
 ופשוט ז"ל, להרמב"ם טרפה דעליוןתחתת,

 )פמ*ג(.הוא
)נ(

 תורבץ או וושט שניקפ תורפץ אווושפ
 בכל לחללו,שניקב

 הפוסל דבר בכל ה*ה )מחבר(, נבלהשהוא
 שינקוב עד מיפסלה לא חלל, וישבנקיבה
 מפולש נקב צריך חלל להם אין ואםלחלל.
 טרפה הוי הושט דנקיבת וי"א ט*ז(.)תוס',
 על דמתמה בש"ך ועיין )ש"ך(. נבלהולא

 בעצמו והוא נבלה, הוי דתורבץ שפסקהמחכר
 נבלה. ולא טרפה הוי בתורבץ דנקבפסק,

)ך(
 אחד ניקב לוושט, עורות שני קרום פועלח

 ניקבו )מחבר(, כשרהמהם,
 אסורה, ונסתם, קרום בו עלה אסורה.שניהם,
 )שם(. אסורה ג"ב זה, כנגד שלא זהנקבו
 קאי, וכדקאי נייחי דמינח דכשר, לקורקבןל"ד
 שם, תדיר ומשקין דאוכלין כיון ושטאבל

 כנקב והוי זה, כנגד זה מתכווניםוהנקבים
 זה הרבה ב41חוקים והנה )ש"ך(. ש"סממש,
 כמ"ש דר', איסור אלא הוה לא ודאימזה,
 חז"ל דברי לתת דאין ג', בא"ט,יש"ש

 טרפה, הוא פלוג לא משום משמעלשיעורין,
 ספיקא הוה הרבה, רחוקים אין ואם הוה.ומדר'

 ואם לס"ס. ונ"מ כו'. ודאי ולאדאורייתא,
 מקום יש 8"א, בהג"ה, הרב לסברתהמכה, 8י והוגלד זה, כנגד שלא זה נקב ונמצאשחטו

 דוקא )פמ"ג(. כה"מ והחלב הגבינחלהתיר
 זה )בניקבו אסורה אחד מרוח שניהםניקכו
 מזה, זה רחוקים הנקבים אם שאף)מחבר(. אהדדי דמיתרמי דאפשר זה(, כנגדשלא
 אסור, הכי אפי' כ"כ, דגמדי באפשרשאינו
 ואין קרובים, יהיו כמה ~בר שיעור איןכי

 במילתא לא אם לשיעורין, חכמים דבריליתן
 רוחות דמב' ז', התב*ש, וכ' )ט*ז(.דספיקא

 לו סמוך ולא דכשר, הואממש
 נתט לא נמי דא"כ וצ"ע,אהדדי, דמתרמי אפשר דג"כ בצדו, ניקפאיך
 מיירי לא זה כל )8ם*ג(. וי"ל שיעור,חז*ל
 )מחבר(, חולי מחפת בא שהנקב בניכראלא

 דוקא, לאו )ט*ז(. חולי שום ניכר איןובחיצוו
 במקצת שלט אם ראף י"ח, באותכמ"ש
 בדיקה ומיהו כשרה. שלם, שהשאר כיוןהחיצון,
 ובפרט לעבר, מעבר שלט שלא בעי,ודאי

 שחט שאם א', ח"א, הפמ*א, כתב וכן- שחיטה. כמקוםבסימנים
 במקום שמא חשחיפה, פתוך שחיןונמצא
 בחזקת דבהמה חזקה דאיכא כו', שחטהשחין

 יש ואם )שמ*ג(. זבוחהשאינה
 אפילו קוץ, ע"י שניקב לחוש קוץ יריעל

 טרפה. השנימי, רק ניקבלא
 לו אין וושט החיצון, גם ניקב שמאדחיישינן
 לבד, חיצון ניקב ואם )רמ"א(. מבחוץבדיקה
 בדיקה לו יש ומבפנים )ט"ז(. דטרפהכ"ש

 ח', וסע' כ"ג, מסי' מ"ש להקשות, ואין)ש"ך(.
 היכי דדוקא מבפנים, בדיקה מהני דלאכאן,
 יודע, שאינו במקום מחט או קוץ ע"ישניקב
 מחט או קוץ תחב אם אבל בקיאין, אנודאין
 )ש"ך( מבפנים הושט בדיקת מהני ידוע,במקום
 כו', שנקבו לחוש יש דאם הלשון נקטולהכי
 טרפה, קוץ ע*י שניקב לחוש יש רק אםאפי'
 )שם( קוץ ע"י לא שניקב בודאי שיודעעד
 רק, דפר שהוא מחט או קוץ דמלתא,כללי

 ל ה י אסורות מאכלות ל חא
 את ויחזו כנאמר, אלקים. מחזה של למדריגה להגיע יכולים כשר, בשר שאוכלים ממה נ"ט(. )א.וב, אלקיםאחזה
 כשרים בדברים גם אלא להכשל, יכולים מתועגים גדברים רק שלא לדעת, ונכון )משפטים(. וישתו ויאכלואלקים
 )האזינוא אל" ותשכח כשית, עגית "שמנת בקרא כמבואר גסה, אכילה לשם לאכלם שלא נזהרים אינם אםוטוגים,
 מאכל מכל להתקלקל עלול האדם כי לכלכלו, איך לדעת וצריכים ומסובך, כגד פרגלם הוא אכילה, של העניןכי

 והאדם הארץ, מן יעגור הסומאה ורוח דעה, הארץ שימלא הימים, אחרית עד בזה ליזהר וצריכים יאכל,אשר
 הטומאת, כוחות כל וז"ל, גמפרשים כמבואר להזיקו. האדם על חשלטו לא אסורים דברים שאף כ"כ, ויתקדשיזיכך
 הבהמה וזאת גחז"ל, מצינו וכן י"ח(. )גלאנטי, לקדושה ויחזרו יתמתקו אלא לעתיר, לגמרי בטלים יהיולא
 לעשות עתידין ולויתן בהמות כל יודן א"ר כו/ הבריות לצרף אם כי המצות ניתנו לא אמר רב תאכלו,אשר
 שחיטה זו וכי וחכ"א ונוחרו. בסנפיריו, לבהמות נותן לויתן נשחטק, הם כיוי לגו(ב לעתיד לצדיקיםקנינין
 שהם מפני והשינים, קציר ממגל חוץ שוחטין, בכל שוחסין, ולעולם שוחטין הכל תנינן, כך ולא היא,כשרה
 גגווע במדריגה האנשים יהיו לגוא לעתיר תצא, מאתי תורה חידוש תצא, מאתי חדשה תורה הקג"ה, אמרחונקין.
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 בדיקה החלל כל בעי דאז הגוף, לחללשניקב
 כדאמר, לבדוק, בקיאין היו לא הגמרא, בזמןאף
 וכל בזה. נ"א סי' עי' לחלל, שתינקב עדקוץ
 מחט כמו אחד, פקום אלא לבדוקשאין

 בה"מ לעבר, מעבד ניקב שלא והמססבביה"כ
 לבדוק צריכין אט שאין כיון בקיאין, לדידןאף
 ומ"ט. מ"ח, בסי' כמבואר המחט, מקום נגדרק
 דפוסקין לדידן כולו, א' אבר לבדוק צריךואם
 נ"ז. בסי' כמבואר בקיאין, דא"א כרש"י,דלא
 החלל בכל שהוא אף חדרוסח, טפתומיהו
 בקוץ. לניקב דמי ולא הגמ', בימי היובקיאין
 שפ"ד )פמ*ג, כו' כאן דבריו הש"ך כתבוע8"ז
 בזה(. שמאריך שם עייןז'.

)ח(
 אדם החיצון אלו,שרות חעורותמראה

 ואם )מחבר( לבןוהפנימי
 או אדומים שניהם ואם טרפה.נתחלפו,
 שכולו כאן אבל עליו, מגין דחבריה קטןלנקב דמי דלא בטור, כתב )שם(. טרפה ג"כלבנים,
 ואין )ט"ז(. השיטי ע"י מתקיים לאלקוי,
 בשניחם אבל אדומים, כששניהם רקטרפה
 להוסיף לנו ומנין בכאן, יש ליקוי מהלבנים,
 הש"ך דמדהביא תב"ש, ועיין )שם(.בטרפות
 נתחלפו אם הא משמע הרא"ש, אדברירש"ל
 לצדד שיש כתבנו כבר טרפה, במקצת אףשניהן
 ו', הפ"ת, כתב )פמ"ג(, כו' בזהלהכשיר

 נתחלף אםדפשיטא
 מנלן יודע ואינו כו', גוונים לשארנתחלסו דטרפהי גווניםלשאר במקצת,נתחלפו

 הטרפות, עללהוסיף
 נודע שלא כל שהאדימו, בירוקין נמידלקמן
 ודוקא כאן. ה"ה מכשירין, אנו לאורשנפלה
 דאין נראה ע"כ דטרפה. ליה קים ולובןאודם
 ברובן נתחלפו ואם )שם(, גוונים בשארלאסור
 ש"ך(. )ב"ח, התורה בכל כמו ככולו, ליההוי

 לקותא, יש ודאי דאז דטרפה, בנתחלפוהטעם
 משום הוא דהטרפות רש"י, בשם מביאוהר"ן

 משום וטרפה באדמימות, הפנימישנתחלף
 ואפי' דרוסה משום דטרפה במקצת,לאודם הפנימי נתחלף דאפי' מזה, הב"ח ולמדדרוסה.

 שאין לי, נראה ולא לפניט, דורס אתחזקלא
 שנמצא מקום בכל ישראל, של ממוןלהפסיד
 שאחר באות עיין )ט"ז(. בבשר אדומהנקודה
 לקותא, הוה במקצת דנתחלף מט"ז, משמעזה
 לאודם, תה ללובן זה נשתט אםלדבריו, ודאי וא"כ, כשר. זה בלא זה דניקבאלא

 דלקותא להטריף, יש זה, כנגד שלא זהבמקצת,
 דשניהם רש*ל, דברי הביא י' בשת אמנםהוא.
 דהסכים אפשר א*כ לקותא, הוה לאלבנים

 לדינא בזה לעיין וישכן.
 קנים, שני אוושטים שני לו יש אם )פמ"ג(. קנים ושטיסישני
 דמי, כנטול יתיר דכל )רמ*א(. דטרפהכ"ש
 הקנים ב' או הוושטים, ב' ניטלו כאילווה"ל

 שאין ואף טרפה, ולא נבילה והוי)ש"ך(.
 ככל מחמרינן דאנן זל*ז, טגעין ואיןמחוברים
 השר"ח נ"ה. סי' עיין כניטול, ביתרהפירושים

 שיש אוזות בבר מהרי"ו, הגהות בשם כתבג'
 כתרי דהוי הכשיר, והפר"ח כפתור, כעיןלהן
 דאין אמר, ותב*ש יחד. מתחברים אםמעי

 באותן שחילק י', בל"י, ועיין להדדי,להדמות
 ואם כו'. והנקבות הזכרים קנה בין אווזותבר

 )פמ"ג(. בזה לעיין ויש נקבל,קבלה
)ו(

 בדיקה לו אין ושט בדרוסח חווצטבדיקת
 דרוסה, אצלמבחוץ

 אין אדום, שהוא שכיון מפני בדיקה,שצריכה
 הקנה בודק ובעוף )מחבר(. בו ניכר הארסאודם
 תחילה, בעור קצת קורע 9י' )מחבר(.מבחוץ
 ואח"כ ושוחטו, )ט"ז(. הקנה לבדוק יכולומשם

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 להיהר כשרים בדברים אף מאד, לייהר צריכים היה, בימן אבל שמינק. )מ"ר, להם יייק לא ונבילותוסריפות
 הר' הגאון איסורא. מחשש דחששא, חששא על מקפידים היו ישראל גדולי איך לדעת, וכדאי כמבואר.ממכשול
 כראוי, בתורה לעסוק עת לו שאין לעשות מה בלאיער, איצעלע הר' הג' עם מתיעץ היה מנבורדיק אייזיליוסף
 שאלת ועל בתורונ ולעסוק החנות את לעיוב האחרון לו ויעץ שלו. הפרגסה מקור שהיא בחגותו, הוא סרודכי

 הראשון שמע לדרך. צידה צריכים הלא גמותז במה א"כ בשאלה, ג"כ התשובה באה נחיה? במה א"כהראשון,
 קטן בית לעצמו בנה שנים. שבע משך על לעיר, מחוץ ביער בדד ונתישב חנותו, ואת ביתו את עזבלעצתו,
 ישראל גדולי אצל והיהירות ההקפוה היה כמה עד חלב. למאכלי וא' בשר, מאכלי ידו על לקבל א' חלוגות, ב'עם

 אוכל שהוא האכילה כי לדעת, מחויב ואחד אחד וכל שהוא. כל איסורמחשש
 ביה הנפש להספקת רוחגי למיון גם אלא גופני, למיון רק לא לו, משתמשת ונשםה רוח לנפע:מזון

 כמרומיובבא.
 איט שלחנו, על פת משאיר שאינו כל אלעיר, ר' אמר בחי"ל,

 אכול כדכתיב, להששרר, דצריך צ"א(, )סנהדרין, לאכלו שריד אין כ'( )איוב, שנאמר לעולם. ברכה סימןרואה
 לבוש לעתיד קבע לסעודת גם אלא ארעי, לסעוות רק לא משתמש אוכל, שהאדס המאכל כי )רש"י(.והותר
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 ובבהמה )מחבר(. מבפנים ובורקו הושטמהפך
 אחד בסי' הכשדו עוף כי )שם(. תקנה לואין

 בסי' אלא היתר לו שאין כיון והכא,בדיעבד,
 להשהות שיכול ואף )ש"ך(. דמי כדיעבדאחד,
 בש"ך, נ"ז סי' עיין תקלה, וליכא יום,כ"א
 וכי להשהות, חז"ל הוצדכו לא אפ"המ"ו,
 )פמ"ג(. כו' דאפשר היכא שניהםבעינן

 אף בבדיקח, בקיאין אנו דאיןולדידן,
 )דמ"א(. תקנה לו איןעוף

)ז(
 אין נמי נקב, ולענין בניקב חושפבדיקת

 מבחוץ, בדיקהלושט
 בנקב, דם טיפת נכנס דשמא כ"ח()חולין, ברש"י הטעם מבואד )מחבד(, מבפניםאלא
 )ט"ז(. אדום שכולו מבחוו ניכר אינוע"כ
 אלא שם ואין כושט, נידון זפק, של דגגוודע,
 נתחב כי א"כ כ', סימן עי' בחוץ, לבן א'עור
 ובמקום מבחוץ, ניקב שאין ורואין בגגו,קוץ
 יש א"כ ו', הש"ך, שכ' כמו בדיקה, ישידוע
 רק לו דאין המסס כמו בה"מ, דכשרהלומר
 סי' הרב שכ' כמו בה"מ, כשר ואפ"ה א',עור
 אוסדין, אנו בלא"ה דכאן וכ"ת ז'.מ"ח,

 וביה"כ, להמסס ול"ד הבריא, שמאדחוששין
 בחוץ בריקה לו אין דושט הטעם, לומריש

 שאינו מה ניכר, אין נתרשא וה"ה נקב,לענין
 )פמ"ג(. צ"ע ולדינא זפק, של בגגוכן

)ח(
 לפנינו עוףשבא בדם מלופלך שצוארועוף

 מלוכלךוצוארו
 החלל. כל לבדוק דרוסה לספק חוששין איןבדם,
 המלוכלך מקום לבדוק נקובה לספק חוששיןאבל

 המלוכלך, מקום כנגד מבפנים, פי',)מחבר(.
 )ש"ך(. מבחוץ בדיקה לושט אין מבחוץ,דאילו

 בדיקה לו יש ידוע, שאינו במקופ חנקבואפי'
 הגוף, בחלל שנמצא למחט ול"דמבפנים.
 היכן כלל ידעינן לא דהתם כו', שמאדחיישינן
 מקום שכנגד ידעינן עכ"פ הכא אבלניקב,

 אין בכה"ג, דאפי' הרב, ודעת ניקב.המלוכלך
 במקום קוץ פשתחב רק משהו, לנקבבדיקה
 )ש"ך(. ז' בס"ק, כמבואד כשד להדב גםידוע,
 הצואר שנקרע רש"י, פי' בדם, מלוכלךצואר
 אחר דפ לפלוך רק נמצא ואםמבחוץ.
 חשש שום אין מבפנים, חושפ פביבשחיפח

 חיישינן דלא קצת, אודם וה"ה )ט"ז(.בזה
 אותם, שמלעיטין באווזות ומיהו כלל.לדרוסה

 הפנימי, עור ניקבאם
 מבפנים דם וקורט שמלעיפיןאווזות

 ואפי' דטרפה,פשיטא
 אוסרים ויש )פמ"ג(. לחוש יש זה כנגד שלאזה
 בדם, מלוכלך דצוארה בהמה, או עוףכל

 וכן בקיאין, אנו ואין הושט, לנקיבתדחיישינן
 )רמ"א(.המנהג

)פ(
 בושט קוץננ,צא תחוב ואינו בושפקוץ

 לרחבו, אולארכו
 דומה ואינו )מחבר( כשדה בו, תחובואינו
 שאני, דכאן דטרפה, הגוף בחלל שנמצאלמחט
 )ט"ז(. משלם נקב שם היה שלאדאפשר
 מבחוץ דם קודט עליו אין אם רק כשרהואינה

 ויש מונח, בנמצא שאף בט"ז, עיין)רמ"א(,
 טרפה. נמי בחוץ, וכ"ש מבפנים, דםקורט
 מקצה כבריח ומונח דלרוחב י"א, תב"ש,ועיין
 גרע בדוחק, אם כי בקל להזיז וא"אלקצה,
 מבריח שאין אף תחוב וה"ה בו, מתחוביותר
 עיין )פמ"ג(. הלכה וכן אסוה לקצה,מקצה
 להיפך, משמע דבטור כט"ז, הסכיםש"ך,

 ל יץ ך אסורות מאכלות ל חא
 )משלי, בבטנך" תשמרם כי נעים, כי כוי ושמע אזניך "הס שבאכילה, החשיבית ענין ג1דל בקראעמב1אר

 כן לא חיים, אלקים דברי נעימ1ת תבין אז ובשרים, טהורים מאכלים כאכילתך ככטנך התורה את חשמ1רכל1מר, כ"ב"
 דר1סה היינו טורף, טרף מלשון היא כפנתה טרפה, ענין כי לנשמה. 1מז1ן חי1ת ש1ם בהם אין טריפה,במאכלי
 הזה השם את השאילו וחז"ל ל"א(, )בראשית הבאתי לא טרפה כמו ט1רפת, חיה ע"י איברים 1ריס1קכרותה
 שאין כל בזה, כלל חכמים ונתנו )רד"ק(. כריתה בה ניכר ואין חיה, ביד נטרפה לא אפי' הריאה, לנקיבחגם

 חכמת התפתח1ת ע"י בדורותינו שנראה אע"פ טרפה, בהם חכמים שמנו אלו מ"ה( )חולין, טרפה חיה,כמ1ה
 י'( שחיטה, הל' )רמב"ם, חכמים שמנו מה אלא לך אין שתחיה. 1אפשר ממיתין, אין שמקצתן שבידינ1,הרפ1אה
 שאין ג"כ ומב1אר תמ"ד(. הריב"ש, )שו"ת הפיל1ס1פים עוות ע"8 פוסקים אין ודינים, שהלכות ב19סקים,1מבואר
 ק"ו(. זבחים, ת1ס', נ"א. ב"ק, )ת1ס', מזלא ליה אית דאדם מש1ם גהמה, לטרפ1ת אום טרפ1חלומות

-
 ונפש. לג1ף מזון בהספקת צורך יש אוכל, שהאדם שבהמאכלים לעיל,נתבאר

 נאסר מהם והאוכל לנפש, מזון מס9יקים אינם והמתועבים, הטמאים 1המאכלים והיתך יאיסוךלועם
 כרצונה, עמו לעשות ביוה ומסור ה9שוטה, התאוה ועבותות בחבליםונקשר

 הרגש כל1מר יצר1, את וכובש לבו שרירת אחר הולך שאינו מי 1היתר". "איסור התב1ת של בהמושגכמר1מז
 אל הלוחות, על חרות בקרא כמרוסז וקשור, אסור ואינו חורין, בן הוא חפץ, שלבו מה כל מלעשותשבקרבו,
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 בנמצא ולא דם, קורט מזיק אז תחוב,דוקא
 אפי' אסורה בו תהוב הוא ואם )שם(.כו'

 דם קורט שםאין
 משמע)מהבר(. בושט תחוב הקוץאם

 הסמ"ק,מדברי
 צדדין, מב' הפנימי עור ניקב ולא נתהבדאפילו
 שנמצא למהט ול"ד )ש"ך(. בו תהובמיקרת
 דאין מ"ט, בסי' וקרקבן מ"ה, בס"בבה"כ
 מתוך ושט, שאני קורט, ביש אלאאוסר

 העבירו שמא שם, שוטפים ומשקיםשאוכלים
 שאין )אף דחיישינן, ש"ך( ט"ז, )ר"ן, הדםאת
 והבריא הושט, ניקב שמא רם( קורטשם

 אף מהני ולא )מהבר( ניכר ואינוונתרפא,
 שגם ודואין העודות, שניכשמפרידין
 ויש )ש"ך(. מעל"ע ניקב לאהפנימית
 )רמ"א(. מבהוז דם קורט אין אםמכשידין
 ולא מעלה לא בפנים, דם קורט רישאע"ג
 קורט יש אם אוסריז ויש )ש"ך(.מוריד
 היה מבהוז דגם דחיישינן מבפניםדם

 דלא המכשירין( )וטעם )ט"ז(. ניכרואינו
 וכן )רמ"א(. חבריא שמאהיישינן

 נה~
 להקל

 אווזות באותןבעיריע
 בהן לעשות שמלעיטין שמלעיטיןאווזות

 בעיר תקנה שיששומן,
 יותר דשכיהי משום הושט, נקיבת אהרלבדוק

 )שם(. הריאהמסירכות
 אינו אם בווצט, קוץ לו בישב להקלונהגו
 מבהוץ רם קורט שאין או צדדים, מב'ניקב

 וצריך הוא, סופר דטעות הוא *שוט)רמ"א(.
 בו אין וגם צדדים, מב' נקוב אינו אםלומר,
 ט"ז(, עיין ש"ך(. )ט"ז, מבחוץ דםקורט
 באווזות להקל נהגו שבעירו אמר, דהרבוכוונתו
 לאו שמלעיטיז, דאותן ודאי, אלא כו',פטומות
 או קוצים, להם שיש וסבין שועל,בשיבולת
 מלעיטין אלא אינו, ודאי דזה קוציםכעיז

 ידים, ומשמוש הלעטה כה ומהמתבקמה,
 יכולין ושפיר כהולי, הוי וזה הושט,נתקלקל
 יש כן בהיצון, הלקותא שלט לא אםלבדוק

 שועל בשיבולת וא"כ ישראל. על זכותללמוד
 דהלכה הוא, גמור איסור תבואה, מיניושאר

 אפי' אלא הבריא, שמא דהוששיןכהמהבר,
 ההיצון בעור בדיקה צריך אפ"ה קמה,בעיגולי

 )פמ"ג(. וכשידה. מעל"ע, שלט לאאם
 הושט, פותם אינו הושט דשומןודע,
 יש אם בקרקבן וגם הוא, בתולדהדלאו
 סותם. אין להיות, ראוי שאין במקוםשומן
 דאינו כו', מאירות להפנים מצאתישוב
 הוא. מהדק ולאו קורטין, דהוהסותם

 י"א מאירות, הפנים כתב לבנים,ובשניחם
 להכשיר, ויש ע"ש, שמענית, ליבוןמהמת
 בשניהם להכשיר וט"ז רש"י דעת דבל"הכיון

 טרפוע רובו, ל"וי ח*ניסי שעור וכללבנים.
 מניקב, גרע לקוי א' דעור הרא"ש, שכ'כמו

 שגורדין כל שם, מ"ש גם לדעתי. הואופשוט
 קרום הוה לבינח, נקודח ורואיןחשחין
 המורה ובודאי אני, גם נהגתי כז מכה,מהמת
 שעלה קרום סכיר בקי, שהוא ומי להבהין.יש

 )שם(. כו' מכהמהמת
 הנלעטין( )בבדיקת הרבה בזה לדקדקויש
 שלא היה, טוב ויותר דאורייתא. איסור הואכי

 ולהקל מלבדוק ארובא, ולסמוך כלללבדוק
 דהרב ש"ך, עי' )רמ"א( ריעותא דאיכאבמקום
 אבל להלעיט, העהגין אותן על זכותלימד
 ללמוד שרוצה מה ט"ז ועיין כן. סובר איןהרב
 שמלעיטין באותן הייע המלעיטין, עלזכות

 על בפירוש מזכיר הרב ומיהו קמה.בעיגולי
 הביא עוד כו'. שועל, בשיבולת שמלעיטיןאותן

 מהר"ם תשובתהש"ך
 כ"א, בסי' ז"ל, מלובלין לבדוק תקנחעשו
 לבדוק תקנה עשו דאם בדקוולא

 כשר. בדקו, ולאהוושטת
 ומיהו שרי, בסזיד חשליכו אפי' נאמר,ושם
 יבדוק, שלא מי שכל בפי', אמרו הקהלאם
 אסור. דיעבר אף אסור,יהיה
 לעיר חוץ חדרים דאותם שם, עודוכ'
 עובדא )פמ"ג(. התקנה בכלל אין שבתתחום

 ל ה ך אסורות טאכלות ל הא
 הוא אז עליו, גובר שיצרו במי כן לא )חו"ל(. חורין בן נעשה הת1רה את המקחם כל חירות, אלא חר1תתקרא
 הדין. לי1ם 1י1ליכה1 טלפפת1 אחת, עבירה הע1בר כל בחו"ל, כמב1אר האיס1רים. בבית 1אס1ר חב1שבבחינת
 הנשמה כי החטאיס. בחבלי קשור שה1א מפני איס1ר, נקרא ה1א 1לכן ה'(. )ע"ז, כ1' ככלה ב1 קש1רה א1מרר"א
 אבל מהא1יר, קלה שהיא "אילי1ם" באדם, ה1א ר1ח הלא כי מחצבתה, למק1ר להתר1מם 1חפצה ר1חני1ת,היא

 הקב"ה שאלת על בתש1בת1 הראש1ן, באדם שמצינ1 1כמ1 להתרומם. יכולה 1אינה החטא, בחבלי היאקש1רה
 אכילת שע"י בלב1, ד1אג היה אלא בא, הוא ח"1 לקנתר לא )ב"רא 1א1כל אכלתי אמר, הדעת, מעץ אכללמה
 הכ1לל העקרי, הטעם 1זהו שחטא. החטא בחבלי ה1א 1קש1ד אס1ר כי ד', מצמת לעש1ת להתנשא י1כל לאאיסור
 1אין 1נאסר, נקשר האדם טמאים, דברים שימ1ש ע"י כי בפרט. אס1ר1ת מאכל1ת 1את בכלל, האיס1רים כלאת

 במק1ם הת1רה כתיב למה 1הקשו )חקת(. הת1רה" חקת .זאת הפס1ק בפיר1ש כמב1אר ד. מצ1ת את לקייםביכלת1
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 העור פסוף שהיה אהת, נאוזא לידיבא

 ושומן פפתור, פפין לגוף סמוךהצואר
 הצואר עור וחתכתי היתה. פטומהסאווזא
 ואף אדמומית, קצת מבחוץ בושטוראיתי
 החיצונה הקליפה שיעול משיטלת הפנימיבעור ומצאתי הב', לעבר הושט והפכתיארמומית, רושם הכרתי מ"מ בלא"ה, אדוםשהוא
 והטרפתי, בפנימי, בה תחוב ודקה ארוכהשהוא
 מכה, אין אם ואמרינן, כק"ד, הוה א"כהחיצון, מקום מבשאר יותר מבחוץ, אודם דישמאחר
 שכל זאת, וכתבתי הרמ"א. דעת וכןוסייעתו, להמחבר ומכ"ש להי"מ, אפי' וזה מנין,ק"ד

 עכ"פ. לבדוק הוא מחדיב ריעותא,כשיש ריעותא איזה שישמקום
 אין בדק לא אם מיהו פדקוולא

 במקום רק בכ"מ,להטריף
 בדיעבד אפי' אז גמורה, ריעותא דהוהדנראה
 נראה דאין במקום ולא בדק, לא אםאסור
 בזה לידע צריך והמורה גמורה,ריעותא
)פמ"ג(.

)י(
 מהקנה, הושט נפרד אם מהקנה הו,טפנפרד

 מזה זה נתדלדלואם
 )מחבר(. טרפה ארכן, שיעורברוב

)יא(
 מפולש נקב גגו שניקבזפק שניקפזפק

 ונקרא )מחבר(. טרפהבמשהו,
 העוף כשיאריך הושט, עם שיומתח זהגג,

 )שם(. מותר שניקב, הזפק שאר אבלצוארו.
 שיוכל כדי בו נשתייר אפי' טרפה, הזפקניטל

 הבשר ניקב )רמ"א(. הקרקט הזפקניפל אל הושט מן לעבורהמאכל
 טרפה לקרקט, הושטשבין

 ונקיבתו לקרקבן, שייך שמא ספק דיש)שם(.
 ולא מספק דהיינו הט"ז, כתב )ט"ז(.במשהו
 נתערב או ניקב אם ספק יש אם ונ"מודאי.

 דיש תערובות, לאחר עד נודע ולאבאחרים
 באורה וע5ן בה"י. כ' וכן ס"ס, מטעםלהכשיר
 לעשות דחלילה ואמר, בזה שהאריךמישור
 יודע איני ומ"מ בקו"א. פר"ח ועיין מזה,ס"ס
 תחוב ולא בו הנמצא במחט לאסור שדצומה
 המחבר לדעת לומר הוצדך שהפר"ח עדכלל,
 דק, דקרומן בדקין, מחט ס"ו, בסי'דאוסר
 כשוק דנמצא הוא הכין ע"כ והא כאן.משא"כ
 האיך הפוסקים, שהכשירו בקרקבן מחטדאל"כ
 מקום לו דאין מעי, באותו עבר הא לה,משכחת
 אותו ע"י לקרקט המאכל יורד דמזפקאחר,
 ובקרקט טרפה, במעי דנמצא יתכן ואיךמעי,
 בעוף דדברו לומר אין דודאי להכשירו,חוזר
 ומה כלל. להאמר ניתן לא זה זפק, לושאין

 ובבית א', מצד בו תחוב באם הפר"חשהחמיר
 אותו ודימו בפנים, ק"ד שאין אף יהודא,לחם
 כ"כ, החמירו למה ידענא לא לוושט,המעי
 לא משמע ספק, דהוה שכ' לט"ז הנראהדכפי
 ק"ד ביש אף להטריף אם צ"ע והדברודאי,
 )פמ"ג(. לעבר מעבר ניקב לא אםבפנים

 ל ח ך אסורות מאכלות ל הא
 טומאה של המצוה כי כך, הוא הענין אבל מפרה. חוץ חקות שאר כאן נכתב לא כי הפרה לומר צריךשהיה
 הטומאה כי המצות. שארי כל לקיום אפשרות הנותן ליסוו, המשתמשים מהמצות הן אסורות, ומאכלותוסהרה
 ולכן טמאה. הנשמה גם טמא כי ונססוות, טמאות ומחשבות ועות באום מולידות ושבבהמה, שכאוםוקלקול
 נחש של רעל כמו סכנה והוא ויטמאו, יססוו הרוחנ5ם הוברים שכל הגורמים, הם אסורים ומאכליםהטומאה
 המשחיתים נגר לעמוד שבקרבו, הטבעיות והסגוליות הטבעי, הניגוו כח ומחלישים והנפש, הגוף את המרעילוכדף,
 התורה שכל סכנה ויש )תידערשטאנו(. ההגנה כח לו חסר כי להשחיתו, עליו העומוים האום ושבנפששבגוף,
 וטמאות, אסורות מאכלות גם הכולל וסהרה, טומאה של המצוה אצל כתיב ולכן בקרבו. לבוא תוכלנו לאוהמצות
 לענין שלא לועת, ראוי וו"ל, בעקידה, ומבואר והמצות. התורה לכל היסוו זהו כי התורה". חקת "זאתבלשון
 הנפש את ומזיקים מתעיבין המה כי ובריאתה. הנסש חולי לענין רק האסורות, המאכלות אסרו הגוףבריאת

 נכרית תאוה ובולמס ועות, שיבושי ומולידין הנשמות, את ומשקצין המזג, ורוע האטומות בה ומוליויןהמשכלת,
 להברל יכול ואיפ לעבידו4 ווקוק אסור כי עבירה, גוררת עבירה שאמר, ווהו עיב. שתם, המשחותותובו:מיות,
 בידו מספיקין אין כו', ומחטיא החוטא חז"ל. בוברי שמרומו וזהו בעבירות. כבר חפץ אינו לבו אם אףממנו,
 בהם. הוא קשור כי טובה, לעשות תניחנו לא בו נמצא שהוא הסביבה וגם טבעיות, אצלו נעשה כי תשובה.לעשות
 אותו, מכירין שאין למקום וילך לבנים, וילבש שחורים יעטוף עליו, מתגבר שיצרו מי בחו"ל, ששמרוזהו
 נכריה, ובסביבה עצמו, את יכיר לא עצמו כשהוא ואז ומהסביבה, מעצמו שיברח הכתנה, חפץ. שלבו מהויעשה
 שלימה. בתשובה וישוב ומההרגל, מהוולת מניעה יהיה לאאו

 מעט גופינו ישוב שלא המזיק, מהחומר ניזון שלא א', תועלת. לב' והמויקים, הוורסים התורהואסרה
 מהזיק הזאת המוה להרחיק בזה, הערה לנו יש כי והשניה, הנסש. לתכונת גוול מבוא יש כי ההוא, לטבעמעס
 בהמות ממדריגת למסה המה אבל אום, מין ממעלת שיצאו וי לא הרצון, לפי בנ"א הסזיקים האנשיס כיזא"ז.
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 לד.סימן

 סעיפים. י' ובו הגרגרת, מכתדין
 רצועה. ממנו ניסלה ניקבה. )ב( שתיסה. ממקום למסה הגרגרת. נפסקה)א(
 נפהתח )ה( עוף. של גרגרת נהסרח בעוף. בנפה ניקב )ד( מסביב. דקים נקבים)נ(
 ממקום למסה ניקבה )וז( לארכה. נסדקה )ז( מפולש. נקב ניקבה )ו( דלת.כמו

 אנו. בקיאין אם הקפה. תוליא. ובר תוליא, מתיים. וספק פסוקה. גרגרת )םז(שתיסה.
 הקנה. בשומן נקבים הלב. הכבד, בקנה נקב הפצלים. ניקבו )י( ומתס. קוץ ע"ינעשה

מ(
 חללה, רוב שנפסקהגרגרת חגרגרתנפסקח

 אסורה זו הרי מזה, למעלה אולשחיטה, הראוי במקום נפסקהאם
 הצואר ולצד מלמעלה, עב הקנה דופן)מחבר(.
 שיפסוק עד אסורה ואינה דק, קדום אלאאינו
 לרוב, משלים אינו הקנה דופן ועובי חלל,דוב
 ממקום ולמעלה ופוסקים, בש"ס איתאהכי

 ברובא. הגרגרת דפסוקת הכי, דינא נמישחיטה,
 במשהו נקיבתו שחיטח, ממקום למטחאבל
 ולא הגרגרת רנפסקה הב"ח, דעת ט"ז(,)ש"ה
 בסי' כמו וז"א, טרפה, אלא הוי לאנשחטה,

)ב(
 חסרון בו שיש נקב ניקבהואםניקבה

 ממנו ניטלה ואם אסורה.כאיסר,
 כאיסר, הוי לה, מעגלת כד אי לארכה,רצועה
 בקיאין אנו שאין שאומר, מי וישאסורה.
 חלל ברוב אותו משערין הלכך כאיסר,בשיעור
 בסמוך, שיתבאר מה ולפי )מחבר(.הקנה
 שאינו מי א"כ מרוב, פחות הוא איסרדשיעור
 רוב לומר, דרצה נראה ע"כ להקל, יבואבקי,
 מכאיסר, פחות דהוא עוף, של הקנה חללדוחב
 ויש )רמ"א(. ענין בכל יטרוף בקי שאינוומי

 ובהמה עוף בכל דמשערין להו, וסביראחולקין
 ש"ך(. )ט"ז, דידיהבקנה

)ג(
 היקפה סביב ניקב מסביב דקיםנקבים

 זא"ז קטנים,נקבים
 לרוב מצטרפיו חסרון, בהם ואיו הנפה,כנקבי
 בהם שאיל הנקבים אץ אבל )מחבר(.חללה
 ההיקף, לרוב מצטרפין הקנה שבאורךחסרון
 בהם שאין נקבים הלכך נסדקה. אלא יהאדלא

 עומדים כשהן אלא פסלי לא לעולםחסרון,
 אבל הרא"ש. כתב וכן ברובם, הגרגרתבהיקף
 אלא שייך לא חסרון, בהם שישנקבים

 רומיא 9סלי, חסרון בהם אין אפי'בהיקף, דאי הגרגרת, באורך או באמצעכשעומדין
 בהם דיש במאי מידי לן נפקא ולאדנפסקה,
 )ש"ך(. כו, מגומגם המחבר לשון לפי"זחסרון,
 לכאיסור, מצטרפין חסרון בהם שישונקבים
 שבניהם, השלם עם בנקבים כאיסר יששאם
 טרפה, הקנה, רוב בהיקף שאינו )אע"9אסורה
 בין שאין כ"כ, סמוכין שהנקבים והואש"ך(,
 יותר ביניהם יש אם אבל נקב, כמלא לנקבנקב

 )מחבר(. מצטרף שביניהם מה אין זה,משיעור
 יש שאם חסרון, בהם שיש נקבים גבימדכתב
 מצטרף שביניהם, השלם עם בנקביםכאיסר
 בחם, חסרון דבאין ליה, דסבירא מכלללרובא,
 לנקב נקב בין אין אפי' מצטרף, השלםאין

 שאין המחבר, מדברי משמע גם נקב,כמלא
 השלם. צירוף לענין לעוף בהמה ביןהילוק

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 בתנועתם, הפכיים שהם לפי הגוף, עם קשר להנשמה שאין ואף המזיקות. היער חיות למדריגת ושבוהבייתית,

 בותה. תחלש מטונף, הגוף וכאשר פעולתה. להגוף ולהראות יהתהז* הנפש שתוכל כוי טהור, הגוף שימצא צרירמ"מ
 בן בכלים, זולת מלאכתו, לגמור יכול לא הנכבד שהאומן כמו והוא להנשמה, לה יזיק הסונף איך תתמהואל

 וההפרש שוה. אינה ומאורן שוה, ששמנן עששיות ב' תמצא וכן הגוף. כח בלתי לפועל כתה תוציא לאהנשמה
 את ימות הסומאה וארס הנפש, משלימות קצת תלוי תכונותיו, על הגוף ושלימות העשושיות. נקיותמצד

 ממיתה. שהסומאה ומכלל בוראו, לעבוד שיוכל לנפש תתם מביאה זאת תאכלו, אשר התיה זאת ואמרהנשמה.
 ואוכלים דורסים הסמאים והעופות הנפש. להשלמת רק הגוף, בריאות להשלמת הן שהמצית לתשוב,וחלילה
 בבלי(. מנתם )ר' בנפש הרעות התכונות מוליד מהם והאוכל שימות,קודם

 בחר ולכן רעות, מידות ושאר האבזריות ושונא סובות, מידות ושאר השפילות, אוהב שהקב"הוידוע,
 הנביאים והמשילו בהם. מאכלם שיהיו לישראל צוה לקרבן, בחר יתב' שהוא ומאותן השפילות, בריותבקרבנות,
 ערבות ואב ואומר, כו'. יעלה כנשר הנה שנאי הדורסין. ותיות ובהמות לעופות האכזרים, סבע ובעליהרשעים
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 מצטרף בבהמה אפי' חסרון, בהם בישאלא
 במלא לנקב נקב בין כשאין לבאיסווקהשלם
 השלם אין בעוף אפי' חסרון, בהם ובשאיןנקב.

 )ש"ך(. דידיה הגרגרת רוב להיקףמצטרף
)ך(

 חותך בנפה, בעוףניקב 5נפה 5עוףניק5
ן

 כנפה, שמעקב המקום
 במלא לנקב נקב בין בשאין מצטרף,שביניהם והשלם )מחבר(, אסורה הקנה, רובלחפות בדי בו יש אםהקנה, חלל פי עלומשימו
 באין אבל חסרון, בהם שיש בנקבים ודוקאנקב.

 שביניהם, השלם מצטרף אין אוחסדון,
 )ש"ך(. דידיה קנה היקף ברוב בעוף גםומשעדין

 אומרים, יש עוף, של גרגרת נחסרהאם
 שהוא השיעורערך לפי וקטנו, גדלו עוף של גרגרתנהסרה לפי הגדולדמשערין

 ב"ע בנפה, בנקבה )רמ"א(. באיסרבבהמה
 שבשנשער לפי חופה, באם שמשעדיןמודים
 משערין לעולם אחד, במקום בחסרון אבלבו'.
 דה"ה הרא"ש, בדברי ומבואר וקטנו, גדלולפי
 בחסרון בגון בבהמה, דמשערין מקוםבבל

 דבעינן הבבד, ובניטלה ל', בסי' בסלעדגלגולת
 משערין מ"א, בסי' לקמן זיתים, ב'שישתיירו

 )ש"ך(. בבהמה השיעור לפיבעוף
)ה(

 נפחתה שאם אומרים,יש דלת 5מונפהתה
 ניטל שלא דלתבמו

 על בדלת, שם ווקוף ועומר תלוי אלאהפחת,
 צריך הנקב, סותם שהדלת ביון הארובה.פי

 איסר, בו ויצא שיבנס בדי גדול הפחתשיהא

 דלדידן ולפי )מחבר(, מבאיסר יותרדהיינו
 דלא כיון והרא"ש, לרש"י דגם מידי, נ"מלא

 משערין בנפחתה גם דאיסר שישראידעינן
 קצרתי בעוף, בין בבהמה בין חופה,באם

)ו(
 מפולש נקב ניקבה אם מפולש נק8ניק5ה

 בנקב ואין צדדים,מב'
 הרי"ף מדברי )מחבר(. אסורה איסר,כעובי דהייי לרחבו, איסור בו שיבנס בדיאלא

 דגם נראה מיהו מיירי. דבעוף נראה,והרמב"ם
 )ש"ך(. הכי דינאבבהמה

)ז(
 אע"9 לארבה, בולהנסדקה לארכהנסדק

 אסורה בלום, ממנו חסרשלא
 ולמטה למעלה כ"ש ממנו נשאר ואם)מחבר(.
 מה שכל מפני בשרה, לשחיטה, הראויבמקום
 הרר הלבך והולך, סוגר הסדק נמשך,שהצואר
 בל מלמעלה נשאר אם ואפילו )מחבר(.חלים
 מהני, לא לשחיטה, ראוי שאינו במקוםשהוא,
 )ש"ך(. שחיטה ממקום למטה וב"שואסור.

)ה(
 למטה ניקבה שהיפה 5מקום למפהניק8ה

 שחיטהממקום
 נידון ואילך רמשם )מחבר(. טרפהבמשהו,
 )ש"ך(. בנקיבה לאסורבריאה

)פ(
 או שנפסקה גרגרת מצא פסוקהיגרגרת
 נעשה אם יודע ואינו חסר, מהיים אםוספק

 אחר במקום פוסקהמחיים,
 אסורה לאו ואם בשרה. שווים, הם אםורואה

 השחיטה שמחמת לתלות יבול ולא)מחבר(.
 ל ה ך אסורות מאכלות ל ה%

 ובהמצוה בכלל, מצמת בהרבה ומצינו )בתץ(. כבשים ורעו שנא' תמות, לבהמות הצויקים וימשלוישדדם.
 התורה קבלת של להאפשרות הראשי הגורם היה זה כי הטעם, מצרים. יציאת של הענין הוברות, עשרת שלהראשונה
 אתכם, והוצאתי כתיב מקום בכל )שמיני(. מצרים" מארץ אתכם המעלה ד' אני "כי בקרא כמרומז המצמת.וקיום
 שאיו בשביל אלא ממצרים, ישראל את העלתי לא אלמלא ישמעאל, ר' ובי תנא אתכם. "המעלה" לשוןוכאן

 יהיה ולא היה שלא לרמז, מהמצמת בהרבה מצרים יציאת נזכר ולכן )רש"י(. וים אומות כשאר בשרציםמסמאין
 הקשר היא הזאת שהמצוה לעיל, וכמבואר מצרים, ביציאת לנו שעמוה המצוה בזכות רק המצמת, לכל הקיוםזכות
 התכונות האדם יקבל שלא מסעם רק היא התיים מבעלי באיזה האיסור של הכמנה וכל המצות. כל נאתזיןשבה
 הכמנה אין גרה, ומעלה סרסה מפרסת שהיא בבהמה הכתוב שזכו מה כי במפרשים, שמציגו כמו שבקרבו.הרעות
 על מורים האלו שהסימנים הכמנה, אבל בעצכם. סהרה עושים אינם הם כי טמאה, היא מפרסת, שאיןשבעבור
 העליון, בלהי סותנות שינים לה שאין הגרה עלות וסיבת סמאה. שהיא מורה ובעדרם סהורה, שהיאהבהמה
 אותם מעלות בהכרס, הסבעי מתום וכשנתרככו שלמים. שתבלעם עשבים רק עצמות, לאכול תוכל לא זהובעבור
 ויבש, לת מעשב ותיזון מקום, בכל מזונם שתמצא ולפי שגית. ובולעותם בלסתותיה, אותם וסותנות הגרוהורך
 התיות כמו וצפרנים, לשינים צריכים שאינם רתבות, ופרסותיה וסורפות. אכזריות תהינה ולא שוה, יותרמזגה

 הטהורות והבהמות ותמה. ואכזריות יבש תם מזג אותם, באוכל שיוליד ועצמות, וום בשר שמזונםהסורפות,
 קצת בהם שיש מורה והקשקשת, והסנפיר ולנשוך, לדרוך תוכלנה לא כי המזיקין, עם להלתם לקרנים,צריכים
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 משמע )דמ"א(. מקומות בשני ששחטנעשה,
 נעשה, מקומות בב' ששחט לתלות יכול אםאבל
 כ"ד, בסי' דלעיל ואע"ג בחסירה. אפי'תלינן
 די"ל דאע"ג הסכין, על טבעת נמצא אםי"ט,
 אמרינן, אפ"ה נעשה, הגדגדת גלגולשע"י
 דהכא דאפשר י"ל, פסול, בשחיטה, ספקכל

 חצאי שני אלא טבעת, נחסר שלאמיירי,
 דאין שביניהם, עור עם בזה זה דבוקיםטבעות
 לשנים נחתכים הטבעת שיהא עיקור,דרך

 אלא המחברן, בעוד יחד ומחובריםבהיקפם,
 נעשה והביא שהוליך שחיטה, דדך בסכיןודאי,
 בהקיפם לשנים נחתכו הגדגרת גלגולוע"י

 או לחוליא, מחוליא אלא מדמין ואין)ש"ך(.
 לבר מחוליא לא אבל חוליא, לבר חוליאמבד

 בר )מחבר(, לחוליא חוליא מבר ולאחוליא,
 של מחציו הויחוליא

 ממקום מטה, כלפי טבעת חוליא וברחוליא
 דקין, להיותשמתחילין

 חוליא, ובר טבעת, היינו חוליא וי"מ הטור,ז"ל
 לדברי לחוש וטוב הטבעות, שבין עורהיינו
 ג' הוי דחוליא כתב, רש"י ומיהושניהם.
 בבדיקה, בקיאין אנו אין ואנו )ש"ך(.טבעות

 כ"כ )דמ"א(, ענין בכל להטדיףויש
 ה', ל"ו, בסי' בריאה הקפה לעניןלדידן

 ובספר זו. בבדיקח בקיאין אנושאין
 צד קצת עוד יש אם מיהו כתב, רברביאפי

 דינים וכל )ש"ך(. בדיקה ע"י להקל ישלהיתר,

 כשידוע דוקא הם בגרגדת, וחסרון דנקיבהאלו
 אי )דמ"א(, חולי מחמתשהוא

 בידו, לבדו הקנה שתפס נמי קוץע"1
 נגע שלא בודאי שיודעבאופן

 )ש"ד,. כ"א בס"ס ועיין ב"י, כתב כובושט,
 דלא לדידן מחט, או קוץ מחמת נעשה אםאבל

 ענין, בכל טרפה הושט, בבדיקתבקיאינן
 מאילו סרע דלא הושט, ניקב שמאדחיישינן

 לעיל, שנתבאר כמו בדם, מלוכלך הצוארהיה
3י( )רמ"א(. ל"גסי'

 תחת משנבנס בסופו הקנה חפצוליפניקבו
 יפרד ומשם מתפצל,החזה

 וא' לכבד, וא' ללב, נוטה א' ראשים. לג'והיה
 קנה )מחבר(, במשהו נקיבתן ושלשתןלדיאה.
 כך, לאחר הא הכבד, לבשר שיכנס קודםהכבד,
 דלא לקמן, כמבואר בו, פוסל טדפותאין

 בקנה מיהו )פמ"ג(. הכבד בקנה שפוסלכהד"מ
 שומן שהואהלב,

 רגילין ללב,הד,אהו הערוטת ביןהיורד חקנח בשוטןנקבים
 ולא רבותייהו, והייט דקים, נקבים בולהיות
 שמעתי ואני )דמ"א(. וכשר נקבים,מיקרי
 הסמפוטת, פיות הם החבים שאותןהטעם,
 והלכך, בעיני, ראיתי שכן נינהו, נקביםולא
 הסמפונות, פיות במקום שלא נקבים ישאם

 )ש"ך(.טרפה

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 דייחות ולרוב וקשקשת, סנשיר לה ושאין ובבהמה. באדם והצפרנים הצמר יעשה כאשד הליחות, מהם דוחהחום

 באגמים חמימות בקצת מיתה והיא למות, קרובה הקרה ליחה בעלי הם ע"כ דבר, מהם ידתה לא הקור,ואסיפות
 השריפה ומוליד וגס. ושתור לאכזריות, מתמם שדמו מפני הרתיקו והתורה טמא, דורס עוף וכלהמעופשים,

 טודפות, כולן והשאר דורסת. שסועה, ופרסה גרה, מעלה שאיגה והבהמה הלב. אכזריות ונותן הורית,השחר

 לאות וזה מצורע. והיה תינוק, ממנו יונק אם חזיר וחלב ונתגבן, נקפה אינו טמא שחלב בתולדתן, שינויונמצא

 ובהיות הנפח. ביד צבת כמו והיא מלאכתה. תשלים לא וזולתו לנסש, כלי הוא והגוף דעות. סגולות בכולןשיש

 הפסד, בגוף בהיות כן טובים. הכלים יהיו לא לא, ואם טוביש דברים האומן יעשה ומכמנת, חזקההצבה

 וכתב ק-1(. )ת"א, אסורות מאכלות בכל האיסור לנו בא זה דרך ועל ההפסד. אותו כפי השכל פעולתתתבטל

 בידיעת דבר שידע איא שהרי ה41ג ד' מדרכי ושלימתו, בריאתו הגוף, ותיות הואיל דעות, בהלכות ז"להרב
 המאכלים מן להתרחק הקב-ה צוה לכן תולה, והיאהבורא,

 ואם הנשמוע כלי הוא הגוף כי בגוף, תולי המוליוים ובמזיד בשוגג אסורות במאכלותהנזק
 81עולת פעולתם. בהם לעשות תוכל לא הכלים,יתלשו

 בהם, קצה שהנסש דבר וכל בהם, קצה נסשו ורמשים שקצים רואה אתה והרי השי"ת. עבודת היאהנשמה,

 ומעככין הנסש, וחולי רע עי18ש מולידים שהם מאכלות, איסורי לשארי תבין ומכאן לגוף. שמזיק ססקאין
 מעכורה, יותר תאיר הזכה העששיות כדמיון הנסש. שלימות תלויה תכונתו, על הגוף בשלימות כי האום,שלימות

 "והיתם נאמר המאכלים על וע"כ זכותו. לפי ממנו מסתפקת שהיא המאכל, לסיוהכל
 קדושים-

 אוכל ואם כו'.

 צוה ולכן ותעיר. מינה, את תמצא שבאדם, הבהמית הנפש כי מדתן, אחר יטו הטמאים, ועוסות מחיותאדם

 נפשותיכם תעשו לא פ", נפשותיכם. את תשקצו אל ואמרו נפשם. לטמא הטמאים יאכלו שלא לישראלהקב-ה

 שהודיעו מה והוא שרץ. עצמו נפשו נעשה משרצים, האוכל כל כי אוהם, כשתאכלו השקץ בכל ובמה,שיקוץ.
 כפי צומוג דומם בהמות, עוסות, או דגים לבחינת אדם מבחינת ממורגתו ירד האדם, מעשי באמצעות כיז"ל,



ממשמואל ,יפות"פאבית
 הריאה טרשת להלכדת8ת'חה

 תר"ל, לענין הנ"מ נקובה, מחמת הריאה טרפות אם דאוויחא, הריאה בדיקתאם
 )8תיחה(. בריאה. הבריא שמא חיישינן אמרינן אםאברים, בשאר מכה מחמת לקרום חיישיגן אם סירכות. משום רק היא הריאה בדיקתאם

 ונ"מ הפוסקים. מחלוקת בזה יש כי נקובה, סוג תחת נכנסים שאינן מה4יש אם או לינקב, סופו או נקובה, בכלל כולן הם בריאה, האסורים הטרפות אם לחקור,חט
 עוד ויש א'. מטעם הם כשהריעותות רוקא, שייר רזה הריעותא, על מעירין דשניהם משוםהוא, דהטעם תר"ל. מטעם מיטרפי ולא מכוונת, ערותן אין חסר, מטעם וא' ניקב, מטעםכשאחר משא"כ ניקב, מטעם רשניהם היכא דוקא והיינו טרפה, תר"ל דקיי"ל הא כגון הוא, זהבכל
 כל או ניקב, מטעם הם הריאה פסולי רכל לן, קיימא רינא, ולענין כו'. בזה, נפ"מכמה
 דמי. כנקוב לינקבהעומד
 רבגמרא מוצאו. מקום ואיה רדבנן, או ראורייתא הוא אם הריאה, בריקת בענין ב.חקירח

 אכל ואם מדבריהם, ריאה ראיית יודו ר' אמר התם דאמר ד'. הלכה צדי4 אין פרק ביצה,מס' מהירושלמי הוא מוצאו עיקר והנה י"א. חולין ברש"י זולת בפירוש, נזכרלא
 מיעוט דהוח כיוו הוח. אונס רלאו כפרה, צריך ודאי טרפה, ונמצא הריאה, נבדקה שלחמבהמה
 טרפה, נמצח ואח"כ אכל, אם טרפות, בשאר משא"כ לבדוק. הצריכו וחז"ל טרפה, שימצאהמצוי
 הותרה, נשחטה מטעםלהקל, בספיקא והולכין מדר', אלא לריאה אף בדיקה צריך אין התורה ומן אונס. דהוה משום כפרה,א"צ

 ואפשר הנה, דמצויין סירכות משום רק הוא אם הריאה, לברוק חז"ל רהוצרכו מה ג.חקירח
 המצוי, מיעוט ג"כ והוה נקב, בלא סירכא דאין רש"י, לדעת נקבים משוםגם

 כיון מצויין, שאין אף טרפות, שאר משום אף רילמא, או ולנפחה. הריאה להוציא צריךוא"כ
 הריאה לבדוק היתה חז"ל רתקנת ג', ל"ט, בסי' כתב התב"ש הנה בריקה. להצריכהרנחתי
 לברוק. צריך וכרו', ומראה אטום ה"ה לריאה, בריקה להצריכה דנחתי רכיון טרפות, מינימכל
 כתב הב"י אמנם נקב. בלא סירכא דיש רס"ל התוספות, בשיטת קאי רהוא רי"לראיה, משם אין לריאה. נפיחה מצריך ראינו ריאים, אנו מה"ש, י"א, הל' ז"ל מהרמב"ם כיואם

 כרש"י. דמשמע ל"ט,בסימן
 אלא וריאה, בושט דוקא לאו הוא קרום, אינו מכה מחמת שעלה קרום דאמרינן,והא

 שמא חיישינן ראמרינן רמה רכתב, אמחבר הקשה ל"ג, בסי' הפר"ח והנה כן. אמרינןבכ"מ
 ריעותא או בריאה, מחט נמצאת אם ולפ"ז נחוש. נמי בריאה א"כ נתרפא, פי'הבריא,
 דמקומו משום לזה, לחוש דאין התבו"ש ותירץ נתרפא, דלמא אנפיחה, סמכינן היכאאחרת,
 )פמ"ג(, ניכרהיה

 דלאו ברורות, בראיות והעלה ופמ"ג, אתבו"ש חולק שרד הלבושי שבעל לדעת,ונכון
 רק ניקב, מטעם דיתרת, טריפות דאין הוכיח והוח ניקב. מטעם הם בריאה הטריפותכל
 ג"כ וחסר טרפה, יתיר גם טרפה שחסר וכל כחסר, דיע ריתיר לה, גמירי הלכתאהכי
 עור עליה ויש מקצתה צמקה וברין תר"ל. לענין והנ"מ, בה. נגע רנקב לתא משוםלאו

 )לבו"ש, כלל לקותא הוה רלא לתר"ל, מצטרף אינו כי להתיר, להלבו"ש ליה פשיטאריעותא,
 ג'(. אותל"ה,

 ל הך אסורותמאכלות ל חא
 שיכין ואולי בהם. תטמאו אל ואומר הנשמות, ירידת הם אלו וכל מדרגתו, מבחיגת האדם יושפל החטא,ערר
 כשוגג זה, במציאות למזיד שוגג בין ההפרש כי הדעת, בהיסח לפיהם יכנסו לבל לזהר ישראל שצריכיןלומר,
 זהירות בתוספת ליזהר האדם צריך ולכן הדעת. בהיסח ואפ" האדם, בנפש מעשהו יעשה התיעוב כיכמזיד.
 )אוה"ח(. שיקוץ ספק בגדר אשר דבר בכל לבו, בכלוזריזות

 השי"ת, לעבודת זו אכילה בכח לילך בכדי המותר, מאכל אוכלואם
 להיות הזאת, האכילה שבה אז והחי, הצומח את האדם באכול הנה תעךובות ע"י האיסוךביטול

 נדחה והפסולת השם, את ועובד זו, אכילה בכח וילך מעצמיו,עצם
 כגון התורה, ע"פ נאכלת והיא בהיתר, איסור חתיכת חתבטל שלפעמים וזה מהרע. הטוב נתברר הנהמהגוף,
 שתפול מזמין הוא הנה ידינו, על להתברר תוכל בה, הטמון הניצוץ שזה היודע שהשי"ת תדע בס'.שנתבטל



 שמואל לח פימן פרפות חיפותב~ירנ98
 לה.םימן

 סעיפש. י' ובו הריאה, טרפותרין
 באומות. באונות, חסרה ורדא. הריאה. ואונות אומות )ב( שניקבה. ריאה)א(
 נטצאת ניקכדג ורדום חסרה אם למסדה ואונות למעלה, אומות צורה. חילוףחליף.
 ורדות כ' ניקב. אם הורד(נ כיס בשמאל. ואחת בימין אחת ורדות. שתי שמאל.ביו

 ורדות כ' מדאי. יותר גוולה תוארה. צורתה, מקומה, ששינתה ורוא ובופל(גבחיות
 דאונק בדרי ור;שו, יתרת כיסין. כ' כיס. חסר הורדא. שיעור הפוכה. ורדא א'.בשורש
 לגל נחלקה גשורי. ורדא תהפר יש אם מקמא. ונמצאת הורדא, מן מקצתחסר
 בדרי, אונה. יותרת )ג( ונסרכו. א', בשורש ורדות ב' בשורש. אצבע עובי ישאם

 שנתעקמה. אונה ומתעקמה. בורי יתרת יותרת. של גודל שיעור מגבה.מקמא,
 האומה. בסוף יתרה אונה )ד( החסרון. משלים אם בעובי. שנתפצלהאונה
 משל~ם אם סוק, שם. מקמא, יתרת ימין, של עליונה באונה מגבה יותרת)ה(

 אונה. צורת לה ואין מגבה, יתרת להסריף. מצסרף אם אומות. או באונותהחסרון
 מקמשג מגבה. פיצול לס"ה המשלמת בועה פט"ה פחות מגבה יתרת מגבזגגבשושית
 אחת חסרה )ז( הדס. של מעלה פחותה שהיא אונה )1( הורוא. חריץ נגויותרת

 דרייניס. מעשה דאוני. חיתוכי לה שאין ריאה )ח( משלמת. ורדא אםמהאונות,
 בסוף בליסה ויש אונה, חסרה )בז( ואונות, חיתוכי בהם שאין וטלאיםגותם

 עוף. של בריאה סרפות משלמת. אםהאומא,
)א(

 )מחבר(. טרפה שניקבה ריאהריאה
)ב(

 כעין )8י' אוניחמשה ורדא, אוכה;אומה;
 לריאה. איתאזנים(

 הריאה, עיקר הגדולה, דהיינו אם, לשון)אומה
 משמאלא, ותרי מימינא תלתאט"ז(,

 אונה ימין, בצד עוד לה ויש )מחבד(.הטבח כלפי מעיה ובני ברגליה, תלויהכשהבהמה
 ואינה דורדא. עינונותא ונקראת קטנה,אחת
 לצד מהם מרוחקת אלא האונות בסדדעומדת
 דורדא, קטן. אזן אינוניא, כמו )עינונותאפנים
 חסרה ואם רש"י(. ואדומה, קלישותא שםעל

 שהיו או משמאל, או מימיןאחת
 טרפה בשמאל, וג' מימין שניםחפרה

 ד' איכא דאפילו משמע)מחבר(,

 )ש"ך(. טרפה בשמאל, אחת חסרה איבימין,
 חלף הוי בימין, וג' בשמאל, ד' נמיוה"ה

 של חאתות צורות )שם(.וטדפה
 ואם שמאל. לשל דומות אימ ימין,חליף

 כשאונה וכן טרפה. צורתן,נתחלף
 טרפה. מהתחתונה, גדולה ימין שלאמצעית

 מאונה גדולה חעליונח שמאל של האונחואם
 ימין של חאומח אם וכן טרפה. ימין, שלעליונה
 וטרפה חליף מיקרי זה כל שמאל, משלגדולה
 ואינו החילופים, אלו כל מכשיר הרש"ל)רמ"א(
 והאומת למעלה שהאומות החליף, אלאמטריף
 הב"ח פסק וכן הטו"ה. שהזכירו והחילוףלמטה,
 בהפ"מ אף דזה ומשמע )ש"ך(. בה"מלהקל
 )9מ"ג(. שדי בה"מ חילופים ושאדאסורא
 ודאי הרי משמאל, יותרת וב' ויותרת,בימין ב' או יתרת. וג' בשמאל, וא' בימיןוג'

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 יש כאשר המותרים, בדברים להי9ך, וכן ההיא. הניצוץ ותתברר התורה, ע"פ ותתבטל בהיתר, הזאתהחתיכה
 ש~רן ניצוץ בה כשיש סהורה, בהמה כגון לנו. מגיע אין הבירור אשר מאד, משוקע אשר ובר, מקוםבאיזה
 שכבר הינם והם מהן. יאכל שלא כדי בדיקה, או בשחיסה הסרפה מן אחת יארע הנה לברר, ישראלביכולת
 טהורות בהמות הרוב ע"כ הו"ג יותר הרע ההנו יסמ, חויפא פשיחא, בעקבות כי מעס. רק נשאר ולא הטוב,נתברר
 בנ"י. שיאכלום כדי בשרות בהמות רוב היה א"כ נה"ק, ברוב היה הקוומים ובוורות בנ"י. יאכלום שלאנטרפים
 הגמסר מהבירור שהוא כיון לאכילה, ניתר שיהא בהיתר, שיתערב האסור הובר מזמין שהשי"ת כיוןומעתה
 הנהנה גוול הקדוש, בשל"ה כאומרו עצמו. על יחמיר ולא ההוא, ישראל ווקא שיאכל זו מצוה א"כליטראל,
 התורה, כללי ע"פ להיתר שב במאכל שיש דה~רסור פשה. תורת ע"9 המאכל להכשיר א"ע שיגע הייעמיגיעו,
 ס/ ע"י כגון להיתר, מבואר שוינו סשוט, ובובר עצמו, על שמחמיר שמים, מירא גוול ממנו הנהנהוהאום
 )בנ"י(. גסברא דתליא במילתא ווקא היינו חכם, שהורה ממה אכלתי לא שאמרו ומהישראל. ע"י ויתברר להיתר, האיסור שישוב מהש"י, נסיבה היא כי וישבעו, ענתים שיאכלו ה-א מצוה לועהיוכוומה,



 לח טיטן טרפות "יטיתבית
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 חליף הוה היותדת, נחשב אם דממ"נ,טדפה,
 האועת, מנין חסד הוה נחשוב, לא ואםלדידן,
 טרפה. ספק דק הוה ויותרת, בימין ב' אםאבל

 מ"ב, ס"ק דש"ך, הא' כתידוץ אם לז,דמספקא
 ומשלמת מיקרי, דאונא דדי מקמאדיותדת
 להכשיר לצדד יש טשטאל, טקטאיותרת וב' ביטין וג' דעים. הב' כתידוץ אוהחסדון.
 איסוד, אין וד' ג' דשמא ס"ס, מטעםבהפ"מ,
 התב"ש ודעת )שם(. המנין מן יותרת איןושמא

 בלא אף טיקל והלב"ש בהפ"מ. אףלהחמיד
 או בשטאל, טקטא יותרת היה אםהפ"ם,
 אזיל, ולטעמיה מ"ג(. )אות יותרת בביאפי'
 טאונח החיות נחלק הוא מקמא, יותרתדכל

 ואם מבימין. בשמאל יותר כאן ואיןשאצלה,
 טשטאל וא' בשמאל, ור' ביטין נ'היה

 הוה דצמקה כיץ להתיר, יש לכאודהצמקה,
 דצמקה י"ד, ל"ו, בסי' שכ' מה לפיכחסידה,
 שם(. וש"ך ט"ז )עיין טדפה שלימה,אונה
 אמנם חסדה. סוג תחת צמקה מנה הדמב"םוגם
 לבה"ג, חוששין דלהחמיד חדא, טעות,זה

 לדידן דצמקה ועוד, להקל. ולא טדפה,דצמקה
 פסלינן דאנן ניקב, מטעם וחסד חסד,מטעם
 דאחר ועוד ניקב. מטעם הדיאה 6סולילכל

 דהוה בדייתה, מתחילת טרפה היתהשכבר
 הלא צימוק, ע"י לכשדותה תחזוד איךחליף,
 ולא טדפה, ודאי והוה היתד, לה איןטדפה
 ויותרת בשטאל, וב' ביטין ג' ואםספק.
 צטקה, דאוני בדרי וא' ביטין,טקטא
 ולדינא להתיר, לטעות יש בזה גםלכאורה
 )פמ"ג(. נקב הוה דצימוק אסור, ג"טבזה
 איזהו ניטר ואין אונות, ד' יש ביטיןאם

 טחאונות אחת על עוטדת ובועההיותרת,
 דהוה תד"ל, משום לאסור אין מספיקאהללו,
 הוה התב"ש )ולדעת הגאונים חוטרתרק

 אונות, ג' על בועות ג' יש ואםדאור'יתא(.
 בועה, עליח אין לאוטח הסטוטחורביעית
 היותרת, היא הרביעית אם ממ"נ. טרפהאפ"ה

 דאשונות בג' ואם מקומה, הורדא שינתאהרי
 כו', האועת צורות )שם(. תר"ל הוההיותדת,

 חביא דינים הני)דמ"א(,
 על אני תמה וכ', רש"ל, חאונותצורות

 טדפות להוסיףהחילופים
 זה אין כו', בתלמוד הזכיר שלא מהעל
 בלא אבל ישדאל, של ממון השחתתאלא
 חאוטח דאם שם, כתב עוד עכ"ל, אסור,הפ"מ
 לומר, ויש דטרפה, לטטה, וחאתותלטעלח
 מטריף דלא אע"פ ריעותא, עוד דאיכאדבמקום
 דלעיל, ריעותא בהדי מצטרף מ"מבשבילה,
 לא אבל בהג"ה, שזכר מה היינו )ט"ז(.וטרפה
 שכתב, ל"ז, כהתב"ש, ודלא למעלה,באומא
 טקיל והפד"ח הט"ז, מקיל למעלה באומאדאף
 הלבו"ש, )ולדעת )פמ"ג(. לטעלח באוטאאף
 מכלל נפיק לא חליף דהאי כלל. דיעותא זהאין
 ב' ואם לתר"ל(, מצטרף ואיע ויתיר,חסר

 ואם וטרפה. חליף נקרא ג"ז מיטין,חאוטות
 להקל יש שטאל, טשל גדולח יטיניתחאוטא
 טרפה אחת, אוטח חטרח ואםבהפ"מ.
 שתים לה יש אם או חסרה, אם והורדה)פמ"ג(.

 ביד שנטצאתאו
 )מחבד( כשרה שטאל, יתיר, ורדא;חטרח
 עומדות אינם אפי' פי' מקוטח,שינתח

 חולק )ש"ך( זו אצלזו
 כששניהם אלאאוסד דאינו ד', הט"ז,על

 אם והורדה )6מ"ג(. ממש סמוכיםעומדים
 בהמות, במקצת שיש כיון הטעם, כו',חסרה

 שינוי בשום להטדיף אין להם, איןובמקצת
 אע"6 טרפה, שניקבח, ורדה )ט"ז(דורדות
 ונ"ל ו'. ל"ט, סימן ש"ע עיין סותמה,שהכיס
 טרפה, דהסר לדידן אף הורדח, טיס ניקבדאם
 נוהגין אלו ובמדינות )פמ"ג(. כשר ניקבמ"מ

 חסדה אם או וודדות, ב' שנמצאו ביןלהטדיף
 נפיחה, לאחר הדס של מעלה 6חותה היא)אם

 נחונ וחטי מקומה, שינתה או ש"ך(.טדפה,
 ויש האונות, מן למטה לעמוד שדרכה)דמ"א(.

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 וההעדר בחליו, סרפה בהיותה וכן לאוכליו. יזיק שלא כדי הממיח, והחולי הארס מסני הסרפה ונאסר:;והקדיש. הגדוי אביהם שלחן על שאוכלין יבנים לשמור הראוי הסדר הוא תאכלו, אשר החיה זאת שאמרוזהו
 בסהרה. הישראלית לנפש ומזיקים ומשוקצים, מתועבים כאילו מאכלים החורה אסרה ולכן מנובל, מאכל היאהשחיסה

 ומעשים, בדיעות הסומאה, רוח נתהוה ממנה אשר ומזג רוע מולידים כי ובריאתו, הגוף רפואות כפאת.לא הנפש מפאת היא איסורם, סעם כי להורות, ותועבה, סמאים אם כי נחליאים, ילא מזיקים. הכחוב קראםזלא
 תקשה ואל האוכלו. גוף של והפסד בבהמה, חולי מורה סרפות וכל )אברבנל(. והקדושה הטהרה רוחימגרש
 להודות, חתחייב הסרסות, מחמת בה ההפסד נמצא הזמן באורך אשר תוזה, אם כי מיד, ונשחטה ש)טרפהמבהיה
 ורק )חינוך(. מעס אסי' רע הנזק, שמן ספק ואין בחחילה, מועס שהוא אלא בה, ההפסד החחיל הראשוןשברגע

 ידו. על מהאדם חלק להעשות בה הכנה שיש לאדם, מאכל הוא אז הרבה, לחיות וראויה ברואהכשהבהמה
 )אלשיך4 תשליכון ולכלב האוכלה, נפש תשקץ אז חודש, י"ב חיה שאינה סרפה בהיותהאך



 שמראל לח סיטן טרפות חלכות81ירנ100
 נגד טכוון החריץ הריאה וכשנופחי7 חריץ,לה

 חלב, נגד וגבח לאומה, אונה שבי7חחיתוך
 נגר שהחריץ נהפכה, ואם הכליות. נגרופניה

 החיתוך, נגר וגבההלב
 חחריץ אם אבל טרפה. חורדחנחפכה

 עכ"ל כשרה, מעט,חפוך
 ישראל, של ממו7 איבור אלא זה אי7הפוך, שהחרי? בכך מה כתב, ומהרש"למהרי"ו.

 הסכים והשמ"ח )ש"ך(. זה מנהג לבטלויש
 לחטריף נוחגין הזה בזמ7 שהשוחטיםלהב"י,
 אוסרים אנו כו', ווררות ב' נמצאו)פמ"ג(.
 להיות. הראוי במקום הוררה רחסרה מטעםבזה,

 כששניהם אלא בורדא טרפות איןולפ"ז,
 יתירח אונח משכחת אם ומ"מ הוררא.במקום
 אין וררא, להיות הראוי במקום אפי'בפנים,
 וה"ה לורדא. רומה אינו רצורתה פסול,כאן
 שייך רלא בשטאל, וא' ביטין א' נמצאואם
 בין להטריף ויש )ט"ז(, רמי כניטוליתיר
 אקס ובופיל )פמ"ג(. יתיר או ורראחסר
 וורדות, ב' להם יש רוב פי על השדה,וחיות
 פסול, וחסר רבותייהו, רהכי להכשיר,ויש

 קבלה ואםתבו"ש,
 )8מ"ג(. נקבלהוא וצורתח תוארחשינתה

 שינתה אםוכן
 )רמ"א(. טרפה בה, הרגילה וצורתהתוארה
 עינותה כתואר להחריץ אין אם האגור,ז"ל

 מראי, יותר גרולה היא ואם טרפה.רוררא,
 ראפי' ונראה, טרפה. כו' לאומה הסמוכהכאונה
 שינתה מ"מ מקמא, יותרת רמכשיריןלמאי
 חסרה כמו רהוה טרפה. כ"כ, וגרולהתוארה
 להם ויש וורדות ב' נמצאו אם )ש"ך(.הורדא
 סרק, בו שיש אע"8 אצבע, כעובי א'שורש
 קורם שניהם של השורש גובה רשיעורנראה, ולי כאצבע, בעינן השורש משך )רמ"א(.כשר

 במקום אגודל רוחב הוא כאן, האמוראצבע עובי )ט"ז(. כאצבע להיות צריךשמתחלקים,
 רלעולם משמע )פמ"ג(. בעביו לאהרחב,

 בין רקה בבהמה בי7 אצבע, כעובימשערי7
 אגורל רוחב היינו אצבע, עובי )ש"ך(,כגסה
 השורש רגובה והשמ"ח, התבו"ש 8י'ושכן
 ובהפ"ם, שלם, השורש ומשך אצבע,צריך
 אצבע כ"א בתחתיתו שלם שאיןאף
 אף )פמ"ג(. כשרה אצבע, ער גובהוגם
 )ש"ך(, הנשאר בשורש סרק בו שישעפ"י
 בגובה אצבע, רעובי בשורש שיש אףר"ל,

 כ"א טועיל סדק אין מ"מ סרק,וברוחב
 אינו והשני חפוך אחד ואם )פמ"ג(,להכשיר
 אינה היא ואם גרולה, היותר אחר הולכיןהפוך,
 בשניהם רה"ה משמע, )רמ"א(, כשרההפוכה,
 בזה כנהפכה רינה תוארה, ושינתהשווים,
 יש קטנה, שהיא אף מקומה שינתה)ש"ך(.
 בכיס, להיות ררכה הורדא )שמ"ח(.להחמיר

 שיש או כיס, לה נמצא לאואם
 כיס לה יש או כיסין, ב' לה הורדאכיס

 ואף בתוכו, מונחתואינה
 ממנה ויוצאת חוזרת בתוכו, אותהכשמניחין
 מהרש"ל )רמ"א(. טרפה הריאה,כשנופחי7

 אם וכ"ש כשר. כלל, כיס לה אין ראפי'פסק,
 בתוכה, מונחת שאינה או כיסין, ב' להיש
 כיסין ב' בנמצא אך כו'. המנהג לשנותאין

 נוהגין ה8וסקים שכל אלא להתיר,האריך
 בהפ"מ לא אם מנהג נגר להקל וקשהלהטריף,
 ולא כיס, ביתיר רק קאי לא זה )ש"ך(.וכה"ג
 נמצא ואם בה"מ. אף להתיר אין רבזהבחסר,
 כתב טא', רק נהנית אינה והוררא כיסיהב'

 ררוקא ממהר"ץ, ומשמע להתיר. שישהבל"י
 טרפה. נהנית, שאין אף בימין, האבשמאל,
 להתיר הש"ך שרעת הבל"י, כתב כיס,ובחסר
 איתיר וקאי הש"ך, ברברי הכרע ואיןבה"מ,
 כו', כיסים ב' לה שיש )פמ"ג(. חסר ולאכיס
 רכל משום ימין, בצר יתיר ררוקא מביא,הר"ץ
 שבשמאל לכיס כשאין ורוקא רמי, כניטוליתיר
 וררא יתיר משום אסור ראל"כ ורדא,חלק

 בזה הטעם כו,, בתוכה מונחת ואינה)ש"ך(.

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 דומם כרא השי"ת הי!ג והענין עומדין. למיתה והכל לשתיסה, כהמה וסוף למות, האדם סוף תז"ל,ואמרו

 והמדכר להי. הצומת ונעלה הצומת, את אוכל והתי לצומת. הדומם ונתעלה מהוומם, יונק הצומת מדכר, תיוצומוג
 למיתה, ותכליתו האדם סוף ע"כ מיתה. לאחר הנשמה לדגקות היא המדכר, ומעלת למדכר, התי ונתעלה התקאוכל
 הכשרות, ותיות וכהמות עליו. שתופף כשעה החיוני, רות רק קדושה, שום כה אין הכהמה כי לשתיטה. כהמהוסוף
 ניתרות, אינן והכשרות דמסאכא. מססרא היא והסמאות דקדושה, מססרא היא שלהם, התיוני כת על התופףרות
 מיתה לו כרור ואמרו קוושה, תלק כה נשאר ואז פגומה, כלי כדוק כסכין אותן שישתס אדם, ע"י כשמיתתןאלא
 כטרפות, אוכלה ואם נתעלה, הכהמה רות אז ככשרות, סהורה כהמה וכשאוכל פגימה. כלי שחיסה הינויסה,
 ע"י, תקלה שנעשה כע"ת וכל )כתח(, קשה לקליפה נשלך כי תשליכון, לכלכ כו ומתקיים למטה, יורד הואאז

 ע"י, תקלה שכא מי שכל כדעתינו, להסכים כדי כהנאה, אף שנאסר הנסקל, כשור שמצינו כמו לישראל.נאסר
 ככל להזהר זה ויכיא מזידיבג כ"ש דעת, לה שאין ככהמה שוגג ואפילו לאלקים. ונמאס .מרותק לישראל,נאסר



נא שמראל לח סיסן טרפות הלסותבית
 כשדים הם החילוקים אלו כל גםשמכשירים, במקומות אבל כלל, ורדא לה שאין אוורדות, בשתי להטדיף שנוהגין במקומות אלאאינן הדינין אלו וכל )שם(. פורתא מקומהשינתה ודאי שאז משום האחרונים, כתבושאסור,
 מקמא. יתרת דמכשיד למאן אף)רמ"א(
 שינתה או חסדה או ורדות, בשנימיהו

 כשיש וררא, יותרת ואיוו מקמא,יותרת איוו שנדע וחהפרש )ש"ך(. טרפהמקומה,
 בצד היתרת עומדת אפילו ממש, ורד תוארלה

 תואד לה כשאין אבל יתרת, הוישמאל
 הורדא, במקום עומדת שאינה כיוןלהכשיר. יש ליותרת, להחשיבו שיש בענין ממש,ורד
 ניכרת הרי עצמה, בפני כיס לה וישממש, תואר לה ואין במקומה, עומדת אינה אפי'וכן

 תואר לה אין אם אבל וטרפה. הן, ורדותששני
 י"ו(. )ש"ך, כשר כיס, לה כשיש אף כלל,ורדא
 דאוני, בדרי וסשמאל וררא, חסר הוחסיסין, ראוני סררי וררא יותרת ל"ג, השמ"ח,כתב
 הט"ז ודעת )פמ"ג(. להט"ו לא אבלהש"ך, לשיטת כתב ויפה טרפה, בדרי, ושלאכשר,
 מקצת חסר אם ד'(. )ט"ו, כו' כו' ודדאלהיות הראוי במקום עומדים בשניהם אלאורדות, בב' להטריף דאין כתב, וה ולפי דמי,כניטול יתיר דכל הטעם, דטרפה, ורדות ב'בנמצא

 לבדוק יש הורדא,מן
 מצד באונא או באונא חוררא מן מקצתחסר

 נמצאת אםשמאל.
 אין אם אף דורדא דכ' מפדאג, ליברמן ר'על השיג הש"ך )רמ"א(. וטלאים בגדייםלפעמים נמצא כן כי דכשר, אומדים יש האסורה,הח'
 הרב מ"ש מאתו, דבר בעלם היה איךמפראג, ליברמן ר' על ותימא כו'. כשדה ורד, תוארלה
 באות הש"ך ומ"ש טדפה. תוארה שינתהדאם
 דהתם לכאן, סתירה אין הר"ץ, בדברכ"א
 כתב והשמ"ח ורד. תואר לה יש בשורשעכ"9

 הא מצטרפת, לב', נחלקה דדוקא ל"ובסע'
 בגדיים נמצא כן כי )פמ"ג(. מצטרפין איןלג'

 וה, על הד"ץ כתב רינא ולענין כו',וטלאים
 סיס, עליו יש ואם יותרת. ה"ל לאומה,דבוק שהיא כיון ססלח, סין סגרי סין מסריפיןאנו סקומה שינתח אלא כן, נוהגין אנו איןאבל
 מכשירין יש וכן )8מ"ג(. וצ"ע ורדא,יתיר הוה כט"ד, בשמאל שהוא החלק לאותושאין אף משמע וא"כ ק9ידא. אין ודאיסשמאל, סיס יתיר הנראה, וכפי מצטדפין,דאין להר"ץ דמסכים משמע מהש"ך )ש"ך(.עצמה בפני ורדה היא אבל היא, ורדא ודאיא"כ
 רק בראשה, ורד תואר לה שאין אע"8אצבע, כעובי שלח, סשורש וררא תואר לה ישאם
 )רמ"א(. מקומה שינתה ולא הפוכה תהאשלא
 באם נוהגין, קראקע עיר כאן הר"ץ,ו"ל

 כשרה ניסר, שורש רק נתקטנה,העינונותא
 אגודל, אצבע כעובי הוא דהשורש דכיוןכו',
 וכן כשר. אפ"ה ורד, תואר לה שאיןאע"פ
 שורש, שיש דסיון כו'. להכשיר אניראיתי
 )ש"ך(. אמת דין והדין קימת, הורדא כלהרי
 אמ"ש קאי לא וה )דמ"א(. ענין בכלמכשירין דרבים מאחר להקל, יש הדברים אלוובל

 מקומה, שינתה או ורדות, שני או חסרה,בנמצא
 בלא"ה הא לפיו, גיר שפח לה שיש דוקאסיס יתיר השמ"ח, כתב )ט"ו(. בהג"ה שוכרדינים אשאר אלא ובתוס', ברש"י הווכר וודטריפות

 אין שפה, לו שאין וכיס כיס. יתיר הוהלא
 תסופין, חסיסין שאין דכל ונ"לקפידה.
 כשאין הט"ו מכשיד ורדות ב' דהאלהכשיר,
 ג"כ אחרונים דשאר אפשר כיסים ובב'נוגעין.
 ומסיק דהאריך, ס"א סי' מ"ב ועייןמודים.
 להתיר יש ויתיר לאסור, יש סיסרחסר
 להקל, שכתבו מה כל מהרש"ל, כתב)9מ"ג(.

 בגדלות או בש"ס, הווכר שלא בחילופיםבין
 בריאה דיעותא דליכא היינו דורדא,דעינונותא

 ל ה ך אסורות מאכלוח ל חא
 סקלס(. )עיר לעולם ומועד בדעת, שהוא אדם כש"כמהקב"ה, נרחקת היא כמה דעת, בלי סעשיה להיות כשוגג נידונית שהבהמה ואם ידו. מתחת תקלה תצא שלאמעשינו,

 וץהו יאכלנו. ובפניו מבע"ח, בשר או החי, מן אבר שיחתוך מסי גדולה, דם, איסור ההי, מןאבר אכץריות ואין ביותר, מגונה מדה שהוא לסי החי, מן אבר התורהואסרה
 שהוא לפי שיסות. לאחר ואפ" הנפש, בעוד שנחתך בשר, תאכל ולאשאמר,

 סורה(. )חינוך. הבשר עם הנפש תאכל לא מורה, הכתוב וכן עצמה. הנפש ואוכל שדורס כמו והוי רעה, תכונהמוליד
 דם, האוכלת בנפש פני ונתתי ואמרו, בעכו"ם. שעשתה כמו באיסורו, חיץוק ועשתה דם, אכילת התורהואסרה
 בין אסצעי היא והמאכל ודם. עכו"ם סלבד שלישית, במצוה הלשון, ץה בא ולא למולך. ץרעו בנותן שאמרהכמו
 הנבראים כל ברא השי-ת כי הבבלי(. מנחם ר' )מורה, הנסש ותחלה השכל, יטמטס עב, המאכל ואם והגוף,הנפש

 הנפש, בעלי לא הצומח, רק מתחילה התיר לא ואע8"כ בוראו. מכיר בהם, לבדו הוא כי ארס. לצורךהתחתונים
 הנפש ושתהיה האדם. ולצרכי להנאתו שיהיו להם התיר נח, של בץכותו וניצולו הארץ, על המבול היהוכאשר



 שמואל לח טיטן פרפות "יכותבית102
 דיעותא בה אית אם אבל אחריתא,במילתא
 מ"מ מכשידין, דאנו במילתא אפי'אחריתא,
 שהוא בכל להטדיף, חומרא צד דאיכאמאחד
 לקותא ואמדינן האוסדין, ידי לסייעמצטדף
 ורדות ב' יש אם ט"ז(. )ש"ך, וטדפההוא,

 דינו זל"ז, ונפרכו אצבע, כעובי א'בשודש
 הו"ל מקום, לאיזו תסרך שמאל בצדחתיכה חצי נמצא באם ומיהו ל"ז, סי' לקמ'יתבאד
 מצטדפין, הח' דאין אומדים, דיש כיוןתד"ל.
 הח' אין דאם אלא תד"ל. הוה סידכא, ישוגם

 יותדת מחמת דיעותא כאן הוה דלאכט"ד,
 דפוסל, מאן לית כט"ד, דליתא כיוןמקמא,
 )פמ"ג(. תד"ל מטעם להטריף איןלכן

)ג(
 אם במנינם, האונותניתוספו אונות;יתר
 בצד היותדת האונה היתה טגבח,יתרת

 הדיאה, מלפני אוהאונות,
 גבה, על היתד ואם מותדת. הלב, לעומתשהיא
 והוא, טדפה. זה הרי הצלעות, לעומתשהיא
 אם אבל נפיחה, אחד הדס של כעלחשתהיה
 מחמידין ויש )מחבר(. כשדה מזה פחותהיא

 נוהגין וכן דאוני, בררי שאינה יתדת כללאסור
 מקמא, אפילו יתדת לאסוד מקומות,במקצת
 היא אם אלא מגבא, בין מקמא בין מחלקיןואין

 לקמא נוטה אותה, וכשנופחין בדרי,עומדת
 מדברי )דמ"א(. טדפה לגבה, נוטה ואםכשד,
 צדיך יתרת שנמצא דכיון משמע, כו',המ"כ
 וע"ל לגבה. או לקמא עטה אם ולדאותלנפחה
 ריתרת הטעם נדאה לכאודה )ש"ך(. ל"טד"ס
 דלרבא ריעותא, דהוה משום לנפוח,צדיך
 משמע, הלשון אמנם נפוח. צדיך משו"האסור,
 לגבה. או לקמא נוטה אם לדאות כרישהיא
 י"ד, והתב"ש, השמ"ח נפחוהו, לא אםומיהו

 זולת כשידה, נפיחה בלא נאבדה דאםכתבו,
 אז לגבה, דנוטה דיעותא שיש שדאינוהיכא
 יהיה אם וספק יתיר, היה הכנה"ג, כתבטדפה.
 שהיה לנפחה, וא"א כפ"ד, נפיחה לאחדהיתיד
 מה כשדה. נאבדה, או ומוגלא, אטוםמקום
 כה"ג אוסד י"ד, השמ"ח, בנאבדה,שהתיר
 שכ', ומה כט"ד. היה רשמא נפחוהו, לאאם
 עם דאטום אף הנה כו', אטום במקום היהואם
 דכיון הנ"ל. מטעם טדפה מ"מ מזיק, אינוליחה
 היתה שמא למיחש, לן אית לנפוח,דא"א
 אחזקה, אוקמיא לומד כאן שייך ולאכט"ד,
 אם ומ"מ, לפנינו. מחיים דיעותא דישכיון
 בדקוהו ולא כט"ד, היה לא עינים דאותלפי

 )9מ"ג(. צ"ע ולדינא בהפ"מ, לעיין ישבנפיחה,
 יתידה בליטה דוקא כו', טדפה לגבה, נוטהואם

 מלמעלה, והולכת נתעקמח אבל דאסא,כטדפא
 במקום שעומדת כיון מיחוש, בית כאןאין

 יתרת הוא, כך חדינים ביאור )ש"ך(.הכשד
 בה יש אם לגבה, בסוף וטתעקטתבדרי
 ואם טדפה. דאסא, כטדפה גבוה יגבהעיקום
 שיש אף ט"ד, אונות משאד יותד גבוהאין

 ביותדת, זה וכל כשדה. ויותד, ט"דבהעיקום
 טשאר יותד וגבוה שנתעקטח אף אונחאבל

 מחבדתה גטה בשודש ואפי' כט"ד,אונות
 היא, כדאוי דאונא כיון כשדה. מט"ד,יותד
 אונא פמ"ג(. )שמ"ח, ליתדת לדמותהאין

 א' שודש להם יש אם לב', בעובישנתפצלה

 בתחתיתה אם וא"ל, לא'. נחשבות אצבעכעובי
 גבוה היא ולמעלה הדיאה, לשאר שוההיא
 מט"ד, פחות אפי' חבדותיה, משארקצת

 מה כ"ב(. )שמ"ח, וטדפה יותדתעליונה
 דכיון היא, הטעם מט"ד, פחות אפי'שהטריף
 בפיצול, קיי"ל גבה ובעל יותרת,שהעליונה

 ל ה ך אסודות מאכלות ל הא

 נפש היא הבהמה ונפש נפש, שיאכלו נפש לבעלי נכון ~רן כי שיאכלוהו, לא לפניו, בהקריבם לאום לכפרהשבהם
 בשר לכל כי הוא, בום בשר כל נפש וי"א בעייהן. לועת והיכר ההי;ק, מן לברוח ועת בה יש ולכךגמורה,

 האוכל, בגוף ישוב הנאכל כי ויווע, הק%מת. בנפש הנכדתת הנפש לעדב ראוי ואין בום, נפש ובבהמה,באדם

 לטבע קרוב וחשוב האום, בנפש וגסות עובי תהיה מתחבר, והוא בשר, כל נפש אוכל ואם אחו. לבשרוהיה

 נפש על וחמלתו בהמה, בום האום הנפש עיכול העיכולים, שישתנה עיכול, יצטרך לא הום כי הבהמה,נפש

 לקבל ראוין הגופות, ;כי להיות צדיכין התורה מקבלי ואיו ~רמב"ן(. לכפרה  המזבח על להם ונתתיההאדם,

 בופשטו מוליד חהק הדם, אוילים ההצו  ואולו  אכורים. ולא למ דכי להיות טבענו שנגדל ונצטפנוהמושכלוה,

 ער רבות, מותרות מהם וירחו ובעורקים, ובכבו  באיממכא,  בשינים, ישתנו מזונות שאר כי )בח%(אכזריות

 אותו, האופ יאכל כאשר חי, בהבעל בשלימות ומעוכל מבושל כבר להיות הרסי אבל הניזון. לטבע  המזוןשישוב

 הבהמה, כנפש תתאוה המתאוה, החיונית נפש הבהמה מום ויזון האום ום ויתמזק שהוא, כמו האנושי הטבעיקחהו

 המשקה מחזיק שהכלי כמו הנפש, את תח;יק שהום בטבעכם, ותתעצם )אברבנל(. יחשך הנשפע השכלהוזהו

  הרם, תהוה אשר היא הנפש כן למעשה, ויוןשני  המחויקו, הכלי ימציא המשקה, יציאה שע"י וכמושבתוכו.

 הנפש, כלי היא שהום ומפני הנפש. מחזקת והרם הרם, פועלת הנפש שתהיה ער ה91ולה, התחלת  והיאותמציאהו,

 כאילו והאוכלו גס, יותר בהמה ום כי ולהיות שבתוכה מה ובר עמו, הכלי שמושך כמו עמו, הנפש עצםימשוך
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 קצת, עולה הא הריאה, לשאר ממש שוהדדוקא
 כאן, ה"ה טרפה, כט"ד, הוה היתרת שבכלכיון
 יותר גבוה שאין אף ט"ו, היתרת דכלכיון

 והולכת נתעקמה ודוקא טרפה. ט"ד,מחברתה
 פחות אפי' בשור,צ, הא ט"ד, בעינןלמעלה
 ואע8"כ, טרפה. היא יתרת אם גבוה,מט"ד
 משלים אם אצבע, כעובי א' שורש ואיןבעובי, נתפצלח אם להסתפק יש גם עיון, צריךלדינא

 וא' בימין אתות ב' שיש כגוןהחפרון,
 סדק, דדוקא אמרינן, מי בעובי,נתפצלח
 אבל מועיל, הרוחב בחיתוך גמור הפרשוכ"ש
 מועיל, דאינו אפשר בעוביה, היא הפיצולאם
 ובמדינות )פמ"ג(. וצ"ע וטרפה, חסר ליהוהוה
 לשנות ואין מקמא, יתרת להכשיר המנהגאלו

 )רמ"א(.המנהג
)ד(

 יתירה אונהנמצאת האומה בסוףאתה
 האומה, שיפוליבסוף

 מקמא, יתרת האוסרים אפי' )מחבר(.כשרה
 )ש"ך( מיקרי בדרי דקיימי משום בהאי,מכשרי
 )רמ"א(. דאונא דרי מיקרידזה

)ח(

 לגרגרת הסמוכה ימין שלאונהפיצי
 ממש, הצואר אצל החזהבמיצר

 אם לצואר, הסמוכה עליונה שהיאהתחתונה
 שכן משום כשרה. דאסא, כטרפא ע"גימצא
 דוחק שם שאין )משום שמאלית ולאימנית, ודוקא ש"ך(. החזה, דוחק )משום ליפצלדרכה
 דאוסר מאן מקמא, יתרת לענין וה"ההחזה,
 שם שאין לפי מכשיר, שמאל בשלבימנית,
 דדוקא שאומר, מי ויש פמ"ג(. החזה,דוחק
 טרפה מחציה, למטה אבל מחציה,למעלה
 ב' זה על הביאו מהרי"ו בבדיקת)מחבר(.
 האונה, חוד לצד חחציח 9י' בא'פירושים,

 טרפה. אונא, של שורש לצד נמצא אםאבל
 חאונא. ברוחב החצי, שיעור יהיהולפ"ז

 דהיינו משעריה חאונח באורך דאףוי"א,
 כולו, לאו שהכשרנו, ברוחב החציהאותה
 הקנח, נגד דהיינו ארפו, חצי דוקאאלא
 כו'. הריאה לצד שהיא הב' החצי לאאבל
 כתב )ט"ז(. אחרונה כסברא להחמירויש

 הוא, וחטעם מכשיר. והב"ח פסולה,ימנית, עליונח באונח מקמא, דיתרת ט"ז,השמ"ח,
 בלא"ה פוסקים ורוב היתרת, מפרקדקנח

 אמנם מכשיר. ובל"י מקמא, ביתרתהחמירו
 דבלא"ה להתב"ש, לשמוע ראוי הפ"מ,באין
 כן. הרב דעת וגם מקמא, יתרת פוסליןרוב
 )פמ"ג(. אסור ריעותא, עוד דאיכא היכאלכן
 בעינן מ"מ דאונא, בדדי יתרת דמכשרינןהא
 מבימין. בשמאל אונות יותר יהיהשלא
 אם אבל בימין. וג' בשמאל ד' שיהיהכגון
 בדרי, כולם ועומדות אונות, ג' צד בכלשוה
 בליקוטים שכ' דמה רש"ל, כתב )רמ"א(.כשר
 בב' אתות עשרה עד רק להכשירשאין

 אקנה לידי, אתי ואי מבהיל, דעת הואהצדדים,
 מה' יותר אפי' ולדינא, ש"ך(. )ט"ז,משופרי
 אחת באונה נראה ואם )פמ"ג(. כשר צד,בכל

 לא אבל להכשיר, מצטרף סדקכמין
 להטריף בסדקים חוששין דאין להטריף,סדק

 מעשח כתב אשר"י בהגהת)רמ"א(,
 בה ניכר והג' גד~ות, אתות ב' בימיןשהיה
 ר' ואסר אונות, ג' היו שמאל שבצדאחר, שינוי שם והיה ידו. על להכשיר כדיחיתוך,
 אם אסר, למה ידעתי לא ר"י, והשיבאחאי.
 עכ"ל. גמור, היתר נ"ל כי מרבותיו, קיבללא,
 ר' של כרבותיו להחמיר ונראה רש"ל,וכתב
 דאיכא בזה, מחמיר רמ"א שגם ונראהאחאי.
 לא דבהדיא אינו, זה )ט"ז(. לריעותאתרתי
 בימין דב' ונ"ל, )נה"כ(. כו' בד"מ כןפסק
 בלא להכשיר אין בימין וסדק בשמאלוג'

 לאיסור הורה שבת"ש ובפרט עכ"פ.הפ"מ
 מ"ו(. )לבו"ש, בהפ"מ להתיר ויש)8מ"ג(.

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 החמירה היתדו, אנשים ויחשבו דק, יותר עוף ום היות ומפני מוגו. ויפטוד עצום, היוקו והיה ממש, נפשאוכל
 הלב. ומטמסם העיכול ומפטיד הראוי, מן ביותר קר ובר הוא מ"מ כי לכטותה שצותה במה התורה,עליהם
 הכמנה. תכלית הוא אשר אמיתית מהשיג ויתעור חומרי, שכלו וישיט וגטות עובי בלבו יוליד דם, אדם יאכלואם
 והמשקאות שהמאכלים ידוע, דבר ווה )ציוני(. אותה המכבות הבהמיות בשביל מעלתה, אל להשיב תוכלולא

 הן ונפש, בגוף רב שפע משפיעים ושותים, אוכליסשאנו
 היותר באופן ונגלה זה, סוד *צא חן, וכשנכנס לרע. והן יטוב ונפש גוף על ושתיה, אכילחחשפעת

 בשאר הוא כן וכמו באדם. הנעשה החוק השינויבולט,
 את מרגיש אינו בעצמו, דבר הבעל פעמים והרבה כוה. בולם באופן כ"כ ניכרת שאענו הגם ומשקאות,מאכלים
 לרע, מסוב בלבו ההשתוות אצלו, בא מהיכן מכיר אינו המרגישים, מן הוא אס ואף בקרבו, המתהוההשינוי

 לאיש נהפך ידם ועל ושתיה, האכילה השפעת הוא וה, לכל הראשי שהגורם המכיריס המה ומעסים לסוב, מרעאו
 ומבואר א'. לב רק האכילה, ואחר לבבות, ב' לאום לו יש האכילה "שקודס באמרם בחו"ל מרומו וה ודבראחר.
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 כו', לחפריף ולא להכשיר מועילדפדק
 איז אלא ממ"נ, אמרינל ולא אחת, בדיאהאפי'

 א' אונח אפ )ש"ך(. להטדיף בסדקיןחוששין
 כעובי שורש לה יש אם כן, הדין נמינתפצלח,
 מועיל. ולחכשיר מועיל, אין לחחמיראצבע,
 דאוסד י', לט"ז, אף זה ולפי כ"ו, שמ"חועיין

 בנתפצלה אבל בסדק, היינו אחאי, דד'במעשה
 לט"ז, אף כשדה אצבע, כעובי אחד שורשויש
 ויש נתפצלה וא' בשמאל, וג' בימין ב'אם

 )פמ"ג(. א'שורש

 שנתפצלח, אונה מגפחי יתרתגפשוופיתי
 שודש להויש

 לאחת, אלא נחשבת אינה אצבע כשביאחד
 אונה צודת לה יש אם אלא יתדת מיקדיולא

 מסדק, גרע לא להכשיד, אבל להטדיף,)הייע
 גבוה, מקום הדיאה ע"ג נמצא אם אבלש"ך(.
 בדאשו, חד שאינו למעלה, ועב למטהדחב
 או למעלה ואם )דמ"א(. וכשדה גבשושית,נקדא
 למטה, רחב ואם טדפה. ככובע, חדלמטה
 יתרת פזח, הכלל )ט"ז(. כשד למעלה,ועגול
 משוך, שהוא אתא, צורת לח יש אפמגפה,
 לה שאין או מט"ד, פחות הא טדפה.וכט"ד,
 ע"ג דיתרת הכנה"ג כתב משדה. אונה,צודת
 לט"ד, המשלמת עליח, ופועה מט"ד,פחות
 עתידה דהבועה מטדיפין, ייש מכשירין,יש

 הב"י והנה מקיף. בשר חוט יש ואפי'להתעקד,
 אפי' ע"ג, ביתדת פוסקים דיש הביא,והכנה"ג
 מ"מ מכשידין, דאנו ונהי טדפה, מט"ד,פחות
 הוה פלוגתא, דאיכא היכא דכל קיי"להא

 מפ"ד, פחות יותרת על פועח א"כתד"ל,
 על דבועה לקמן, מבואד ובלא"ה תד"ל.הוה

 )פמ"ג(. הוא מתחכך וגם תד"ל, הוהגבשושית
 ישאד לא הבועה, תתדפא שכאשד נימד,ואם

 של אמצעי מפדק פחותה היא עתה וגםכט"ד,

 )לבו"ש, הפסיד לא פחפ"מ חמיקלאגודל,
 וגומה אונח, חריאח ע"ג נמצא אם וכןי"ט(.

 וכשנופחיןתחתיה,
 האונה כלהדיאה מקמא. מגפחיפיצול

 הגומא, לתודנופלת
 נכנסת שאינה אע"פ הריאה, לשאדושוה
 בנחת היד כשמניחין אלא הגימא,תוך
 פיצול אלא יותדת זה דאין כשדה.עליה,

 לנוח תחתיו גומא לו שיש ומאחדהריאח,
 יתדת, כשאד להתפדק עתיד איןבו,

 כו', הדיאה לשאד ושוה )דמ"א(.וכשדה
 דאז טדפה, מהגומא, קצרח היא דאםמשמע,

 אינו, זה )ט"ז(, יתדת אלא פיצול, הוילא
 להתפרק עתיד איע בגומא, דנח כיון סוףדסוף

 דעת הוא וכן מכשידין, ופד"ח הנ"כ)נה"כ(.
 לא עדיין והפיצול גדלה דהדיאה י"ח,השמ"ח
 כשיעוד החסדון דאם כתב ומ"מ כ"כ.גדל

 ואם בחוץ, מבחסדון גרע לא ל"1 בסי'המבואד
 אף להכשיד נדאה היה התב"ש, של טעמולפי
 ויתמלא יתגדל דהפיצול הדבה, חסדוןביש

 מקילין דאז הפ"מ, בלי להקל איז מ"מהגומא,
 להכשיד ואיז )פמ"ג(. מפחוץ פחפרוןאף

 הגומא. על מונח דהפיצול מגפח, דק זהפיצול
 וסופו למפח, נופל הפיצול מקמא,אבל

 יתדת נמצא ואם )דמ"א(. וטדפהלהתפד*
 לשדדה סמוך מהאונות למעלה שהיאבעדוגה

 מצאתי הדיאה, מןלפנים
 נראה ולי דכשד, כתוב פערוגהיתרת

 בכלל טפי נכלל שזהדטדפה,
 כגואי שנכלל ממה התלמוד, שאמדע"ג

 השמ"ח, כתב מקמא דפיצול ודע,)ט"ז(.
 מט"ד, פחות אפי' להטדיף יש הפ"מ דבאיזכ',

 הד"ץ. בהגהת הוא וכן לחכשיר,ופחפ"מ
 כפ"ד דוקא מגפח, יתרת למדים,נמצנו

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא

 לסיבת רעה נפש בו יש או הרע, מחלקי חלק בו ש"ש מאכל, אדם יאכל שלפעמים לצד יסובב שוהבמפרשים
 ללמוד יש מוה הרע, בחינח בו ותחגבר לרע, מסוב חטהו בקרבו, הרע ניצוץ או הרעה, הכנס וכאשרחחלואיה,
 אומרו והוא לנפש. הנאותים לדברים החסץ בו יתגבר האסורוח, הרעות ממאכלות עצמו השומר כיולרעת,

 שהמאכלים וכשם או"ח(. )תהלים, מעי בתוך תורתך שהיחה מפני לי היה חפצתי*יווה אלקי רצונך"לעשות
 אוכל, שהוא בהמאכלים מאד לדקדק האדם צריך ולכן לטובה, משפיעים הכשרים כן לרעה, משפיעיםהמתועבים

 שהוא מה וה, הוא "שהאדם מדע, הבעלי דעת לפי הוא, פסוקה הלכהכי
 שהדבר האחרון, בומן שנתחח מדעית באספת להלכה הסכימו וכןאוכל-. חזיר בשר באכילתהנזק

 בדברים הניוון בע"ח, מאכילת ליזהר להלכה, והעלו ויציב, אמחהוא
 ובבשרו לאכלו, ומאוס נמאס בשרו גם לכן מאוסים, בדברים הניזון חזיר, בשר לרבות ומאוסים,משוקצים
 כידוע. ש1נ1ת, ממחלאות מקרוביןנמצא

 דבר, כל מזון כפי כי וידוע, ברור דבר וו"ל. וצ"ל, הספרדי אבוהב יצחק רבינו הגאון בדברי1מצינ1

 ניזונים להיות יכולים שהיו אע-פ ודגים, ועופות וחיוח בהמות נח לבני הקב"ה התיר ולפיכך הניזון, גוף יהיהכן
 הארץ מתבואת בהיותו האדם, מזון כי בראותו, אבל זמן. אוחו עד האדם יצירת מזמן שהיה כמו הארץ,מתבואת
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 אפילו טגבה ופיצול כשרה. ופחותטרפה,
 לבשר ממש שוה שיהא ובתנאי כשרה,כט"ד
 מט"ד, פחות אפי' קצת, גבוה ואםהריאה.
 פוסלים, הפוסקים רוב טקטא, ויתרתטרפה.
 התב"ש וכתב מגבה. הוא וכ"ש כט"ד,והיינו
 אף כשרה, גבשו,צית, כעין מקמאיתרת

 יתרת טנשירין ואנו מקמא, יתרתלהאוסרים
 בתב"ש, השמ"ח כתב ט"ד, שיעורטקסא.

 וי"א אגודל. צפורן כמו ורוחב אורך וי"אט',
 אגודל של אטצעי פרק כמו ורוחבאורד
 טקטא פיצול )פמ"ג(. להחמיר והולכיןבינוני,
 דהתם דכשר, מקמא ליתרת דמי ולאכו',
 הריאה מטף נתפצל ולא הוא, האונהיתרת,
 להתפרק וסופו חזק אימ נתפצלאבל

 ארוך הפיצול אם זה, לפי והנה )ש"ך(,וטרפה
 נראה דלכאורה קצר, או טהגוטא,ביותר
 אמנם וכשירה. יתרת אלא הוא, פיצולדלא
 דלהרמב"ם תר"ל, הוה דהא בזה, לעייןיש
 יש מקמא ויתרת טרפה, מבחוץ חסרוןז"ל

 ומ"מ כו', תר"ל הוה ממ*נ א"כאוסרין,
 מושרש אין אם דוקא י"ל מקמא, פיצוללענין
 שמושרש כל הא פיצול. הוה בשורשה,יפה
 אין אפ"ה תחתיו, גומא דהוה בכך מהיפה,
 אומרים יש )9ר"מ(. וצ"ע להתפרק,סופו
 דימ הורדא, הריץ נגד יתרת נמצאדאם
 בשעת רק ע"ז לסמוך ואין בגומא, פיצולכמו

 חריץ נגד כלומר, )רמ"א(. וה8"מהדחק,
 מקמא, יתדת שאוסרים במקום ונ"מ כו'.הורדא
 במקום אבל הדחק. בשעת רק זה להכשיראין

 )ש"ך(. כשר זה דגם פשיטא יתמ"ק,המכשיריז
)ו(

 פחותה שהיא מהאונות אחת שהותהאונה
 אחרשנפחוהו, הדס של מכעלה הדסטעלה

 )מחבר(. וטרפה חסרה ליההוה
 ובועה טט"ד, פהותה אונה הכנה*ג,כתב
 ונראה לט"ד. דמצטרף י"ל מקיף, בשרוחוט

 מקיף, בשר וחוט מעל"ע שהבועהדהיינו
 שלימה אונה והוה בריא, הדר דסוףדכשירה,
 בריה, דהדרא כה"ג, זה על לסטוך וישכט"ד.
 )פמ"ג(. אונא שיעור בהויש

)ז(
 מהאונות אחת חסרה טשלטת ורדאאפ

 משלמת הורדאהימין,
 נמצא אם אף משמאל, חסר אם אבל)מחבר(.
 )ב*י(, לכ"ע משלמת אינה בשמאל,ורדא
 משלמת, דאינה וי"א )ש"ך(. עליו חולקוהב"ח
 פלוגתתן, דטעם ב"י כתב )רמ"א(. נהוגוהכי

 חדא דאונא ודרי מקמא אלמא מקמא,יותרת דמכשרי לטעמייהו, אזלי וסעייתודהרמב"ם
 דיתרת אזלי, לטעמייהו וסעייתו ורש"ימילתא,
 כמ"ש ס"ל לא דהרב ונראה כו'. טרפהמקמא
 דאונא הפוסקים דטעם ס"ל אלאהב"י,

 קיימא דלא דכיון דס"ל, משום הואמשלמת,
 וכן החסרון, להשלים אין ממש, דאונאבדרי
 דאוני יתרת אפי' ולפ"ז כו'. באגורמשמע
 ג"כ ויש כתיקונה, הורדא אם כגון משלים,לא

 )ש"ך(. לדידן משלים לא מקמא, יתרתאצלה
)ה(

 )מחבר(. טרפהדאוני, חיתוכי לה שאין ריאה סדק, דאונח,היתוכי
 פרה ששחטו ברהניס, היה מעשה רש"ל,כתב

 אומא לא בריאה נמצא לא וכשבדקוהושמנה,
 היתה רק סדק, שום ולא ורדה, ולא אונהולא
 חד, סכין ולקח א' בודק שם והיה הלקה,כולו
 בנחת, אותה ופתח עליה, שנתקרםהעליון והכיסוי הלבוש באותו פי' העליון, בקרוםוחתך

 הריאה אותו ראו אז מעליה, כולוומפרידו
 מעשה שראה ואמד והכשריהו, ריאות,כשאר
 הראה הט*ז )ט"ז(. והכשירוה באוסטרייך,כוה
 יש דאפי' נאמר, ושם כ"ד, ל"ט, לסי'מקום
 כשרה. ההוא, הבשר תחת קמטים כעיוצלקת
 חתוכי בה שאין דלריאה מ"ב, השמ"ח,וכתב

 ל ה ך אסוחת מצ*ת ל חא
 התורה, ע"ב להשכ"ה הנפש חית לעורר כ"כ ראוי האדם יהיה לא יגם הג51ג לקיום כ"כ טעד המוון הויהלא

 ונטצא תחתיו, שהוא מהדבר מןון דבר כל שיהא רמנו, שהיה נמצא אחרים. בבעאח 1ליו11 יאבוי לאדםהותרה
 שואבת האומה כי בוה(. וה ומעורב וה, על וה מורכב היא בעולם, שהוא מה )כל בסדר עולה העולםהרכבת
 מדברים, שאינם חיים ובעלי ומהיסודות, מהאומה והצמחים עפר(. מים, רוח, )אש, בה הנמצאות יסודות מדוניוומת
 השכל וגם וביסווות. ואומה, וצמחים, מוברים, בשאינם ומשתמש ניוון המדבר, וחי והיסווות. ואדמה,מהצמחיש
 ובפעולתו, ובהשגתו ובכוחו האחרים. הוברים מכל ניוון שהוא המדבר, בחי ומתקיים ומשתמש נידוןשבגוף,
 מעילוי שהולכים ער מהם, למעלה שהם אותם וולתש למוון נעשים הוברים שכל נמצא, ה19על. אל הכח מןיוצא
 ומצהת קוושה, תורה לנו ולתת קדושים להיות העמים, מן להבדילנו הבורא רצון ושהיה למעלה. ערלעילוי
 כי ובראותו, ונבון. חכם עם ולעשות התאוות, סינוף שהוא הנחש, מווהמת ולסהרינו צדיקים, ומשפסיםוחוקים
 מכמה בתורתו הבדילנו כמוהו, וסהור ונקי וך דם שמוליר מוון ויש כמוהו. וסמא ועב עכור דם שמוליד מווןיש

 לחנם שלא ודבר, דבר כל טעם גלוי לפגיו אשר נסתרות, יודע וברוך טעמים. מכמה עליט שאסר אסורותמאבלות
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 מעכב. בדיעבד ואף בעינן, נפיחה כו,,דאונא
 למקום סרוך הריאה שעל השלישי הקרוםואם
 עובר שאינו אף היינו עכ"ל. בה, לן ליתאחד,
 כו', נפיחה בלי שהטריף מה ואמנם מיעוך.ע"י

 א"נה זי רבדיקה משמ? כ"ו, ל"ט בסי'להט"ז
 )פמ"ג(. לדינא צ"ע לכןמעכבת,
 )בדיאה ביניהם הפרס כמראה סדקואם
 הדס, עלה כשיעוד דאונה( חתוכי להשאין
 כשדה בסופן, ביו באמצען בין בעיקרןבין

 )ש"ך(. מועילים אינם סדקים שאר אבללהיות, הראוי במקום עיטר כשהסדק ודוקא)מחבד(.
 אע"פ סהוא, כל סדק או בהיכר מכשידיןויש

 הפ"מ יש אם עלייהו לסמוך ויש כט"ד.שאינו
 דהיו נדאה היכר, דאיכא כיון )דמ"א(.להכשיד
 כאן ואין כסדרן, דנסרכו אלא כתיקונן,האונות
 יסיה של התהתונה האונא )ש"ך(. כו'הסרון
 אמצעית, מאונה וארוכה, עבה להיותדדכה
 היא ואם שמאל. משל גבוה יותר היאגם

 היכר שנראה רק לגמדי, לאומהרבוקח
 האונה, להיות שראוי במקום אלו,סימנים
 כתב הד"ץ בהגהת )רמ"א(. וכשדה היכרמיקדי
 ולא כן אמרינן לאומא באונא דדוקאלחלק,
 דדינם סוברים אחרות והגהות לאונא.באונא
 אף השמ"ח, וכ' )ט"ז(. עיקר נראה וכןשוה,
 אונות, ב' הם אם סמפון, ע"י להכידשיש
 לכל סספט נסצא ולא פרודות, הן אםמ"מ
 אם וה"ה )פמ"ג(. זה בשביל לאסור איןא',
 ואפי' קצת, האונה שניכד אחד סימן שםניכר
 אם באונא, להיות הרגיל הסמפון ע"יהיכד
 אונה, להיות הדגיל במקום סמפון שםנמצא
 דשום ע"ז, חולק מהרש"ל )דמ"א(. היכרמיקרי
 כל אם רק להחמיר ואיז כו', יועיל לאסימן
 ע"י להכשיר אין ודאי בהא דבוקה,הדיאה
 )ש"ך(. בזה גם להכשיר יש כתיקונה,הריאה כי ואם וחיתוך. סדק בהיכד רק וכה"ג,סמפון
 שנפחו אהר ומשערינן בדקינן הדברים אלווכל

 נפוחה. הריאה הבהמה דבחיי משוםהריאה,
 להטריף אין וטלאים, דבגדיים אומדים,יש
 וסדק היכד בלא אפי' אונות, נסצאו לאאם
 לית דבקטנות ואדחייהו, דביתייהו דהכיכלל,
 בהדייהו האונות גדלי וכשמתגדלים,להו,

 יוצ הא' מצר דאם נדאה, זה ולפי)דמ"א(.
 דטרפה, להם, אין השני ובצד היתוכין,להם
 )ט"ז(. להו לית קטנות מחמת לומר איןדכאן
 סדקים, יש הא' ומצד הלקה, כולהואם
 זה, בשביל להטדיף אין סדקין, אין הב'ובצד
 )8מ"ג(. להטדיף ולא להכשיר סועילדסדק
 יום, ל' תוך רק זה, לענין רכים נקדאיםואין
 אמן אחר שנגדרין אע"8 יום ל' לאחראבל

 הסתם, וסן כגדולים. חשיבי אפ"הומניקות,
 )ש"ך(. כו' יום * לאחר דהואאמרינן,

)ט(
 של הא' בצדאם האוסה מסוףבליטה

 אונא חסדההריאה
 היתה צד, שבאותו האומא שבסוף אלאאחת,
 האוטת שדרך אע"8 אונא, כמו גדולהבליטה
 מפסקת האומה וכאן לזה, זה סמוכותלהיות
 להטריף נוהגין ויש )מחבד(. כשרהביניהם,
 מו"ח כתב )רמ"א(. נוהגין וכן בדדי,שלא מיקךי הורדא, מן שלמטה מה כל כיבכה"ג,
 לה היה שלא בריאה לפני בא סעשהז"ל,
 בליטה יצאה שמאל שבצד אלא דיעותא,שום
 ממש, לאומה אונא שבין בחיתוך האוסה,סן

 בצד כנגדו עומד להיות הורדא שדדךבמקום
 ומונח גמוד כיס לה היה בליטה ואותוימין,
 היתה וגם כלל, ודדא צודת ליה הוה ולאבתוכו,
 חתוכה היתה כאילו קמא מצד לאומאשוה
 לא בליטה דאותה משום והכשרתיה.ממנו,
 ואין ורדא, יתרת ולא מקמא, יתרת לאהיתה
 לאסדה סברא ואין כיס, מצד אלא ריעותאכאן
 ורדא, צורת לה היה אפי' וי"ל עכ"ל. זהמכח
 וכשר מקמא, יותרת דמיקרי איסור, כאןאין

 ל ח ך אסורות מצ*ת ל חא
 וגורמין הלב, )מסתמין שמטמאין בעבור מהטהורים, אפי' חלביהם שאסר הוא לעינים, הנראה ומן עמו. עלשרם

 כמותם. לדרוס 8ניהם מעיוים שהם שנראה לפי הדורסים, והעופות החיות את ואסר הלב. את השכל(לסתימת
 בעבור וקשקשת, סנפיר בהם שאין וגים ואסר התבונה, דרכי שסותמין בשביל ודומיהן, וחזיר ושפן ארנבתואסר

 טעם גלוי היה לסניו דבר, סוף חלאים. מיני שמוליוים והמים, הארץ שרצי ואסר עכורים. במים וניזוניםשגולים
 האסורים הדברים שכל גלה, ובעוף. בבהמה נפשותיכם את תשקצו אל י"א( )ויקרא, אמר כולם ועל ובר,כל

 והנפש. הגוף ומשקצין 8ורעניוח לכמה מוכן רע הם עושים ונמאסים,נתעבים
 הגולד לולר ובנין, יסוד שהיא הזרע, לספת נה8ך האדם שדםומאחר

 כי ואולי, הבנים. טבע יהא האבות, מזון כפי כי נמצא חיבור, מאותו האבות מזון לפי הבניםטבע
 הטמא בין "להבויל ולפסוק אסורות, מאכלות לפרשת החורה סמכהלזה

 לו, ומויק באוכלו עכור רם מוליד המטונף שהמזון שיותר ללמדינו, תזריע". כי "אשה לו סמוך וגומר הטהור",ובין
 להוויענו, נגעים, פרשת אחר מצד גם סמך וע"כ יסדותיו. כל שנבנו טפה מאותה הנולד לזרע ומשחית מזיקהוא



נר שמואל לה סיטן טרפות היטתבפית
 הריאה של היתרת אם הרש"ל, כתב כו'.לרירן
 בליטה דדוקא כתב, הב"י אבל טרפה.הנפיחה, ע"י מעט חוץ לצד ונוטה דאוגא, ברריעומרת
 כשר, לטעלה, והולכת נתעקטה אבליתירה,
 כל )ט"ז(. כשר במקום שמושרשהכיון

 טראות כגון בריאה, הפסוליםהטריפות
 עוף. בשל כן כמו פוסלין וסירטותובועות

 מנין לה שאיןזולת
 כמו ידוע אונות בעוף הריאהטריפות

 בשל ומיהובבהמה.
 שהריאה מקום לצלעות, ומ"מ, בבהמה.כמו המצוי מיעוט הוי רלא לבדוק, צריך איןעוף

 רבותייהו. והכי היא, רבוקה בעוף, שםנחבאת
 אסור. אחר למקום כסרכה אם מחוץאלא
 נגר לבדוק יש באופתא רשיע בבל"י,כתב

 היכר שם יש אם לראות התב"ש, ופי'השטש.

סימן

 התב"ש, הביא רהר"ץ, טעשה כו'. מחוץסדק
 הסמוכה עליונה אונות, ד' רהר"ץטעשה בימין שהיה וז"ל,ל"ט,
 אונה ואצלה כררכה,לצואר

 סמוך קטנה כך ואחר גדולה, ואח"כקטנה,
 לאומא. הר' האונא בין היתה והורדאלאומא,
 אלא דאל"ב, היותרת. היא וע"כמשלישית, גרולה שאמצעית הליף, הוה א"כהיותרת, והיא סמפון, לה אין שהעליונה וראוובדקו
 מקומה, שינתה הורדא א"ב היותרת, היאהד'
 )פמ"ג(.עכ"ל

)י(
 אמורים הדברימ כל אין בעוף אונותהיתוך

 אבל וחיה, בבהמהאלא
 ימצא, ואם כבהמה, אונות חיתוך לה איןהעוף,
 )מחבר(. ידוע מנין להאין

/י*א*
 סעיפים. י"ז ובו בריאעיע מריפות מיניכמה

 הריאה, נפחו הנגלד. על ברועה )ב( הקרום. נגלד ניקבו. הריאה. קרומי)א(
 בנפיחה. קול המשמעת ריאה )ד( קרום. בו ועלה הריאה, ניקבה )ג( הקרום.ונקרע
 לקחה הטבח. יו העברת שחיטה. לאחר שניקב לתלוח, שיש במקום נקובה)ה(
 הצלעות, נגד אדום הנקב. במקום בועה הריאה. עם כלב נתהחד והה1ירונ1אב
 תולעים נקב. ע"ג תלוי הריאה עור ורך. אוום נקב הקפה. מהני אי הנקב.נגו

 להבירו סמפון ניקכ )1( שחורוה. גקודות מליאה ריאה בריאוג מורנאבריאג
 אם מרביעית. יותר החסרון אפ בקיתון. שנשפכה ריאה )ז( לבשר. ניקגבפנים.
 מבחוץ, החסרון אם ניקגה. ולא הריאה, מגוף חסר )ח( 11. בבויקה אנובקיאין
 כעץ, קשה טי1וק אטום, האטום. במקום סירכא בריאה. אטום )בט(מבפניש
 נמצאת )יב( שנתמסמסה. ישה )יא( כעץ. קלה כעץ. קשה )י( צמקה.יבשה,
 בדיקת )ב11( שלימה. אונה צמקה הריאה. צמקה )יד( שיבשה. ריאה )יג(נסוחה.
 רבא. בסמפוני מחט )יז( שלמה. וין ונין אם בריאה. מחט )טז(צמקה.

)א(
 קרומים. שני לה יש הריאה הקרוטיפניקבו

 זה או זה, בלא זהניקבו
 זה כנגד זה שינקבו עד כשרה, זה כנגדשלא

 ולא בקרקבן, כמו כו', זה כנגד שלא)מחבר(.
 מתוך מתפשט שהוא ע"י דהתם לוושט,רמי

 סבירא מטריפין ויש אהדדי. מתרמיהאכילה,
 משקין, מיני כל שואבת שהריאה כאן, דגםלהו

 דמתרמי אפשר קול, ומשמעת ופשטאוגמדא

 אפי' אסור לא דכאן פשוט, הדבר וע"כהדדי.
 אחת. מרוח שניהם אם אלא מטריפין,ליש

 כל וכשר הראשונה, כדיעה לקולא פסקורש"ל
 בניקבו מטריפין ויש )ט"ז(, מבצבץ שאיןזמן
 זה ניקבו )רמ"א(. נהוג והכי זה, כנגד שלאזה

 כתב, בשמ"ח ומיהו רוחות. מב' ואפי'הטנהג, וכן אוסרים, הפוסקים שרוב מאחריהכשיר, ראין ואמר עליו השיג ובנה"כלהכשיר. וט"ז הרש"ל דעת מבצבץ, ראין זה, כנגדשלא

 ל ה ך אסורות מאכלות ל הא
 המשוקץ. המאכל מום שהיתה ה1רע ט5ת מצד עליהם, וגם עליו, מתחושים גוולים נגעים הרי לאו ואם יבול,שמאלו
 בבריאות המותרש בין גדול הפרש יש מותרים, וברים במה והניחה אסורוח, מאכלות כמה תורה שאסרהואע"פ
 בהם שיש מאכלים, מיני יש הורנות. יש המותרש הוגרים בין גם )כלומר, הטבע חכמי שכתבו כפיובחוזק,
 השלימות, במעלות עוד שאינם אנשים שיש מפני רק לאכלס, שלא היה, טוב שיותר דברים ויש ובריאות. חוזקיותר

 ג1ירה עליהם לג1ור יצתה לא עמו, על בחמלה שהתורה לולי אותם(, חז"ל התירו ולכן 11, לאכילה היאותאמתם
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 דהסמפון לחחם, אין ערוגות, בב' נקביםב'

 לזה, מזה בהם הרוח יבוא ולא ביניהם,מפסיק
 )פמ"ג(. חלכחוכן

)ב(
 העליון קרום נגלד ~פי' חעליון קרוםנגלר

 כשרה, כולו נקלת()8י'
 לושט, דמי לא )מחבר(. בדיקה שצריכהאלא

 בדיקה ע"י להתברר שאפשר הכא,דשאני
 בושט משא"כ התחתון. גם ניקב שלאבנפיחה
 ל"ט, בסי' שכתבתי מה ועיין כן. שייךשאין
 מקום הראה הט"ז )ט"ז(. אסור בזה דלדידןד',
 עור נלקה אם ושט גבי לו דהוקשה ל"ג,לסי'
 טפי גרע דלקותא ותירץ דטרפג אמרינןאחד
 להחמיר ויש כלל, הב' הקדום שאיןממה

 דאפשר משום עוד, תירץ וכאן זה.כתירוץ
 וא*א להקל, היה הבדיקה וא"כבבריקה,
 כיון דבקיאין, סובר ט' והש"ך בבדיקה.בקיאין
 דאושא וריאה זו. בדיקה בגמרא הוזכרדלא
 דא"א הסכים, הוא גם דבהא מגמדאשהוא
 דצריכה השמ"ח כתב הבריקח, ובעניןבקיאין.
 כן, משמע לא האחרונים משאר אבלפושרין,

 וי"א )פמ"ג(. וצ"ע כראוי, נפיחח דצדיכהרק
 8ושרין. וא"צ לבד, בנפיחה סגידמדינא
 )לבו"ש, כשר לבד בנפיחה נבדק אםובדיעבד
 נפיחה, כלומר כו', בדיקה שצריכהי"א(.
 ניקב אבל כולו, שנגלד בכה"ג דוקאדמשמע

 קאמר, דהכי וי"ל )ש"ך(. בדיקה א"צ פחן,א'
 נפיחה. צדיכה וזו בדיקה, צריכה ריאהכל

 לעיין, יש א"צ, העליון קרום דבניקבומ"ש
 ריעותא, דאתילד דכל כתב ה', ל"ט, בסי'דהא
 יש העליון קדום בניקב א"כ נפיחה.צריך
 כשרה. בדק לא דאם אלא רוק, ע"ילבדוק
 ככולו. ודובו בדיעבד, אף מעכבובנגלד

 פושרין בעינן דבנגלד העלה,ובתבו"ש

 מקום על בועח נמצא אם מיהו)פמ"ג(.
 הוה כי להטריף, יש העליון, העודשנגלר,
 בועה אפי' )רמ"א(, מכה מחמת שעלהכקרום

 )ש"ך(. זכים מיםשל
 ונמצא פודתא בנגלד מיהו הנגלר עלבועח

 מקום על זכים במיםבועה
 תד"ל, הוה דלא בהפ"מ לצדד ישהנגלד,
 זכים. במים אפי' טרפה כולו נגלד עלדבועה
 שמא דחיישינן משום רק תר"ל, מטעםולא
 עור ולא הבועה, על בו עלה מכה מחמתקרום
 בבועה בבדיקה שא"א וכל )8מ"ג(. הואהריאה
 במים ואף הוא, ונכון )שמ"ח(. טרפה נקלף,על

 תר"ל משום דלאו טרפה, ג"כ ובה"מזכים,
 כולו, בנגלד הוא זה כל אבל כדלעיל.הוא,
 נפחו אם אומרים יש )8מ"ג(. במקצתולא

 ונקרעהדיאה
 מחמת הקרום חקרום ונקרע הריאחנפחו

 טדפההנפיחה,
 יום, בכל ומעשים כן, נהגו ולא)דמ"א(.
 כו' לה ומכשרינן הנפיחה, חוזק מחמתשנשבר
 אנו שאין כיון הדין, הוא שכך ונראה)ב"ח(.
 כו', בחייה נפוחה הבהמה היתה האיךיודעין
 כ"כ נפוחה היתה לא שהבהמה אומריםדאנו
 שאם מדבריו משמע )ט"ז(. הבודק שמנפחכמו

 מיירי )8מ"ג(. טרפה ונקרע, פעטנפחוחו
 מדאי, יותר נפחוהו אם אבל כדרכה,שנפחוהו
 שירושים ג' כאן הביא הש"ך )ש"ך(.כשרה
 או כאן, שהחמיר במה זאת הג"הלתרץ

 בדאיכא או נקרע, ואעפ"כ כדרכהשנפחוהו
 דצדיך דאיירי או היובש, סביב ונשבריובש
 וכשנפחוהו בה, שנמצא ריעותא מחמתנפיחה
 טרפה דמ"מ הריעותא, והלכה הקרום,נשבר
 מכל זה דחה הג', בתירוץ והתב"ש ע"ש.היא,
 אחר, במקום והקרע הריעותא הלכה ואםוכל.

 ל ה י אסורות מאכלות ל חא
 לאבלם, בנ"א מתאהים  שלפעמים לפי להם. שאסר הדברים בכל לישרוא אהבתו שמרוב עד בה, לעמוד יוכלושלא
 חולי סבה מאותה לבוא שיובל ודאגה, רושם עליהם, המתאוה בנפשם יוםאר שלא לפי להם, בדומה להםהתיר
 נחמן, לרב ילתא לה אמרה ק"ט( )חולין, שאמרו במו ברומיהם, להם התיר וע"ב הרופאים. שאמרו כמובאדם,
 חזיר, אסר חיה. חלב שרא בהמה, חלב אסר כבדא, שרא דמא אסר לנו, התיר בנגדו הקב"ה, לנו דאסר מהבל
 בשר לאבול בעינא תואר. יפה שרא בותית, אסר טהוז; דם שרא נדה, דם אסר כר. דג( ממז דשיבוטא מוחאשרא

 שהם שאע"פ ישראל, על ברחמנותיה היה זה, ובל בשפוד. בחל לה תנו זיל לשמעיה, נחמן רב ליה אמרבחלבא,
 וירושים, טהורים להיות ויחפיו הישרה, הורך שיבחרו באותם משכיל דעת נשאר אבל בתנתם. כיוןקדושים,
 )מנ"ה(. בו, הגוף לבריאת כ"כ ראוים שאינן המותרים, דברים מקצת אפי'שימאסו

 כל כי התלמוד. בימי הראשונים מבדורות יותר טרפות, בספק האחרונים, בדורות מחמרינין זהומטעם
 אכילתם. אופן דבר על בזהירות להקאיר צריכים ויותר יותר התרבות, בסולם ועולים מתשתחים שהאנשיםיותר

 דק בהם שיש בדברים גם ידועה, במדה להתמעט יריבה הגסה, אכילה בולמס תאות האנושית, שלימותוברבות
 בזמן כי )רביזיה(, עירוכין ושינוי בירור צרוך היה אוכל, לצרכי בע"ח שחיטת של הענין בל וגם קלקול.חשש
 רק תשמוש של למדריגה הזה, הענין כל ולהגביל להמעיט מאתנו, דורש היושר מדת היום. בזמנינו ומקולטרמפותח



נה שמראל לו פיסן טרפות חלפותבית
 הכו"פ ונקרנ מעט רק נפחוהו ואםמותר.
 לאסור ויש לדינא, וצ"ע אוסר, והתב"שמתיר,
 שלא אחר, במקום נקרע אם אף הג',כתירוץ
 )8מ"ג(. ריעותא שםהיה

)ג(
 בה ועלה ניקבה קרום פח ועלחניקפה

 טרפה ונסתם,קרום
 מתקיימת אינה עבה סתימה אפי')מחבר(.
 מרה כמו דמהני, סתימות לשאר ול"ד)ט"ז(.
 ודופן שניקבה ריאה או סותמתה, וכבדשניקבה
 אבל דמעיקרא, סתימה הוה דהניסותמתה,

 ש"ך(. )ט"ז, זמן לאחר דסלקא סתימא הויהכא
 טרפה, ספח סחסת שעלח קרום מקום,בכל
 )פמ"ג(. וושט ריאה גבי דוקאולאו

)ד(
 הברה בה שנשמע ריאה הפרח קולנשסע

 ניכר אם אותו,כשנופחין
 או רוק מושיבין ההברה, נשמע שממנוהמקום
 שהיא בידוע יתנדנד, אם בו, וכיוצאתבן,
 מושיבין המקום, ניכר לא ואם וטרפה.נקובה
 בצבץ אם אותה, ונופחין פושרין, במיםאותה
 התחתון שקרום בידוע לאו, ואם טרפה.המים
 הקרומים, שני בין מהלך והרוח ניקב,בלבד
 נפיחה בשעת הברה קול בה ישמע זהומפני

 )מחבר(.וכשירה
 של המים כהפשרת פושרין,מיםפושרין

 לאחר קצת בבית שעמדו הקיץימות
 כף. האויר מחום קצת ונתחממושנשאבו
 היינו דפושרים נתבאר, י"ד, קפ"ח,ובסימן
 כאן שגם כתב, הש"ך )ש"ך(. הריקכחמימת
 באבר, מחופה כלי הקיץ בימות שיהיהצריך

 צמקה. גבי כמו מחופה, אינו החורףובימות
 פושרין שיהיה דבעינן רלקמן כתב ח'ותב"ש,

 בשעת דרק וכאן בכלי. לדקדק צריך מעל"ע,כל
 וכן בכלי, לדקדק אין פושרין, בעינןנפיחה
 קרים, מים בעינן דבקיץ בה"ג, בשם מ"שדחה
 הש"ס, לשון כו,, פושרין )8מ"ג(.ע"ש

 נסתם הנקב דמכווצי, לא, בחמימיבפושרין,
 דמטרשי, לא, ובקרים יפה. בדיקה זוואין

 מותחין בעליון נקב אין ואם אותה,מקשים
 פעם אותו שמו ואם )ש"ך(. כו' הנקבוסותמין דמטרשי כתב ור"ן הנקב. ונעשהכשמתקשה,

 בדיקה לה אין שוב קרין, או חסין פסיפאחת
 ע', בסי' ראיה הבאתי )רמ"א(. בפושריןאפי'
 נפתסו חפשר דחודח בת"ח הרמ"אלמ"ש
 להקל לצדר יש חמין, ולא קרים לאפפושרין, זה ולפי )ט"ז(. ע"ו סי' ועיין חפליפח.נקפי
 דלא להקל, דיעות שם יש ובלא"ה דבריו.לפי

 ולא ליה, דמטרשי למנוע, יש קריםפסיפ א' הדחח אמנם הפליטה. נקבי נסתמואמרינן
 מעט, בבית שעמדו במים לשרות וטוביפלוט.
 אין שוב )פמ"ג(. יתבאר ושם צינתן,שהפיגו

 חמין במים אותה )כששמו בבדיקה תקנהלה
 האידנא אפי' מהני מעיקרא הא משמע ק-ין(או
 דס"ל בנה"כ מבואר בנגלד וכן ש"ך(.כו'

 ריאה גבי רק לדידן. אפ" בדיקהדמהני
 וכתב בקיאין. אע ראין ס"לדאוושא
 ובתר קול, חשסיע אחת פעם דאפי'השמ"ח,
 דשמא תקנה, אין תו קול, משמעת איןהכי
 )8מ"ג(. בתוכה מה דברנקרע

)ח(
 במקום נקובה נמצאת דפפחא, ידאסשסוש
 שנעשה לתלות שיש זאפ,לקחח

 כגון שחיטה,אחר
 בכח שתלשה או בכח, ידו הטבחשהעביר
 חחזח, פסיצר דהיינו רש"י פי')מחבר(.

 ל יז ך אסורוח מאכל1ח ל חא
 בהיתר, שיאכלנו מוסב משום בדוחק, היה לכתחילה זה בענין ההיתר כי לרפואה. להם הנחשב חלשיס, אנשיםצרכי

 לנפש כמו ועוף, חיה בהמה לנפש המוחה ו' בעיני יקר כי ועחם, על להעלות צריכים נפש ובעלי לעיל.כמבואר
 להזהיר הכחוב וכיון י"א(. י"ו )ויקרא, נפשוחיכם" על לכפר המובח, על לכם נתתיו "ואני בקרא כמרומוהאדם.
 על לכם נחתיו אמרו, והוא נפשוחינו. על לכפר אלא לנו, בהמה ום ד' נחן לא כי המיחה, לבל בהמה נפשעל

 על שיר,יה צריך בהמה שהריגת וחמצא, נחפוץ. אשר ככל לעשות במתנה לנו שאינו 11. סבה זולח לשלולהמזבח,
 בשרה, צרכי אלא לישראל הוחרה ולא אום, של למשפס מש*סה הכ' שהשוה האוס. כמשפסי כ"ג, של ב"ו9י
 לומר, ירחיק", "כי כ"(4 ובתחילת בשר", "חאכל כ', פסוק בסוף וכחיב )אוה"ח(. כו' בשר לאכול חאוהכי

 ירחיב, כי )חצא(, כו' גבולך" את אלקיך ד ירחיב "כי בקרא, כמבואר )בעה"ס(. בשר לאכול האוסשיתרחק
 כוי. בשר אוכלה מלא בפה שחאמר עו פניך, מעל הבושה הסרת לידי יביאךוזה

 תהאוה היום, כל כן על מכליותיך, ו' שרחוק לך גורם המקום ממך, ירחיק ני בשר אכילתהרחקת
 הובר, לך מחיר הנני בשר. אוכלה מלומר תבוש לא בו,ט גםתאוה,

 האיל. ואת הצבי את יאכל כאשר אך שאמר ווהו לפרקים. כ"א עח, בכל לא צויחך. כאשר כוי, מבקרךוזבחת
 בהזמנה. אם כי בשר אדם יאכל שלא ארץ, דרץ תורה למדך חז"ל, ואמרו עוף, או חיה אדם יצוד כי שנאמרלפי

 היום כל עז, או שה או שור בבית, המצויות הבהמות מן לאכול עצמו את האדם ירגיל שאם הוא, הובריםביאור
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 ודוקא בצ9רנים. קורעת היד הדחיקהשמתוך
 כו' בכח ידו הטבח שהעביר בכירורשיודעים
 ובמקום בכח, דוקא בעינן ידו בהעביר)ט"ז(.
 שלקחו או )ש"ך(. בכח שיהיה בעינן לאדוחק
 ואפי' וכשרה. להקל תלינן נקובה, והחזירהזאב
 תלינן שיניו, כמקום שלא הרבה נקבים בהיש

 אם אבל נטלה, דוקא )מחבר(. בזאבכולהו
 תלינן, לא הריאה, אצל וזאב כלבנו2ייחד
 משיטת אבל )שמ"ח(. מהני לא הקפחואפי'
 אם בזה, גם לצדד דיש נראה, פוסקיםשאר

 לתלות. דיש הריאה, עם זאב או כלבנתייחד
 לצורך התב"ש הקיל ידו הטבח בהעבירגם

 במקום ידו שהיה בודאי ידענו שלא אףגדול,
 זאב שלקחה )פמ"ג(. לדינא וצ"ע ע"ש,הזה,
 והב"ח עכו"ם. וה"ה כתב, ירוחם והר'כו',
 כו', נקבים לעשות לו דלמה בעכו"ם,חולק
 נקבים בה דנעשה כשידוע דמייריונראה
 ולדידן )ש"ך(. בעכו"ם הכל תלינןמקודם,
 לא הפ"מ, באין טרפה הריאהדנאבדה
 בסירכות, מקודם כשבדקה אלא בכותימכשרינן

 בזאב תלינן )פמ"ג(. כלל בדקו בלא לאאבל
 בלא וכשר כו', ונשך וחזר נשך דאמרינןכו',

 )ש"ך(. כשרה אודמי, ולא איקפי ואפי'הקפה,
 להחמיר ואין אידמי, בלא החמירוהפר"ח
 במקום בועח נמצא אפי' להקל תלינן)פמ"ג(.
 אם אלא הטבח ביד תלינן ולא )ט"ז( כו',חנקב
 אבל הטבח, מכח להיות שדרכו משוך,הנקב
 דרכו אין כי בטבח, תלינן לא עגול, הואאם

 או פו2וח, שהוא נקב וכל עגול.להיות
 הוא ואפי' הנקב, סביב אדום אושהושחר

 טרפה. הנקב, נגד הצלעות, סביב אדוםרק
 נעשה מחיים דודאי דבר, בשום תלינןולא

 מחיים דודאי חקפח, ליה מהני ולא)רמ"א(.
 כמבואר פפק, כשיש רק מהני לא והקפהגעשה,
 )ש"ך(. ואדום בהושחר ה"ה זה ולפי )נ(.בש"ס

 דיש דהיכא י"ט, בש"ך, המבואר לפיואפי'
 הזה, בזמן אפי' להקל יש להיתר, צדעוד
 מקיפין אין מחיים, שנעשה סימן דישהיכא
 תמצא אם חנקבים, על קבלח )9מ"ג(.כלל
 הוא, חדש נקב סביבותיו, ורך אדוםנקב
 קודם ודאי אז וקשה, לבן הנקב סביבואם

 כאדום ומ"ש )מהר"ץ(, וטרפה היתההשחיטה
 באדום מיירי דלא ואפשר כו' הרב זה דחהכבר
 עור אם )ש"ך(. ריאה כמראה אדום רקממש,
 דודאי ולומר, להקל אין נקב, ע"ג תלויחריאח

 )פמ"ג(. נעשה שחיטהלאחר
 תולעים עליה נמצא אם וכו בריאהמורנא

 אם ידוע ואיןשנקבוהו,
 כשרה שחיטה, לאחר או שחיטה קודםנקבוהו
 לתולעת א"א הבהמה, דבחיי הטעם,)מחבר(.
 תמיד. שמרחפת הריאה, טירדות מחמתשינקוב
 הבהמה בקרירות מרגיש כשהתולע שדרך,ועוד,
 חמימות, ומבקש לצאת, דוחק מיתתה,מחמת
 )ט"ז(. הנקב תוך תולעת נמצא אם דוקאהיינו

 או חנקב, ו2וך נמצא אם אף הכשירהרש"ל
 ומקצתו חנקב, תוך מקצתו וכש"כ לו,סמוך
 הב"ח לדעת דעתו הט"ז השווה ואיךבחוץ,

)פמ"ג(,
 שחיטה שלאחר דחזקה כו', תולעיםנמצא
 דפפק משמע, הטו"ה מלשוו )ש"ך(.9ירש
 מרוחקים התולעים באם הוא ונ"מחוא.
 שמא לאיסורא, ס"ס הוה ספיקא, דאימנקב,
 שחיטה קודם ושמא מעלמא, תולעיםהני

 חם אם אף הוה, דודאי האומרים ואלופירשו.
 הם דהנקבים דתלינן מכשירין, מנקב,מרוחקים
 השקול, בספק אף הותרה, דנשחטהממורנא,
 דתולין מחיים, הריעותא נעשה דלא כאן,כש"כ
 בריאה, נקבים או נקב נמצא אם )פמ"ג(.להקל
 להקל אין מורנא, שום הריאה על נמצאולא

 נמצאו ואם כו'. באו המורנא שע"יולתלות

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 גדול וסורח סכנה לו שיש עוף, או חיה ציד ומדבריות ביערות יצוד אשר עד יאכל לא אם אבל תאוה.יתאוה
 הללו, החיות כמו כלומר, תאכלנו. כן האיל, ואת הצבי את יאכל כאשר אך אמר לכך תאותו. תשקוס אולצודם,
 סתם אפ" יאכל כן באכילתן. ימעיט הטורח, ומחמת צירה, מחוסרי והן ביער הן היות בי בהן, מורגלשאי12
 )כל"י(. אתו הגמצאבשר

 של הגובה נקודת היא קדושה, סדריגת כ'(. )יבמות, לך" במותר עצמך "קדש באמרם חו"ל כינתוזהו
 להקפיד נזהר להיות כוו, התפתחות של למדריגה להתרומם האדם צורך על ומרמז המותרים. בדבריםהתרוממות

 האדם שצריך וכ"ש בוה. לדקדק וצריכים לעיל, כמבואר בדוחק הותרו דברים הרבה כי לו, שהותרו בדבריםאף
 איסור של קורט וכל ובבא. בזה גדול ווק מביא משהו, איסור של דהו כל ניצוץ כי איסור, מחשש ולהזהרלדקדק
 הווהמא מפני בקרבו, המכניס אוסור של בנוק כבר מרגיש ואינו בוה, מתרגל שהוא עד מעט, מעט נפשו אתמרעיל
 פי על בקרבו, שבא אחר באיסור ומכיר מרגיש ואינו )אטרוסירט( נשמתו את המטמאות האסורות הניצוציתשל

 ואיגו ההרגשה, בו נאבד כלומר, כהיתר. לו נעשה ושנה עבר בחז"ל וכמרומו איסור. על חל איסור איןהכלל,
 להיתר. איסור בין לרע, סוב ביןמבחין
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 פחוץ או חנקפיפ תוך פין בפנינו,תולעים
 שיהיה לדקדק וא"צ להכשיר, יש חריאח,על

 או חנקפ, על דוקא נמצאיפהתולעים
 כו'. בזה לצמצם יכול מי כי ממש. לובסמוך
 כמס5ר תולעים, כ"כ שימצאו צריך איזגם

 נוהגין ראיתי וכן מלובלין(. )מהר"םהנקב
 יש מזאב, ראיה הש"ך שהביא מה)ש"ך(.
 אבל ונשך, וחזר דנשך אמרינן דשםלתמוה,
 דוקא ולאו )פמ"ג(. כאן כך לומר סבראאין

 בכרס גם אלא תולעים( )בדיני כך הדיןבריאה
 מעשה לעשות אין לדינא )ש"ך(. כו'ודקין
 )פמ"ג(. קשה דעורו משום פקרקפן,להתיר
 הריאה להניח צריך רגמ"ה אמנם בד"מ,כתב

 כשר, יותר, יוצאים אם שתתחמם, עדבשמש,
 אח"כ כשחותכים והיינו טרפה. לאו,ואם

 יצאו שלא תולעים יותר בה ומוצאיםהריאה,
 לא אם מספק לאסור דאין ונראה,עכ"ל.
 דעת ולפי הותרה. דנשחטה כיוןחתכוהו,
 ואפי' עניה פ5ל לה5שיר נראהה5וסקים,
 רבינו של ודין כו'. בעי לא השמשבדיקת
 תולעים נמצאו שלא מיירי הגולה, מאורגרשום
 בדיקת צריכין ולקולא הנקב, תוך רק הריאה,על

 נמצא אם )ש"ך(. יפרשו אם לראותהשמש,
 לאחר תולין אין אדומי5, וחנקפיפמורנא
 לעיין יש וכן פירשו. מחיים דודאישחיטה,
 תולין אודפ, שם יש אם הנקבים נגדפצלעות
 אליו בא אחת פעם בלבוש, כתבלהחמיר.
 הבודק ואמר שחורות, נקודות מלאהריאתה
 ואמר תחתיה, שיש מורנא מחמתשהם

 דניקב דטרפה, פסק, ז"ל הוא אךשכשירה.
 )שמ"ג(. פסולה מראה אומחיים

 בריאה, נקבים נמצאואם
 ספק והדבר לתלות, במה ואין פריאחנקפיפ

 נקב עושים מחיים, ניקבהאם
 כשרה. דומין, הם אם אצלו, ומקרבןאחר,

 נעשה כן שחיטה, לאחר נעשה שזהשכמו
 מדמין ואין טרפה. דומין, אין ואםהראשון,

 של לריאה דקה בהמה שלמריאה
 ומגסה לדקה, מדקה אלא גסה, בהמההקפח

 מקיפין שאין וי"א )מחבר(.לגסה
 אחת בבהמה ואפי' אחרת, לבהמה זומבהמה
 ומאונא לאומא, מאומא אלא מקיפין,אין

 בהקפה בקיאין אנו אין הזה בזמן מיהולאונא.
 צד עוד שיש והיכא )רמ"א(. להכשירכלל

 ותבו"ש והפר*ח )ש"ך(. לחקל ישהיתר,
 וקלי חכמה, אבדה שבעוה"ר להקל, דאיןכתבו,
 )פמ"ג(. להחמיר יש ע"כ מקילין,הדעת

)ו(
 מהסמפונות אחד ניקב פפנים חסמפוןניקפ

 )קנים לחבירושבפנים
 שמתפצלים במקום כגון הריאה( שבתוךהחלולים

 שחבירו טרפה, ביניהם, בשר ואין מזה,זה
 בשר לבשר, ניקב אבל עליו. מגין ואיזקשה
 )מחבר(. וכשירה עליו מגיןהריאה

)ז(
 כקיתון, שנשפכההריאה 5קיתוןנשפ5ח

 קיים שלה העליוןוקרום
 אם נקב, בלא ש"ך( כולה, אפי' )משמעשלם

 כשרה נימוחו, ולא במקומם, עומדיםהסמפונות
 לחבריה, ניקבו דילמא חיישינן ולא)מחבר(.
 ולענין )ש"ך(. נימוחו היו דניקפ, איתאדאם
 שלא י"א הזה, בזמן אפדיקה ל5מוךאם

 אף דבהפ"מ, שכ' ארמ"א ומלשוןלסמוך.
 לסמוך. דיש שמעינן להתיר יש וסרוחיםעכורים
 גלייזירפ, שקוריז מה זה אין פאפר, דשועודע
 ואם )8מ"ג(. ועופרת פפדיל מחופהאלא
 עושים, וביצד טרפה, אחד, 5מפון אפי'נימוק
 שוע שהוא בבלי אותה ושופכין אותהנוקבין
 הופיפ בה נראה אם טור( לבנה, )שהיאבאבר
 ואם וטרפה. הסמפונות, שנמקו בידועלפנים,

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 שרא רחמנא, לנו שאסר מה שכל לנו, שאמרו במה בכלל, חז"ל בוברי הכמנה חכלית היתה שזאתוחל

 שלכאורה, )ברכות(. החזיר טעם בו שנרגש ובר לאכול היתה שרצונה נחמן, רב אשת ילהא, ובדברי בכלל, כנגדו,לן
 זאת, התורה עשתה שבכמנה לומר, יש אך החזיר. טעם לטעום נחמן ר' אשת חפצה ולמה כך, התורה עשחהלמה

 נחמן, ר' אשת גם רצתה וזאת גמור. אמיתי מאיסור להזהר איך לועת כוי היתר, בובר האיסור סעם אתלהוויע

 מטעם להנות חפצה שהיתה הדעת על יעלה לא כי טמנו, ולהשמר להזהר האיסור טעם להכיר איך ~עתכוי
 היתר ואין מוחלט, איסור שאין והיתר, באיסור גוול כלל אותנו מורים הללו, הקיצונים מאמרים ושניהאיסור.
 לז", שרא רחמנא, לז שאסר מה "שכל המאמר שנא ומצד לך", במותר עצמך "קדש של המאמר אחד מצומוחלט.
 מחמירין, אנו שבו האיסור חלק מחשש רק מההיתר, קצת בהאיסור שיש וכשם בהאופן. רק הוא שההפרש לנויורו
 5עם בשום להפטר לו %ן לכן איסור, של קורס גם לפענים להיות יכול וברור ודאי בהיתר שגם לדעת, נכוןכן

 לך". במותר עצטך "קדש אטר לזה הענין, בזה טד ~קךק לי צריך ואין לה יהיח שלום לאמר, זח בוברמזהירות
 לפי הקדמונים, בזמנים מותר שהיה ומה הזמנים, לכל והיתר לאיסור ומשקל במדה אחת ומדה שיעור איןכי

 ביותר. המפותחים בוורות אחרים בזמנים אסור להיות יכול ההוא, זמן של ההחפתחות גורנסוכת
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 וכשרה. שנימק, הוא בלבר הריאה בשרלאו
 עטורים הם אם אבל זך, המים שיהיהוהוא
 במים לומר ואין )מחבר(. טרפה סרוכים,או

 לחבירו, אחר הסמפונות ניקבו שמאוכים,
 מימחה הוה אינקב אם כ"כ, שנתקלקלרכיון
 )ט"ו(.לגמרי
 אם ולענין דכשירש השמ"ח כתבמרביעית, יותר הסרוו ויש כקיתון, נש8כהאם
 כתב האידנא, זו, בבריקח אנובקיאין
 בקיאין, א"א נקב לענין דדוקאהשמ"ח,
 בקיאין לבנה, שורייקי לראות צבעמשא"כ
 וסרוחין. בעטורין אפיי מכשיריז ויש)פמ"ג(.
 הסמפונות, נימחו שלא לברוק בקי שהואומי
 מרובה הפסד לצורך עלייהו לסמוךיכול

)רמ"א(.
)ה(

 ולא הריאה, מגוףחסר הריאח מגוףהסר
 לא מבפנים דחסרון ע"ג אף ס"לשאוסר מי והיש בתולדה, פי', )מחבר(.שאוסר מי ויש כשרה,ניקבה,

 נפיחה כשאחר דוקא היינו מ*מ חסרון,שמיה
 משא"כ מבחוץ. חסרון נראה ולא קיים,העור
 מה וגם מהרש"ל. וכ"9 כהמכשירים.הכריע ובב"י )ט"ו(. חסרה כאונה ליה דהויכאן,

 בכף להטריף האחרוניםשכתבו
 מהרש"ל גם הש"ס, סוגית פשוטחוטף לפי יפה, עולה אינו כפופה, טפופחיטף

 הש"ך )ש"ך(. וה עלחולק
 מהמנהג. לזוו שאין כתב, והתב"ש להקל,מצדד
 מחמיר אותיות, שאר תמונת הואואם

 המיקל ומ"מ, מרובה. הפסד בדליכאבתב"ש,
 )9מ"ג(. הפסיד לא טפופח, בטף אףבהפ"מ
 אבל פשוטה. ככף החסרון אם להכשירוהמנהג

 יוכל אם "ט", כזה כפופה ככף החסרוןאם
 חסרון, מיקרי אגודל, אצבע ההוא בגומאלהניח
 בין 9י', )רמ"א(. כשרה לאו, ואםוטרפה,

 בוה. חילוק דאין בשיפוליה, בין הריאהבאמצע
 כו', כפופה ככף איסור יש אם תמה אניאבל
 הוא. בעלמא חומרא זו שטרפות ע"כאלא
 הרש"ל הוא וכראי כן. שכ' לרש"י ראיתיוכן

 נראה וכן )ט"ו(. כו' בחפ"ם עליולספוך
 מבחוץ הוא אם אבל הנפיחה, לאחרמבחוץ, חחסרון כשנראה וח וכל )8מ"ג(. הש"ךדעת
 מבפנים, מבשרה שנחסר אלא ריאה,כשאר
 כשרה, רביעית, טרי ער ההסרון מחויקאפי'
 בשם כתוב וה )רמ"א(. טרפה מכאן,יתר
 מרביעית דיותר ונלע"ד וו"ל, מועדאוחל
 חוזר, איט מיל אפי' גבי רייקינן דהכיכרפה,
 ג"כ מרביעית יותר שאף כן, שכתבבהרשב"א מצאתי גם כו'. ואת הוראה תמוה ומאדעכ"ל.
 השמ"ח וכו עליו, חולק הנ"כ )ט"ז(.כשר
 הט"ז. לדעת הסכים וה9ר"ח דטרפה.הסכים
 ורש"ל הב"י היינו בנין דרוב כתב,ובל"י
 כתב ומיהו ע"ש. מטריפין, והש"ךוב"ח

 אין מקומות, בב' הריקז היה דאםהתב"ש,
 מרביעית דיותר והא מרביעית, ליתרמצטרפין
 לסמפונות דחיישינן או טעמים, ב' ישטרפה,
 היה אם מיהו לינקב. הקרום דסוף משוםאו

 (שמ"ג(. כו' כשרהמבחוץ, החסרת שנראה אף רביעית, כדי רקהחסרון
)ט(

 מקום בה שנמצאהריאה בריאחאטום
 הרוח שאין שהוא כלאטום

 סכין מביאין בנפיחה עולה ואינו בו,נכנס
 האטום למקום ממש סמוך לבד( )הקרוםוקורעין
 קשה, שמשמושה ר"ש, 8י' אטוסי)מחבר(.
 הקרום קורעיז )ט"ז(. ריאה כמראהומראיתה

 הרוח יצא הבשר יקרע דאם הבשר, ולאלבד
 נטמטם ולמטה משם ושמא האטום,כשיחתוך
 האטום, למקום סמוך שכ' דמה כוונתו,)ש"ך(.
 משם שמא ומ"ש האטום. שע"ג הקרוםהיינו
 למימר, מצי דהוי ה"ה אטום, היחולמטה

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 גובה לפי תלוי שהכל הדורות, ולכל הזמנים לכל כלל בתור זה על חז"ל לנו רמזו הנזכרוובמאמר

 שונים באופנים להתאמות המחויבים שבתורה, המצהת בכל שולס הזה הכלל להלן המבואר וכפי האנושיות.מעמד
 הקיום סוד הוא וזה חהם, תורת נקראת שלזה היומים, החהם עם בניגוד יבואו שלא הדורות, ובכל הזמניםבכל
 התורה אי "על בקרא כגאמר הללו. בדברים ומשקל המדה על לעמוד ודורשיו, דור לכל רשות ניתן ולכןשלה.
 ימין על לך אומר "אפ" )שופסים(. ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא תעשה". כו' יורוךאשר
 )ס1הדרין, ימיז" שהוא שמאל ועל שמאל,שהוא

 מתוקן שאינו כבר, הנטצא בדבר תיקון להביא רק האנשים, סבע גגד במ?התיה לעמוד התורה דרךואין כ"ט"
 מהדברים אחד אלקות, של הענין בדבר המדבר הדברות, שבעשרת הראשונה מהמצוה ונראה ניכר זה ודברומפותח.
 לפי כי גדול. היותר המדע לבעל עד הפראי, מאדם שונים, באופנים אנשים, שדרות בכל דור, מדורהמוסבעים

 טוב, עשה בבחינת ואח"כ לך, יהיה בלא מרע, בסור מתחילה הדברות העשרת להתחיל צריך היה הדברים,סדר
 נתעת טרם האדש בטבע המוטבע בדבר שלילי, בדבר הדברות העשרה להתחיל הקב"ה רצה שלא מ18י אך ד',באנכי
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 ויצא נחתך ועכשיו אטום, היה החתךדבמקום
 סובר רחב, היה האטום מקום ואםהרוח.
 ואנן פעמים, הרבה לחתוך דישהכנה"ג
 במקום נמצא ואם )פמ"ג(. זו בבדיקהבקיאץ
 בשר או עכור, דם )וה"ה, מותרת לחה,האטום
 שם נכנס לא הלחה שמחמת ש"ך(.נרקב,
 עליו נותנין ליחה, בו נמצא לא ואםהרוח.
 כשרה, נתנרנר, אם נוצה, או תבן או רוקמעט
 )מחבר(. טרפה לאו, ואם הרוח, שם באשהרי

 ואם הלב, על מרחפת הבהמה בחיישהריאה
 רוח להכניס יכולה אינה אטום, בהיש

 )ש"ך(.ולהניף
 האטום, במקום סירכא האטום עלסירכא

 בקיאין אנו דאיןטרפה,
 היה מקודם, בצבצה דלא הא רשמאבבדיקה,
 )תב"ש(, תר"ל דהוה ועוד, האטום.מחמת
 בטקופ אדום הוט האחרונים, כתבועוד

 אפי' כ"ש, ואטום בדיקה. לו איןחאטום,
 ומ"מ אטום. הוה בקולשיה ואפי' מעל"עאינו

 בדיקה ע"י אדום הוט להתיר ישבהפ"מ
 כעץ, קשה טינרי, אטום, כעץי קשהטינרי, דברים, ה' יש)פמ"ג(.

 לחלק ויש צמקה יבשה צטקה.יבשהי
 לטינרי, אטום ביןבניהם,

 וזה ריעותא, הוה ומש"ה ריאה, מראהשזה
 הרמ"א כדעת ליחה בה שאין ואף מוגלא,מראה

 שעולה אפשר ויבשה טינרי. הוהבתשובה,
 ניכר בצפורן והשרטוט יבש, והקרוםבנפיחה
 בקשיות, מאטום יותר הוא כעץ וקשהבה.

 גבי וכן זיקא. מפקא אי אפיי מהני איןומש"ה
 הוא, אטום דלאו ראיה זה אין ג"כצמקה
 שלא וכל בנפיחה. עולה אינה שצמקהדמחמת
 בנה"כ אמנם בה. ל"ל רובה או כולהצמקה
 דמניח בה"ג, בשם דהג"א הא דמפרש,משמע
 אפיי אטום הוא, אטום משום פושרין,במים

 מעל"ע. אטום שיהיה וא"צ יבש. וכןכ"ש,
 במשמושו, קשה אין דאפי' השמ"ח, כתבומיהו
 על מניף שאין הרשב"א, טעם א'טעטים. ב' יש טרפה, הוא דאטום והא אטום.הוה
 דריאה. ולא דלב, לתא משום והואהלב,
 להרשב"א והנפ"מ, לקותא, דהוה כתבורש"י
 תר"ל. הוה לא האטום על תלויה אובועה
 ההזה, בטיצר הדופן נגד אטופ אםומיהו

 להכשיר. יש ולהרמב"ם טרפה,להרשב"א
 לדופן ובין תר"ל בין לקותא, דהוהולרש"י
 )8מ"ג(. הפירושים ככל לההטיר וישטרפה.
 לשאר דומה כשמראהו אלא אטום, מיקריולא

 אם אבל בנפיחה. עולה שאינו אלאריאה,
 וכשר טונרי, אלא אינו למוגלא, דומהמראהו
 ליתן תחילה יראה באטום ואף בדיקה.בלא

 פושרין מים ליתן או פושרין, במיםהריאה
 הרבה למשמש או אותו ולנענע הקנה,תוך

 הקנה, שבתוך מה אח"כ ולשפוך האטום,במקום
 כבר אם ואפי' כשרה. בנפיחה, אח"כ עולהואם

 שפופרת ע"י לבדוק יוכל אם הריאה,נהתכה
 להכשיר יש בנפיחה, האטום מקוםשיעלה
)רמ"א(.

)י(
 במשמושה, כעץ שקשה ריאה כעץ;קשה
 קלה אם וה"ה )מחבר(, טרפהקלה;

 אין לפע"ד )רמ"א(. טרפהכעץ,
 זה, מכשיר הט"ז )ט"ז(. זו לטרפותמציאות
 והתב"ש נרקב, כעץ כתבו האחרוניםאמנם
 אומר לפי ריאות משאר קלה היא אםכתב,
 )פמ"ג(. בזה להקל אין ולכךהדעת,

)יא(
 דהיינו שנתמסמסה,ריאהנתססטסה

 וכשתולין שלימה,שנמצאת
 טרפה חתיכות, חתיכות ותפול תחתךאותה

 שהביאו המעשה פרישה עיין)מחבר(.

 ל ה ף אסורות מאכלות ל חא
 לרו יהיה ולא אנכי ישמעאי, רי דבי תני חז"ל, אמרו בזה, הסדר שינוי על יקשה שלא וכדי המותר. וצדאופן
 שמענה זו שתים אלקים, דבר אחת בחז"ל, כמבואר אחד, בדיבור ונאמרו ח'(, )הוריות, שמענום הגבורהמפי

 בדבר והגבלה גדר שהוא עריות, באיסור מצינו וכן )אוה"ח(. לפניו ואיחור קדמות אין כי אחד, בדיבורונאמרו
 העולם, קיום מעין בו ויש ממנו, נבנה שהעולם חזק, סבעירגש

 המצוה והיתה יצרה, לשבת אם כי בראה, לתוהו לא כי נדכתיב, ההיים אל בנינוד אינןהמצוות
 הציר הוא השיגול, רגש פרויד, הפר' וכפי ורבו. פרוהראשונה,

 משאר יותר לאברהם שניתנה מילה המצות בטעם הרמב"ם דעת הוא וכן לו, מסביב סובבים החמם שכלהעקרי,
 וכשהיה ל"א(. )נדרים, שבתורה המצות כל נגד ששקולה מילה, גדולה בש"ס, כמבואר כוללת. שהיא מפניהמצמת,
 וירוע גלוי היה זה, בענין וסיגים גדרים לעשות התורה כשרצתה זה. גבוה בענין תיקון להביא המקוםדצון
 שמצינו כמו ותלונות, מחאות לידי ויבוא ישראל, בני על גדול רושם יעשה זה, בפרובלם קלה נגיעה כילפניו
 הנאסרות עריות ער משפחות עסקי על )בהעלותך(, למשפחותיו" בוכה העם "וישמע בקרא כמבואר היה.שכן
להם

 )ספרי"
 הקב"ח שחפץ יחשבו לבל המצוה, של הכמנה לפרש הקדמה, כעין נכהבה הזאת, המצוה בהתחלת לכן
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 וצוה תלחי, 13פלת שהיתה ריאההאחרוגים,
 ונשארה הבשר, ונפל בחזק, לנפוחהמורה
 רס"ס למעשה דומה כשרה. שלימה,הריאה
 שלימה הריאה ואם דרייניס. ולמעשהל"ט,
 )6מ"ג(. נפיחה ע"י כשרה מום,מכל

)יפ(
 עיקר כמו נפוחה שנמצאתריאה3פוחח

 מספק אותה אוסרין דקל, שלחריות
 אלא לאסור, רפרם בא לא רדילמא)מחבר(.
 )בה"ג(.בשיע

)יג(
 טרפה, מקצתה, אפי' שיבשהריאהיפשה

 ואם )מחבר(. בצ6ורן שנפרכתוהוא
 השרטוט ונראה הריאה, בשר על בצפורןשרטט
 )רמ"א(. וטרפה מיקרי, יבשבתוכה,

)יר(
 ארפ פ3י מחמת אם כולה,צמקהצמקח

 אחרת ששחטו כגוןשהפחידוהו
 שמים, פירי ואם טרפה. בזה, וכיוצאלפניה,
 וכיוצא זיקים ראתה או רעם מקול שפחדהכגון
 שאגת מקול כגון פריות, שאר מפחד אובזה,
 כולה צמקה )מחבר(. כשרה בזה, וכיוצאאריה
 יבשה, כמו אינו הוא דצמקה רובה, ה"הכו'.

 היינו צמקה אלא טרפה, במקצתה אפי'דיבשה
 נפרכת ואינה קצת שיבשה דריאה דאונאכתב אשר"י ובהג"ה כולה. בעינן ע"כ ליבשה,קרוב

 אי בה, וממשמש במים, אותה מניחיןבציפורן,
 הקנה, לתוך מים יתן או כשרה. בריא,הדרה
 אונח צמקח רכל כו', לקדמותה תחזוראולי

 ונראה ש"ך(. )ט"ז, סחסר הוחשלימה
 כתב )ש"ך(. עסשיו גם נוהגת הנ"ל,רפריקח
 שישאר אף צמקה, אונא רוב דאםהשמ"ח,
 דבכל נ"ל, וכן ע"ש. ככולה, רובה מ"מכט"ר,
 היה מעשח )9מ"ג(. ככולה רובההתורה
 סט"ר 3שאר ומ"מ רובה, הוורדאשצמקה
 להתיר ורציתי גדול, הפסד והיה שלה,בשורש
 ואת"ל כבה"ג, הלכה אין שמא ס"ס,מטעם

 עלה, קאתינן חסר רמטעם כיון מ"מהלכה,
 אנו המנהג ומחמת מקילין, רוב ורדאובחסר
 דנשאר כיון סניף, יש ועוד להטריף.נוהגין
 שזה ראיתי, שוב כהתבו"ש. רלא י"לכט"ר,
 הא ודע, היתר. ולא איסור לא בזהאומר ואיני כו', לינקב סופו מטעם דחסרטעות,

 או3ות, ג' בימין היה ראם לעיל,דנתבאר
 אמת הוא טרפה, צמקח וא~ ר',ופשמאל
 )פמ"ג(.ויציב

)טו(
 אותה בודקין כיצר חריאח פצמקחחפריקח

 ספק הדבר)אם
 במים הריאה את מושיבין בא(, דברמאיזה
 אותה מושיבין הקור, זמן היה אםמעל"ע,
 ממנו, נוזלין המים שאין ובכלי פושרין,במים
 החום, זמן היה ואם במהרה. יצוננו שלאכדי

 שהמים בכלי צוננים במים אותהמושיבין
 חזרה אם קרים. שישארו כרי מגבו,מתמצין
 הבריות, בירי או שמים, בידי זה הרילבריתה,
 וטרפה הוא, אדם בידי חזרה, לא ואםומותרת.
 חריאה, 3אפרח אם הנראה, כפי)מחבר(.
 הט"ז כי להקל, לצדד יש בהפ"מ לבדוק,וא"א
 אחר אח"כ ושחטוהו ארי אחריה ברודףהקיל
 )פמ"ג(. לדינא וצ"ע ע"ש, יומים, אויום

 אין כי זו, בדיקה על לסמוך לנו דאיןונראה
 נראה ואם בדיקה, הצריך דבר בכל בקיאיןאנו
 בדיקה בלא להכשיר אין שמים, בידי להשבא
 )רמ"א(. בדיקתינו על לסמוך יש ובזהזו,

 שמים, בידי לה שבא נראה ראם רש"לודעת
 דבדקה היכא ודאי מיהו כלל. בדיקה צריךאין
 דמוכחא טרפה, לכ"ע לבריאותה חזרהולא

 אדם בידי ג"כ הפחידוהו לכן דמקורםמילתא
 ונרתעת, ארי אחריה ברדף מיירי)ש"ך(,
 רעם, קול שמעה שלא בהמה לך איןדאל"כ
 ולא טריפח, וחריאח כשרה, הבהמהשמים, רפירי התבו"ש, כתב עוד כתב. ויפהתבו"ש,
 )פמ"ג(. זאת שאמרו הפוסקים מן לאחרמצאתי

 ל ה ך אסורות מאכלות ל הא
 חוק דרישת יפי זזא בובר תיקוים להביא רק היא הזאת, המצוה שתכיית יהודיע וכא שכאום, החיוני כרגשלפגוע

 העריות. פרשת כתחילת ואמר שהקדים וזהו בו. העומד הכהמיות ומדרגת ממצב קצת להתרומם באדם,הההטתחות
 כו' תלכו לא וכחוקותיהם כו', תעשו לא כו' מצרים, ארץ כמעשה כו', ואמרת כו' וכר לאמר, משה אל ד'וידכר
 ארץ "כמעשה שאמר וזהו המצוה, עשחת כאופן כללית והערה הקדמה רק מצוה, של פרט שום כאן אין)אחרי(.
 משתמשים שהם החוק אוסן כלומר, "וכחוקותיהם", קמזהיר. עשיה עצם על ולא עשיתם, "כאופן" כלומר,מצרים",
 כחז"ל(, כמכואר הטכע, חלקי כשאר אצלו ונעשה רכ, הרגל מתוך כאדם המשתרש הטכעית, נטיה היא )חוק,כהם

 בו, קצה ונפשי חזיר, לאכול אפשי אי יאמר אל כחז"ל, כמדומז שכאדם, התאוה כהשחתת רוצה אינה התורהכי
 שאסר מה כל כחז"ל, שנאמר כמו המותר, באופן רק זה, כאופן לאכלו שלא כו'. עלי גזר והקכ"ה אפשי,אלא
 חזיר. כשר של הסעם בו שיש מאכל מאתו כשדרשה אשתו, לילתא נחמן ר, שאמר יכמו לן, ירא רחמנא,לן
 לחכירו, אום כין וגם הכהמה, מן לאום המותר וההפרש, הנכראים, בכל שוה הם הטכעיים, הצרכים עשיית עצםכי
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)טז(

 במשמוש בה שהרגיש ריאה בריאחמחט
 שלימה אם בתוכה, שמחטהיר

 כשרה, בנפיחה, עולה אם אותה, נופחיןהיא
 ררך נכנסה אם בין עבה. או רקה היא אםבין

 ואם העב(. צד ררך )פי' קופא ררך אוחורה,
 דם קורט עליה יש אם טרפה. חתוכההיא
 שלימה היא אפי' טרפה, בחוץ, המחטכנגר

 אמרינן, הכוסות בבית דדוקא נראה,)מחבר(.
 כשרה. לחוץ ניקב אפי' ק"ט שם איןראם

 שם, וחילק הפרישה, וכ"כ בריאה,משא"כ
 לא ובריאה מבחוץ. כמו חשוב מבפניםרק"ר
 שהמשקין מפני בפנים, למיברקיהשייך

 ועור עכ"ד. שבתוכה, מה כל תמידמפשפשין
 שהמחט מתוך רבריאה, משום לחלק,נראה
 לה ואין הריאה, בבשר ברוחק תמירהולכת
 לא מחיים, ניקב אם אף א"כ מרווח,מקום

סיטן

 להטריף יש חזח, ובזמן )ש"ך(. ק"רימצא
 ולברוק להקל יש אז בהפ"מ, לא אםשלימח, רין רנין ואין מחט, בה שנמצא ריאהכל
 בבריקת בקיאיז אנו אין כי )רמ"א(. נפיחהע"י

 ולא רנפחוהו רהיכא לחכריע, ונראהנפיחה.
 בחתיכה, מצאוהו אח"כ רק המחט, עריןהרגישו

 היכא אבל המטרפין. כרברי לנהוג ישאז
 נראה אז חיר, בבהטמווצ חמחטשהרגישו
 לחתיר יש ובהפ"מ )ש"ך(. כו' בריקהרמהני
 לא אם הא ונפחוהו. מחט, שיש ירעואם
 רמיא רלא מילתא כל וחתכוהו, ונפחוהוידעו
 )פמ"ג(. אדעתיה לאו ראינש,עליה

)יז(
 רבה בסמפונא שנמצא מחט בסמפונאמחט

 )מחבר(. כשרהדריאה,
 בנפיחה, לברוק נוכל שלא בחתוכה,ואפילו
 )רמ"א(. להכשיריש

לז.
 טעיפים. ז' ובו הריאה, וטירכות אבעבועותדיני

 מטינרא. סירכא דבוקה. הבועה. מן תלויה סירכא )ב( בריאה. אבעבועות)א(
 בתר"ל. מיעוך מהמ אם הנזכרוה. הסירבות בכל מיעוך מהני אם מסינרי. ובהמינה
 ונראת אחת דסמיכי. וטינרי בועח דסמיכי. בועה תרתי )ג( בפרסוה. תר"לדיני

 של הריאה עור נקלף מריאה. הנקלפים בועות דסמיכי. ובועה מורסאכשתים.

 נגד בועה זה. כנגד וה בועות, י וכים. מים רוח. מליאות בועותהבועה.

 בבועה. שנמצא נקב )1( מעל"ע. בועה )ה( הריאה. בשיפולי בועה )ך(סונרא.
 הלב. בקנה סירכא או בועה)ז(

)א(
 בה שנמצאריאה בריאהאבעבועות

 הם אפי'אבעבועות,
 מים או רוח מלאים היו אם הרבה,גדולים
 בו. וכיוצא כרבש הנמשכת ליחה אוזכים,
 זה הרי כאבו, אפי' וקשה, יבשה ליחהאו

 מים או סרוחה ליחה בהם נמצא ואםמותרת.
 )מחבר(. טרפה זה הרי עכורים, אוטרוכים
 וכן וסרוחין, בעכורין אפי' מכשיריםורבים
 אינן אם ענין, בכל בועות להכשירהמנהג
 מאר, גרולוונ בבועות אפי' )רמ"א(.סמוכות
 בין לחלק ראין סמפונות, לבריקת חיישיולא
 )ט"ז(. מקצתה לנימוקהזה,

)ב(
 תלויה סירכא אם חבועה מן יוצאתסירכא

 הבועה, מןיוצאת
 בלא סירכא שאין כיון הטעם )מחבר(.טרסה
 סירכא יש אם רכ"ש ונראה, )רש"ל(.נקב

 בזה, מהני ולא רטרפה. מהבועה,רבוקח
 ולמעך לכושמש שנוהגיןמה

 הטונרא מן ואפי' בסירכות. הטינראמן
 מהני ולא רטרפה לינראה

 מטינרא, רבוקה סירכא )ט"ז(. ומיעוךמשמוש
 מיעוך מ"מ כ"כ, ריעותא טונרא שאיןאף

 רהו, כל ריעותא אליה ובהצטרף גרולח,קולה
 מבועח רתלויח כתב, ובתב"ש )שמ"ח(.אסור

 ל ח ך אסורות מחלות ל הא
 דבר כנאמר ודיבור, אמירה של הקדמה להקדים משה נצסוה לכן הדבר. עושה הוא איך בה"איך", באוטו, רקהט
 יסודות בניבי תיגע לא עריות, איסור של שהמצוה תחילה, דברים בהוכחת להם תוביח הוכח כוי, ואמרתכו',

 ותראה שהגלה חחם ורמים, גבוהים חחם לעולם, חים להביא היא המצות, בכל כמו זו במצוה התכלית כיהחים,
 וחי האום, אותו יעשה אשר חוקותי, ואת מצתתי את "ושמרתם וא'מר שמסיים ווהו הבהמה. מן לאדםהמוחר
 חחם מביא התורה דרך כפי אדם בני במעשי ההגבלות )חז"ל(, בהם שימות ולא בהם, וחי י"ח(, )ויקרא,בהם

 הטבע לדרכי מתנגדות אינן ד מצות כי חחם תורת הקדושה התורה נקראת ולכן מות, מביא ושלילתםבהמעשים,
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 ינממראהש

 הקיל ז"ל והוא הט"ז, לרעת מיעוךמהני
 מעשה לעשות אין ולרעתי מיעוך. ע"יבהפ"מ
 כתב וכן מיעוך. ע"י מבועה בתלויהלהקל

 רלא בפשיטות,בבל"י
 מינה סירכא מיעוך. מהני ובה מינהסירנא

 הנראה כפי מטינרא,ובה
 אלא גמורה, ריעותא לאו רטינרא להכשיר,יש

 הא כסררן. בלא וזה גרולה, קולה הואמיעוך
 לחקל, נראח מיעוך, בעינן שלא ובהמינה
 מן תלויה סירכא )פמ"ג(. בהפ"מ לצררויש

 מגין ררופן אמרינן לא באונה אפי'הבועה,
 הבועה מן היוצאת תלויה )ש"ך(. כו'עליה
 בועה אפי' משמע )המחבר(, מרסתםכו',
 רמטרפי לטעמיה, ראזיל י"ל זנים,במים
 להקל מצדר הש"ך )ש"ך(. זכים במיםסמיכי
 על בועל ה"ה ולפ"ז, ממ"ז.ביוצאה

 )פמ"ג(.חגבשושית
 ריעותא, שאר במקום העומרת בועהוה"ה,
 או בגבשושית כגון הכי, בלאו רכשראע"8
 בעצמה שהבועה או קול, רמשמעתבמקום
 למרו מזה )רמ"א(. טרפה קול,משמעת
 לקותות ב' שיש מקום בכל לחטריףהבורקים

 בין מחסירנח היוצאת דבועח לי, יראהכו'.
 מיקדי זה ראין מחצייו, למטה לאונחאונח
 עליה סירכא שם אין מחציין למטה רהאתר"ל,
 פוסקים שיש כיון חלוה שם יש אם אבלכלל,

 יוצאת בועה אם וכן טרפה. בזה,המטריפין
 מחציין, למטה לאומח אונא שביןמסיר:א
 המטריפין פוסקים שיש כיון חלון. בל::אפי'
 בריאה לפני, בא מעשח סירכא.בהאי

 רם, מלאה היתה והסירכא לניס,שנסרנה
 בזה מהני ולא מתר"ל, גרע רכאןוהטרפתיה,

 טרפה, מבצבץ דלא ואע"ג ומשמוש.מיעוך
 שיש במקום להכשיר, מועלת הבריקה איןכי

 רטינרי הט"ז, מש"כ )ט"ז(. כו' איסורספק
 ל"ט, בסי' ולקמן כלל, לקותא שם עליהאין

 אע ומרבריו רהוא. כל ריעותא רהוי משמעי"ג,
 ב' כמו תר"ל, הוה לא א' משם דת"ללמרין

 )פמ"ג(. זכים במיםבועות
 חיתונים ב' בין בועות ב, אחר משםתר"ל

 מחציין, למטהונסרנו
 ה"ה השמ"ח, שם וכ' חלון, באין אפי'טרפה
 טרפה יפה, להרבק מניחין שאין גרולחבועח
 שאר או גבשושית על העומרת בועה)שם(.

 כשרה ריאה למראה משתנת אבלריעותא,
 רכתב ממה מקורו תר"ל רין הנה)ש"ך(.

 לקותא הוה מבועח, תלויה וז"ל.הראב"ר,
 ומעירות לקותא,בתר

 ואמרינן נקב. שיש לריעותא תרתיריני
 ריעותות רב'בנירה,

 מטומאה. איסור וילפינן פומאח. וראיחוי
 בהג"ה. כאן שכתב ממה רנלמר כתב,והט"ז

 נקב שיש רמעידות או כתב, ה'ובתבו"ש,
 להו רכייל בר"מ, כמ"ש או הראב"ר.כמ"ש
 והנה ע"ש. להתקלקל רסופו וטינרי, בואהעם

 הריעותות אל להתיחס שצריכים התנאיםאזכיר
 כל הא', התנאי לריעותא, ב' נקראיםשיהיו
 אף פוסקים, או בש"ס פלוגתא דמצינומילתא

 גמורה ריעותא כן, קיי"לרלא
 שהט"ז רואה, אתה והרי מיקרי. הא'התנאי

 חלון, עם מחציין דלמטהכתב,
 הסכים והנה"ך תר"ל. ה"ל פלוגתא, ראיכאכיון
 זכים, מים כמו לקותא דחזינן היכא וכל ידו,על

 מיקרי, ריעותא לקותא, רהוה אומריםרהתוס'
 וטרפה. תד"ל הוה דיעותא, עוד אליהובהצטרף
 רהוה כתב רשם ל"ט, ובסי' כאן, שמ"חועיין
 בפירוש, התירו שלא מה וכל ראורייתא,ספיקא
 תר"ל הב', תנאי עמו. והרין להקל, לנואין

 גב על זה בעומרין אלא הוי,לא
 ואם מזה. זה מרחוק ולא זה, חב'תנאי

 קל הפרש שאין ערקרובים
 וכ', אוסד. ט' והתב"ש ה', השמ"חביניהם,

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא

 ישראל בעם מצינו וכן ונקי. זך יהיה העשיה שאופן הבריות, את בהם לצרף רק ניתנו הם החיים,והתנהגות
 יכולים היו האומות שארי וגם האומות, לשאר קוום התרבותי, במובן ונתעונו נתבכרו המצות, את עליהןשקבלו
 בחז-ל, כמבואר לקבלה. ביכולת היה ואחו אחו וכל האנשים, לכל בפומבי ניתנה התורה כי זו, במוריגהלעמוו

 נקראו ולכן )שבת(. בהם וחי (קאדם אותו יעשה אשר שנאמר, ככ"ג, שהיא בתורה ועוסק עכו"ם שאפי'מנין

 השחר ברכת של בנוסח הטעם, בממרשים ומצינו הרוחני. לביכור הראשונים היו כי תבואתה, ראשיתבנ"י
 טוב יותר שחלקו אלא לעולם, נצרכים שכולם להורות, ישראל, שעשני בלשון ולא שלילה, בלשון ג:י", עשני"שלא
 אה להם נתן אבל מחבירו, יותר לאחו חשיבות שום בלי ישר, האום את ברא ו' כי ט"1(. סימן ה או ד',~ט"ז,

 חפצה שלא רק ולא אחו. אום מין רק היה לא ביצירה אבל שמקבלם, במי יהירה חשיב:ת המביאיםהמציוח,
 ואת תעשו, משפסי את בקרא, כמבואר מזה, לשמור אותו מחייב אלא שבאום, הטבע רגשי את להמיתהתורה

 אשר והמשפסים החוקים מה עריות, בפריצות אלא מובר שאינו אחר וקשה, י"ח(, )ויקרא, כו' תשמרוחקותי
 להזהר וצריכים החפץ, תגדל בעריות שהמחשבה בסמוך, שכתבנו מה לפי לפרש, ונראה כו'. אותנו אלקינו ד'צוה
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 דהנקב דפי' דסמוכי, בועי ב' גבידמרש"י
 דאפי' זה, למר סביבו הבועות העלהשבריאה
 כן. משמע לא ל"ט סי' שמב"ח ואףסמוכין,
 וצ"ע. השמ"ח, כדברי בזה, להחמירויש

 כל הריעותות, ב' שיהיו ג',תנאי
 בועה כמו אחר, משם אחד ג'תנאי

 אחד משם הא וכדומה,וסירכא,
 לא דת"ל ד', תנאי לריעותא. תרתי הוהלא
 מטוונות, עדות שמעידין היכא אלאהוי

 דסופו או נקב, כאן שישאו
 מכוונת, עדותן אין הא להתקלקל. ד'תנאי

 תלויה סירכא בזה, המשללא.
 שריעותא היכא להסתפק, ויש כו'. האטוםמתוך
 סוג שמנה הר"ם, לשיטת חסרון, עלמעידה
 וריעותא לינקב, דסופו מטעם לא בפ"ע,חסרה
 הוה נקב, כאן שיש או לינקב, שסופומעידה
 דהלכה נתבאר, כבר אך לאו. או מכוונת,עדותן
 א"כ הוא, נקובה מטעם דריאה טרפותדכולהו
 ולמנות לבאר אבוא מעתה, כך. כל נפ"מאין
 מעט ורמ"א המחבר כי הם, כמה לריעותאב'

 משלי.נופך הוספתי ואני הוסיף, והשמ"ח הביאואשר
 תלויהסירכא מבועה תלויה םירטאא(

 טרפהמבועה,
 ומיהו אחר. למקום דבוקה וכ"ש ובה. מינהוה"ה
 הקיל ותלויח, מיעוך. מהני לא אחרלמקום
 במינה ה"ה ואפשר מיעוך. ע"י בה"מהתב"ש
 תלויח ולפעמים בזה. לסמוך יש אם וצ"עובה.
 דזו חלון, בלא מחציין למטה מדבוקה,גרע
 לאונה, אונא בין היא אם מיעוך צריךאין

 מיעוך, מהני ואם בנה"ך. כמ"ש טרפה,ותלויה
 אונא בין או חלון, וביש כדלעיל. ספקזה

 ולא טרפה, חלון, באין מחצייו למטהלאומא
 מיעוך, מהני לא מטינרי ודבוקה מיעוך.מהני

 להקל צידד כבר ובח ומינח כשרה.ותלויח
 דטינרא וטעמא, י"ג, ל"ט, הט"ז כמ"שמיעוך, מהני בחלון, מחציין למטה ומטינדיבהפ"מ.

 ומש"ה, ריעותא. קצת אלא גמורה, ריעותאלאו
 עוד אליה בהצטרף למעך האוסרין דרבודבוקה
 מחציין, למטה משא"כ אסור. דהו, כלריעותא
 בין אף ולפ"ז, חלון. שיש אף המכשירין,דרבו
 לחקל. לצדד יש מטינרי, לאומאאונא

 והנה טרפה. שית, הגבשושית על בועחב( הגבשו- עלבועה
 הוא זה,גבשושית

 גופא דזה כיון מ"מ מגבה, גבשושיתשאוסר מי מצינו שלא אף לי, ויראה בועח.ועליה בגבה שעומדת היינו, ה'. ל"ה, בסי'המוזכר
 בצורת אלא מיטרפה דלא לומר גדולה,קולא
 אין חיכוך דלטעם וגבשושית. כהר ולאאונא,
 דרכה, אין בגבה דיתיר סוברים וע"כלחלק,
 בהצטרף א"כ בגבשושית, מכשיריםומש"ה
 ולא וטרפה. תר"ל, הוה ריעותא, עודאליה
 לא עליה, דבדעה מט"ד פהותה האעליה, ובועה כט"ד, הוה דהגבשושית אלא תר"ל,הוה
 מגבה אונה ביתיך ומיהו וכשירה. תר"ל,הוה

 יש מט"ד, פחותה היא אם אף עליה,ובועח
 מט"ד. פחות אפי' ע"ג יתיר די"אלהטריף.
 שיש כיון תר"ל, הוה מ"מ כן, קיי"ל דלאונהי
 אין כה"ג, בגנהטושית אמנם שחולק.מי

 מט"ד, יותר חריאח ע"ג בועח ולעניןלאסור.
 שפ"ד.עיין

 על העומדתבועה טל העומדת בועחג(
 דמשמעת ם ו ק מ קול דמשמעתמקום

 שהבועה אוקול,
 קול דמשמעת תר"ל. הוה קול, משמעתבעצמה
 ובועה מהקרומים. א' ניקב דודאי ריעותא,הוה

 וטרפה. זכים, במים אפי' לקותא דהוהריעותא,

 ל ה ך אסורות מאכלות ל הא
 וכדו', יבום ומצוח ורביה, 9ריה מצהת ויבסל זה, מפרט וכל מכל להתרחק האדם שיאמר הכחוב, חששמזה.
 את ואמר, ד' צוה לזה שבע, מרעיבו רעב, משביעו באדם, יש קסן אבר שארז"ל, לחלוסין. מזה פרושויהיה
 )אוה"ח(.כו, העריות שהם תשמרו, חקותי את ואעפ"כ לעשות, מחיבך אני לך, שאסרתי עצמו ממין שהם חעשו,משפסי

 בהם, וחי שאומר במה כמרומז גבוה, למדריגה ע"י להתרומם האום בחת העשיות בכל התכליתועיקר
 דבר בכל הנחקק אלקות הכרת דבר בכל להכיר יומים, היום המעשים בכל וחיות נשמה להביא צריכים ד,אני
 לשובע אוכל "צדיק בפסוק כמבואר שבקרבינו. ונשמה לרוח מזון גם מספיקים אנו בהאכילה כי בפרס,אכילה ובעניני בכלל, ידינו במשלח במעשינו, היסב לדקדק נכון מוחלט, היתר שאין אצלינו שנתבאר ואחר נמצא.אשר
 הפילוסופים וחקרו )של"ה(, שביעה הנפש ההיא הקדושה ומצד קדושה, צד יש עצמה שבאכילה )משלי(,נפשו"
 לנו גילה ז"ל האר"י והרב הן. אכילה בנות לאו והנשמה, הנפש כי האכילה. ע"י מחחברים איך בגוף, הנפשסיבח
 דבר לך אין כי כו'. האדם" יחיה ד' פי מוצא כל על כי האדם, יחיה לבדו הלחם על לא הפסוק"כי בפי' זהסוד
 הכפנה, גדל. לו ואומר בו, המכה מלמעלה מזל לו שאין שלמטה, עשב לך אין שארז"ל כמו קדושה. צד בושאין
 הוא בעולם מאכל כל נמצא הארץ". את יענו והם השמים, אענה ד' "נאום כמ"ש מלמעלה, מכהו ההשפעהכח
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 דכהטטעת כמקום העומדת טינרא אוומורםא
 וכתב כשרה. ר', כאן השמ"ח לדעתקול,

 ומורסא, טינרי ולא אסור רבועה ז',בשמ"ח
 הוא קול רמשמעת כמקום ה"ה לדידיה,א"כ
 כתב, עוד ומורסי. טינרי ולא אמרו דבועהכן,

 מ"ז, מבועה תלויה סירכא דמכשירדלמאן
 קול. משמעת או גבשושיתה"ה
 כ' ריעותא, דהוה כאן המוזכר בועה דכלודע,

 ריאה למראה משתנית ראם ה',הש"ך,
 גבוח אפי' ואז בשר, קצת שיהיה ובעינןכשרה,
 ולאו אחד, טשם כ"א הוה דלאגבשושית, גבי על גבשושית הוה ריאה, משארהבועה
 והעולה מ"ז, ל"ט, בשמ"ח, ועיין מיקרי.תר"ל
 כשרח, ממורפא דתלויח היא,מדבריו
 שיש מבועח ותלויה טרפה. ממורסאודבוקה
 כשרה, עדיין וגבוח חריאח, בשר מראהעליה

 עדיין וגבוה ריאה, מראה שכסה מבועהודבוקה
 ששוה לא אם וטרפה, גבשושית, על סירכאהוי
 רבועה הא וי"ל, כשר. אז הריאה, לשארממש
 בעומדת היינו ריעותא, מיקרי גבשושיתעל
 לדינא. וצ"ע מקמא, לא אבלע"ג,

 גבשושית על כשרהמראה
 דהטור )שמ"ח(. תר"ל הוה פשרח מראחד(
 הוה כשרח דמראה כתב גבשושיתעל

 ל"ח הט"ז והביאוריעותא,
 ל"טריף, אין חבועח, על כשרח מראחב'.

 כשרות מראות והרבה הוא. הבועהדמחמת
 ובשחור כשרה. ושחור, שחור כמו זה אצלזה

 הוא. א' רמשם כשרה, בה"מ דוקאוכבדא
 וחסרון הקמט, עלבועה

 תר"ל הוה מבחוץ, הקמם על בועחה(
 דהרמב"ם)שמ"ח(.

 על כשרח מראח אבל מבחוץ. חסרוןפוסל
 מכשיר.חקטט,

 ביותרת וכ"שראונא, בדרי יותרת על טעה יותרת על בועהו(
 פוסל, רבא בדרי, דיתרת )שמ"ח(. טרפהמקמא,

 פוסלין. הפוסקים ררוב מקמא, יתרתוכ"ש
 תלויהסירכא

 האטום,מתוך חאטום מתוך פירפחז(
 )שמ"ח(.טרפה

 להחמיר. ויש ז"ל, להרמב"ם נקכ מטעםדאטום
 כשרה, מראה מתוךסירכא

 ווארצלין )שמ"ח( כשרה מתוך םירכאח(
 אצלם ויש בריאה, ונתקיים כשרהמראח

 בידי אין כשרה,מראה
להק4
 י שהופפתיחמחודשים

 הוה ריעותות,שאר ריעותות, או היתרת עלבועה שאר על בועחט(
 םירכא וה"התר"ל,

 או כשרה, מראהעל או גבשושית, עלתלויה
 וטרפה. תר"ל, נקרא הכל גבשושית, עלמראה

 בימין כיס יתיר תר"ל. הוהריעותא, שאר או בועה, או תלויה סירכאעליהי( ויש בשמאל, וא' בימין א' וורדות,ב'
 משום לאו דאיפשר לומר יש סירכא,ואצלו

 הוא.אחד
 ריעותא, איזו עליהם יש אםדמכשירים, ל"ה בסימן המוזכרים החילופיםכליא(
 יש כשרה, מראה או בועה או תלויהכגת

 כלל.ריעותא הוי לא הפוך, וא' וורדות ב' אבללהטריף.
 סדק, היכר ויש כאוסתא, שיעהריאהיב(

 או כשרה מראה או הסדק עלובועה
 תר"ל. הוה לא אי ביה לעיין ישתלויה,
 דהריאה וי"א כסדרן, בסרוכין אוסרין ישכי

 כך.בריאתן
 מטרפא פחות מקמא, יתרת טו( יד(4ג(

 יתרת הוא, תר"ל לאודאסי,
 לתר"ל. ומצטרף ריעותא הוה מט"ר פחותע"ג

 במקצת צימוק בתוך בועה או תלויהסירכא
 הוה, לקותא מטריף, רהב"ח כיוןהריאה,

 ל ה ך אסורות יאכלות ל חא
 היא ואת גדל, לו ואומרת בו, שמבה מלמעלה ההשפעה וקדושת ה13ף, הוא הנגלה המאבל. ונפש בגוףמעורב
 מאכל, של מהנפש נהנה נפש כי מחוברים, ונפש גוף גשאר אכילה ע"י או אוכלו, וכשהאוכל שבו.הנפש
 איסור צד יהיה שלא באובל, עצמו על האום להחמיר ראוי לכן מהגוף.והגוף

 )שם"
 שהנכשל לדעת, צריכים וואת

 שלא ראה פיך, לתוך תורתך שיכנס ער בחו"ל, כמרומו תועבה, ותפילתו תורתו גם אסורות, במאכלותחלילה
 בקרא כמרומו שבקדושה, דברים בו להכניס יכול אינו פי1 את המטמא כי פיך. לתוך אסורות טאכלותיכנסו
 אליהס, לאמר מאי לדקדק יש כון תאכלו אשר החיה ואת כו' דבר אליהם: לאמר אהרן ואל משה אל דויובר
 הרבה מצריות על שהחוירתו העבריות. מן טינקת אשה לך וקראתי האילך פסוק על כתב ו"ל רש"י דהנהוהל,
 שאסרה מה כי הק/ ברמב"ן ומבואר מטמ(ב לינק רצה לא לפיכך השכינה, עם לדבר עתיד שהוא לפי ינק. ולאלינק
 עם לדבר הקב"ה עתיד לבוא, ולעתיד האדם. בגוף אכוריות טבע מולידים שהם מפני הטמאים, אלו התורהלנו
 שהפה יתכן ואיך עמהם. יובר הקב"ה ונמצא ישראל,כל

 שא~
 וידבר הרמז וזהו השכינה. עם ידבר טמא



ם שמראל לז פיפן פרפות תיכותבית
 להדדי, דסמובי טינדי ב' תד"ל.ומיקרי
 דאיכא לעיין, יש מהן, בא' תלויהוסירכא
 )8מ"ג(. דמטריףמאן

)ג(
 סמוכות בועות ב' בה יש אם פמוכות1ועות

 דקיי"ל תפעם, רש"י פי' )מחבר(. זכיםמים מליאות אפי' אסודה. לזו,זו
 בריאה, שהיה נק1 מחמת אלא סמוכותדאינם
 מסביבותיו. הללו בועות את הנקבוהעלה

 דותקות שסמוכות כיון פירשו, ור"ןורש1"א
 דמ"ש אלא בניקב. הוה לינקב, וסופןזא"ז,
 כסברת משמע כשר, וטינדי בועה בסמוך,רמ"א
 הוא, הפירושים הני בין הנ"מ )ט"ז(.רש"י

 והולבות סמוכות, הן 1תתתיתן אםלהרשב"א,
 ואם טרפה. ולרש"י כשד.ומתרת1ות,
 או במ"ז נפ"מ, יש עוד כשרה. לרש"יוטינרי, ו1ועת כשר. ולרש"י טרפה, לרשב"אסמוכין, ולמעלה קש, כרוחב מרותקיןבתחתיהן
 כפי' הוא, דלקותא נאמר אם רוח,מלאות
 הני גם ולהרשב"א לקותא. לאו הנהורש"י,
 "שמ"ח, "על" דינא ולענין כו'. זא"זדוחקות
 רות1 ויש ולמטה, למעלה אהדדי נגעי לאדאם
 כשר. לכ"ע בה"מ שיער, תופי 1' אוקש,
 אלא להקל אק ו1ועת, ופינרי רות,1סלאות וכל להכשיר. יש גדול, וצורך בה"מזכים, ומים אסור. למעלה, או למטה קרו1יםואם

 הט"ז, דעת זכים, מים לעניל והנהבה"מ.
 ובשמ"ח להחמיה יש מנהג שאילדבמקום
 בא' ואם להקל. עהגיז קראקע, שבק"קהביא,
 הט"ז בשם בשמ"ח זכים, מיפ ובא'מוגלא
 על מעידה דא' החמיר, ז"ל והוא להתיר,כתב

 )פמ"ג(. כו' מ"ז אינה היא שגםחברתה
 ונראת אחת היאואם

 אותה נוקביז כשתים, כשתים תראתאתת
 אם מצדיה,באחת

 ואם וכשרה. היא אחת אחד, למקוםשופכות
 עוד וצריך )מחבר(. וטרפה הם שתיםלאו

 )ט"ז(. בפ"ע כיס א', לכל יש אם1דיקת,
 כימים, 1' יש דאם רש"ל, בשם הביאהט"ז
 השמ"ח 1דיקת, ולענין הש"ך. דעת וכלטרפה,

 בדיקה. בלי כשר ודיעבד בדיקה, בעילכתחילה
 ושפכו משניהם, המוגלא יצא ולא נקבוהואם
 לא וכאן מהני, במרה לקמן הב', ונתמלאמים
 ושופכין ונוקבין הפ"מ, שיש היכישיער, תוטי ב' או קש רות1 יש אם אמנםמהני.
 בכך אין כיסים, ב' להם יש אם ואףלהדדי,
 מוגלא בהם כשיש מילי והני )פמ"ג(. כו'כלום
 אע"ג קשים, צמתים הם אם אבל מים.או

 ליחה שם ואין פי' )מחבד( כשרה אהדדידסמיכי
 בתשובת היא )ט"ז(. טינרי חנקרא זהוכלל,

 בועה, הוה ליחה טיפה שיש כל דסוברהרמ"א,
 טינרא, הנקרא זהו ליחה, טימת שאילוכל

 בדק, לא ואם אח"ז, ל1דוק וצרידוכשידה.
 הוה ליחה, טיפת שאיז כל ולרש"ל,טרפה.
 דאטום כרמ"א, דהלכה נתבאר, וכבראטום.
 טרפה ליחה וטיפת מוגלה. מראה שיש הוה,לא

 מים יוצ ואם )8מ"ג(. להדדי סמיכימטעם
 במ"ז כבועה לה דייניע הטינרא, תוךזכים

 נ"ל הב"ח, כתב כו', קשים צמתים)פמ"ג(.
 )ש"ך(. כו' בסמיכי דכשר רותי 1מלאותדה"ה
 מלאה ת1ועה מתוך תלוית סירסא זה,ולפי
 שייך ולא היא, לקותא דלאו להקל. ישרות,
 וה"ה )9מ"ג(. דוח במלאות משא"כיקותא, דהוי התוס' כתבו דמ"ז כלל, הט"זטעם

 מכסה הריאה שקרום דהיינו 1ריאת,סורסא
 כשר )ג"כ הריאה מבשר גבוה ואינהאותה,
 למורסא טעם רש"ל ונתל )דמ"א(.בסמיכי(
 הבולט בדבר אלא בועה, מיקדי דלאדכשירה,
 ואפ"ה מורסא, בהאי מוגלא דיש ומשמעלחוץ,
 בועה דאוסר למאן ואף כשירה. נמידסמיכי, ו1ועת מורטא )ט"ז(. בסמיכי אוסראינו
 לבועה, הטינרי דנוקבת הסמוכים,וטינרי
 טעמא האי ליכא ובועה, מורסאמשא"כ
 ובין למהר"ם בין ולדינא, ש"ך, עיין)פמ"ג(.

 ל ח ך אסודות מאכלות ל חא
 בפה לו', בתפילתו יובר איך כי טמא. ובר יאכלו לא ולכך אליהם, לאמר עתיו שאני אליהם. לאמר כו'ד

 לתקן הראשונים מן להיות היו מחויבים ולילה, יומם בו והגית על נצטה ישראל שעם ומפני ומתועב.מזוהם
 הובר לנו ואסרה )שמיני(. תאכלו לא זה ואת תאכלו זה את כנאמר לאכול, ומה לאכול איך אכילה, בעניניתקנות
 שני. מצו יוינו, על תסמא שלא יתירה, קוושה בהם שיש בוברים לנו והזהירה אחד, מצד יוו, על נטמא שלאהסמא
 ושלא ל"ט(, )ברכות, כרעבתנותא אכילה איסור כגון, לאכול. איך כשרים, דברים באכילת פרק אתנו למדהוגם

 ישראל עם כי כ"ט(. )ברכות תחסא ולא תרוי לא לשכרה, לשתות ושלא ע"ב(. )סנהדרין, וסובא זולל אכילתלאכול
 להזהר צריך היה לכן ישראל", בכורי "בני כנאמר השכינה להתקרבות שזכה האומות, בין והראשון הראשהיה

 לאדם רק לא רב, נזק מביא מתועבים דברים אכילת כי להעיר, ונכון האומות. משאר יותר באכילתוולהשמר
 וסיפא המגפה, בהם שהיתה המדינית ע"י אפרים. הוכה לבי. ויבש כעשב, הוכה ואידך, הכא, במסורה, י)8ינחס(. המדינית- את הכה אשר המוכה, האשה "ושם בפסוק במפרשים כמרומז בכלל. האומה לכל גם אם כי בלבד,הפרטי
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 ריאה, םראה בעינן דלא מודים כ"עלש"ך,
 9י' וכן במורסא. כשרה מוגלא מראהואפי'

 גםוח דאם למד, אתה ומכ"ו כו',התב"ש
 לא עליהם, ריאה שמראה אף הריאה,םםשר
 כמו ריעותא, שאר דבכל אף בסמוכים,מהני
 מהני. לא כאן מהני, בשפולי, בועה אובתר"ל
 העלו או כו', דדוחקת היא דה1עםמשום
 להם ריאה מראה אם נ"מ איז ובזהנקבים,

 לאו ריאה, מראה לקרום שאין ואף לאו.או
 המורסא דאם פסק הש*ך )9מ"ג(. הוהסמיכי
 מט"ד פחות אפי' הנפיחה, לאחד מקצתגבוה
 היא, חדא דאם ומינה, סמיכות. משוםאסור
 אוסרת איז הריאה, ע"ג ועומדת כט"דאפי'
 בראשה. חידוד לה יש אפי' ע"ג, יתרתמשום
 מושרשת אינה הבועה אם זולת בפר"ח. הואוכן

 אפרים, דשער כמעשה משהו, רקבריאה,
 )פמ*ג(, בעינן בט"ד וע"כ ע"ג, להחמיריש
 כשני ביניהם שאיז אלא סמיכי, מיקריולא
 שיהיה והוא הריאה, שנפחו לאחר שער,חוטי
 )רמ"א(. ריאה מדאה ביניהם שמפרישבמה
 בו שיהיה אלא הפרש, כשיש כשר דלאפי',

 םוגלא, מראה בה יש אם אבל דיאה.מראה
 כסמוכיז.ה"ל

 הםועה, של העליון העור נקלף אםמ"כ,
 התחתון שהעור מפני טרפה. הריאה, עורדהיינו
 מכה, מחמת הבא עור והוא הבועה, עורהוא
 אפי' מיירי וזה יהידית, בבועה אפי'וזה

 שנקלפים םועות יש בבל"י, כתב )ט"ז(.במ"ז
 טרפה. שלימה, תחתיה והריאה הריאה,מעל
 מהרש"ל ההפרש בשיעור )פמ"ג(. הלכהוכן
 בהפ"מ פסק וחתב"ש קש, כרוחב שצריכיןפסק,
 כ"ש. קש כרוחב הפ"מ, ובאיז שיער, חוטיכב'
 דשם םראשה, קש כרוהם לשער להקלויש
 )9מ"ג(. כ"ב דוחבאין

 מוגלא מראה הא כו', בהפרש דיאהמראה
 )ש"ך(. מהני דלא כשרות, םראות וכ"שלא,
 דדרך פוסלין, היינו לא תד"ל מטעםומיהו
 )פמ"ג(. מוגלא על מראהלהיות

 המים אם דסמיכין,בועה תדי אפילו מתיריז יש זכים כמיםסםוכות
 לילך ויש ומתוקים. צלולים זכים, מיםשבהם
 ושעת ההפסד ענין לפי או המנהג, אחרבזה
 מבורד, מנהג שאין ובמקום )רמ"א(.הדחק
 םלאות בועות ומ"מ )ט"ו(. לאסור ישודאי
 )שמ"ג(. ממ"ז יותר להקל לצדד ישרוה,
 מלוחים, או מרים לאפוקי ומתוקים,צלולים
 האחדונים בבדיקות ונמצא עבורים. כמודהוי
 כיס לה שיש כל זכים, םים איזההסיםן
 יוצא רוח ואין הריאה, מן ונקלףבפנ"ע,

 לבנח הבועה של העור וגם הבועה.כשמנקבין
 לדידן אפי' סימן וזהו עכ"ל. מבפנים,גם

 בסכין. ינקוב לא גם באצבע, יגע לא)ש"ך(.
 מתוקין יהיו ולא הטעם, מפגים הברזלכי

 זכים, והמים ריאה בשפולי ובועה)פמ"ג(.
 שנוהגין דמקודם פי' )רמ"א(. בסמיכי במודינן
 וכן בשיפולי, ה"ה כסמיכי, זכים במיםאיסור
 םקיף, הו1 לענין אבל היתר, שנוהגיןבמקום
 שער בחוט סגי, בשפולי דלכ"ע דמי.לא

 וקמט, חריץ על בועה וקם1 חריץ עלםועח
 כשני דהויטרפה,

 של עליונה באונה )רמ"א(. דסמיכיבועה
 דאילו בזה, ד*ל )ש"ך(. חריץ במקוםימין

 בלא"ה וקמט, חריץ לחיות דדך שאיןבמקום
 משא"כ במ*ז, ואף תר"ל, מטעםטרפה
 והתב"ש בתדתי. דמתחזיא הטעם,הכא.
 העור, להגביה הבועה דטבע ה1עם,פי'

 להקל יש בם"ז, ובועה )פמ"ג(. טרפהומש"ה
 כתב בדק מחזיק ובס' המקילין. במקוםלפ"ז
 הבועות להיכוך לחוש שיש משום אחר,טעם

 )ש"ך(. להחמיד וטוב והגרגרת, קטנותבצלעות
 העור, להגביה הבועה דטבע להתב"ש זהלפי
 זה בועות ב' )פמ"ג(. בם"ז אף לאסוריש
 הפרש יש )דהא כשרה. אועת, ב' בין זהכנגד

 האונות דרך מ"מ דדוחק, לטעם ואףביניהם,
 םועות וב' ש"ך. הבהמה, בחיי פרודותלהיות

 ל ח ך אסורות מאאות ל חא
 להם שהושיבו במדרש, כדאיתא פעור. לבעל ונצמדתי טעיתי, לחמי אכילת שע"י לחמי. מאכול שכחתי כיוקרא,

 המה הפסוקים, בהתחלת כדאיתא פעור, ע"י אפרים הוכה וכן ומשקין. מאכל מיני להם מוכרים שהיופונדקאית,
 נזהרים היו שלא מפני כלומר, לחמי, מאכול שכחתי כי שאמר, במה מרמז )בעה"ט(. לבושת ויגזרו פעור בעלבאו

 השפעת תחת זה ע"י ונפלו ונבילות, טרפות מאכלים מחנותיהם קונים שהיו במורש, כמבואר איסור.באכילת
 נזק מביאים איסור מאכלי כי לדעת, ונכון כמעשיהם. לעשות נכריעם

 אמו. בבטן לעובר גם נוגע אלא לבר, האוכלם בהארם רק לא וקלקול, גחון. על הולך הבטן.אליל
 באו הכיפורים, ביום מאכל שהריחה אחת באשה בחז"ל, שמצינוכמו

 בטרם העובר, על קראו ללחש( )שמעה ונלחשה לה, לחשה הוא. הכיפורים שיום לה ולחשו לכו אמר רבי.לפני
 בבסן, הונח וצדקתו, הארם לישרת היסור כי פ-ב(. )יומא, יוחנן ר' ממנו ויצא א'(, )ירמיה, ידעתיך בבטןאצרך
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 זה, נגד זה אף איסוד, אין טחצהן, לטטחאף

 טדפה. כה"ג, פינרי ננגד בועח אבלפמ"ג(.
 בועי שכנגדה. הבועה וטנקבת קשחדהטינרא
 )דמ"א(. כשר זא"ז, סטוסיוטערי

)ד(
 שנמצאאבעבוע חריאח 8הצפוליבועה

 הדיאה,בשיפולי
 בכל מקיף כ"ש בשר אין אם לאסור,נוהגין
 ליפסק טופו בסוף, שעומד דכיה )מחבד(.צד

 עוד ויש )ט*ז(. תוס' ליזהר, וטובולינקב,
 פעפ, עוד ויש בועות. סב' דטתחזיאפעם,

 זסים ובטים )שמ"ח(, שם טסבידחדהטוגלא
 בסמוכי, דמכשיר מאן השמ"ח, כתבבשיפולי,

 אמנם ליפסק. דסופו להקל, ואין כאן,ה"ה
 להקל, יש בשיפולי, רוח טליאחבבועה
 טורטא או טינרי ואם מכביד. מוגלאדדוקא

 מקיף בשר )פמ"ג(. להכשיד ישבשיפולי,
 )ש"ך( א' שער חוט אפי' משמע כו', צדבכל
 דיאה בשיפולי כשר טינרי אבל בועה,ודוקא

 או חאוטח תחתית היינו ושיפולי)דמ"א(,
 לאוגא אוני שבין החיתוכים לא אבלחאתא,
 שם שיש מקום דבכל אומדים, ויש)מחבד(.
 להטריף יש ולכן דיאה. שיפולי מיקדיחיתוד,
 לשדדה, דבוקה שהדיאה במקום למעלה,אפי'
 חריאח שעדיין האונות, חיתוך נגד הואאם
 חאוטות, נגד אבל שיפולי. ונקרי חדח,שם
 דחבה. הדיאה דשם שיפולי, שם הוה דלאכשר,
 חוט אין ואם חטנחג. אחר בזה לילךויש
 לצד וטכהצטשין אותה, גופחין מקיףבשר
 כשדה. מקיף, בשר חוט כך ע"י אםבועה,
 ריאח טראח מבשד בחיקף שיהיהוהוא

 היקף לאותו שא"צ כתב, ומהדש"ל)רמ"א(.
 פוסקים שהרבה ואחדי כו'. ריאהמדאה

 ובן )ש"ך(. להקל יש בשיפולי, בועהמכשידין
 שוטעין. לחקל דבשיפולי והפד"ח, הט"זפסק
 מדברי רק בש"ס, טקור לו אין זה דיןכי

 חוט ראה דאם השמ"ח כתב לאו, אוטקיף 8היר אם לראות חס*יקו לא ואם הוא.בח"ג
 צריך דלכתחילה נפחו, שלא אלא מקיף,בשד

 יש גדול, ולצודך טדפה. וא"ל בשדה,נפיחה,
 ראו לא אם דטתיף טחרשד"ם עללטטוך
 כשרה, בשיפולי בועה שמא 8"ס, דהוהונאבדה,
 קרעוחו בטזיד ואם מקיף. בשד חוט היהושמא

 דלדידיח דד', איסור כמבטל הוהלהבועה,
 שנתערבח, בשיפוליח בועח ולפ"זאסור.
 לצדד. לכאודה מראה אחדות, בבהמותאח"כ
 בלא אבל כן. לעשות חלילה לטעשחמ"מ
 הפ"מ. בלא אף להתיר יש התעדובות,נודע
 והיה טשטהצ, ע"י חבועח נתרוקנחואם
 כו' לאסוד יש זה, משום מקיף בשדחופ

 ובאו בשר, מדאה בהיקף היה לא ואם)פמ"ג(.
 בה, ומשמשו ונפחוהו ומומחים בודקיםאח"כ
 עשו היטב, שנפחו יפה וכוחן בקיאתןוע"י
 )רמ"א(. כשר בשר, היקף שםשהיה

)ח(
 וניברת בריאה,בועה לעבר טעברבועח

 דלא אע"ג אחד,בעבר
 לומר, לנו ואיו )מחבר(. כשדה אהדדי,שפיכי

 מהרש"ל מתיר ובמ"ז כלל. סמפונותבדיקת ש"י צויצ"",,עייז דדנתד::וסקדדד~ליגן
 מים או ובמוגלא סמפונות. בדיקת ע"יבהפ"מ
 משמע, ומדמ"א אוסד. בהפ"מ אפי'עכודים,
 וצ"ע בדיקה, מהני ולא אוסר, במ"זדאף

 סטפונות. בטקום קיימי דלא והוא,)8מ"ג(.
 נהגו בגסה, וד' בדקה, השיפולי מןאצבעות ב' דהייע סמפונות, במקום קיימא איאבל

 בבועה זסים מים ואפי' לשנות. ואיןלהטריף,
 שם יש עבה, שהריאה במקום פי')דמ"א(.
 אצבעות 8' משפולי דחוק עד והיינוסמפונות,
 אם דאף נתבאר, כבר לחלסה )ט"ז(.בדקה

 ל ה ך אסודות מאכלות ל חא
 בי 8לא, זה וראה וישרים. צדיקים אנשים יוצאים אז ונבילות, טרפות טמאים, דברים בקרבו מכניט אינואם

 שאינם ארק שאגת שואגות ומודעות מהכרוזים יותר איטור, מאכילת להרחיקו לעובד סועילים היו לחשהדברי
 מטשלת על ונצחה בנו, טשלה "הבטן" ממשלת ולחר*תינו אסורות. ממאכלות האנשים את ולהרחיק למנועמועילים
 לעטקות ההשתדלות ובסקום בבטן". היא דזמנינו, "אליל חוה"ל, בספר נאמר וכן האברים. ראש להיותהראש,
 ומעדנים. תאוה בשר ויותד יותר לקבל שיוכל הבטן, להרחבת ביותר משתדלין הללו בעתים שבראש, המחוהרחבת
 שהיא בטגו על מתאונן הרשע כלומר, )משלי(, תחסר" רשעים ובטן נפשו, לשובע אוכל "צדיק בקראכמרומז
 וחסר קטן היא הבטן שלעוטתה כ"כ, גדלה תאותו לאכול. מתאוה שהוא האוכל את לקבל יכול ואינוקטון,
 נאטד שעליו כשרץ, בטנו על זוחל שהוא ונראה לארץ, שמגיע עד ורחב גדול שבטנו הגם לקבלה.מקום
 עמלינו שבל להודות וצריבים קטן. נראה הוא תאיתו בעיני אע8"ב )שטיני(, הם" שקץ כף גחון על הולך"וכל

 הגדולים, המלבים אחד אטר שעליהם *שוטים בחהלים אנחנו תחשבים הגטן, להחזקת מטה מטה יורדובספינו
 בבהמות ונטשל הרוחני, במדרגתם מושפלים הללו, בעתים מאתנו גדול רוב ולבשתינו, הבטן". על הולך"החיל
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 שהוא כלום בכך אין הסמפון, במקוםעומדת
 או אונח תחתית היינו זה ושיפולבשיפול,
 דשיפול כאן, דמודה כאן שמ"ח עייזאומה.
 החיתוכים. בין בחירור לא אונה, תחתיתהיינו
 הרבה יש הדק, בצד דשם לוררא, דמיולא

 )פמ"ג(. נימוח שמא שפיר, וחיישינןסמפונות,
 דבסמיכי תמוהים, דבדיו כו' זכים במיםואפי'
 שהולכין לעיל כתב טרפה, התלמוד, מדיןשהוא
 במים שהדין כתב בשיפולי, וגם המנהגאחד
 רק שאינו מעל"ע וכאן בסמיכי, כמוזכים
 שאין כתב ורש"ל להחמיר. החליטמנהג,

 בלא אפי' להכשיר נראה ומדבריולהחמיר.
 ולפע"ד, )ט"ז(. עיקר וכן הסימפונות,בדיקת
 ומוסכם בש"פ, מקום לו יש מעל"ערבועה
 אריאה )מ"ו( בש"ס דאמדינן הפוסקים.בכל

 וא"כ סמפנוהי, דקיימי והוא כקיתון,שנשפכה
 בהגהת נמצא וכן כו'. מעל"ע בועהכ"ש

 כו' במ"ז אף מעל"ע, בועה להטדיףמהדי"ו
 שפכי, לא אי אבל לחררי, שפכי ודוקא)ש"ך(.
 )דמ"א(. וסמוכיפ בעכורים אפי'כשר

 כקיתון, לנשפכה דמי לא דאז משוםוטעמח,
 שהיא בועה )ש"ך(. לסמפונות למיחשוליכא

 במקום הורדא,תחת
 סמפון שם וישהדק, הוררא תחתבועה

 מעל"ע דניכרתטדפה,
 שם שיש כיון מקיף, בשר שחוט אף)דמ"א(.
 משא"כ שלה. עב כבמקום והוהסמפונות,
 ניכרת ואינה בורדא בועה יש ואם אונות.בשאר
 ריאה בשאר כמו כלל, טדפות אינםמעל"ע,
 חוט אם כשרה שהיה בשיפולי בועה וכלכו'.
 מת*שטת היא אם לראות צריך מקיף,בשר
 משיפולי, אצבעות מב' יותר עד בריאה,למטה
 להזהיר וצריך מעל"ע, מכח טרפהשאז

 דהא נראה, הט"ז מלשון )ט"ז(. ע"זהבודקים
 באין היינו מעל"ע, בשיפולי בועהדמכשידין

 טדפה, סמפון, יש אם הא סמפון, שםדואין
 דבריאה העלה ל"ח, בתב"ש, אמנם הש"ך.וכ"כ

 בוורדא, אם כי לחוש אין סמפון, שם יש אםאף
 הריאה, באמצע כמו מסובכים הדבהשיש
 )פמ"ג(. כו' בריאה ולא בורדא להטדיף ישלכן

 זעק כבועה,דינה לעבר מעברטינרי
 איזהו מ"בלקמן

 דבדיו בזה גם )דמ"א(. להדדי שופכתמיקרי
 שלהן שטדפות ושיפולי, בסמיכי דמהתמוהים,
 כו'. מעל"ע ק"ו בטינרי, כשד לד"ה,ברור
 להתיד שנוהגין העיד, בדק מחזיק בספרגם

 עמו הסכים ל"ב דהש"ך הנראה, כפי)ט"ז(.

 שורש לו דכתב לש"ד מעל"ע,מורפא
 הוא. כקיתון דנשפכה לאסור, ישבתלמוד,
 הא כקיתון נששכה דלא דהכשיר, הואוטינדא
 שורש לו אין זה דין ולט"ז, אסור.מורסא,
 הכשיר ושמ"ח להקל. יש לכךבתלמוד,
 לו יש א' בעבר אם עוד, וכ' מעל"ע.מורסא
 הדיאה, לבשר שוה הב' ובעבר לחוץ,בליטה
 לחוץ בולטת אם ונראה, כתב. ויפה שם,פוסל
 דמ"מ ריאה. במדאה שנכסה מה מהנילא
 שוה אם ודוקא הריאה. מבשר הואגבוה
 )פמ"ג(. להכשיד יש ריאה, ומראה א'מצד
 ב' גבי דשם כלומר, כו', מ*ב סי' לקמןועיין
 שופכות, היו ולא נקבוהו, דאם נתבאר,מרות
 שהטילו או חברתה, גם ועלתה זו נפחוואח"כ
 שופכת מיקרי חברתה, גם נתמלאה ועי"כמים,
 דלעיל הא הש"ך, וכ' )ש"ך(. כאן וה"הלהדדי.
 לסימן מקום הראה לא דסמיכי, בועה תריגבי
 בנתמלא אף טדפה דשם כנ"ל, ה'מ"ב,
 חברתה גם נתמלאה כן ידי ועל מהם, בא'מים
 שאין ואף זל"ז, וניקבו היו, דב' דאמרינן,כו',
 )פמ"ג(. אסור כלל,כיס

)ו(
 היכא נקב, בו שנמצאאבבוע בבועחנקב

 דטבחא, ידא משמשאדלא
 מיתה, לאחר או מחיים ניקב אם יודעואיע

 ל ח ף אסורות מאכלות ל חא
 בהמה, אכיית אכילתם שבמקום זאת, ישכילו חכמה לו מהבטן. גבוה יותך עצמם את לרומם יכולים שאיגםנדמו,
 לשובע האוכל צדיק, אדם כאכילת להם, נתשב שיהיה אחר, באופן רק הזאת, אכילה בעצם לעשות יכוליםגסה,
 כו,, אביהם של תלמיויו הרשע. בלעם של לתלמידיו כו', אברהם של תלמידיו בין מה בתז"ל, כמבואר ג"כ.נפשו
 יק אם פשוטה, ה'(.באכילה )אבות, גיהנם יורשין הרשע, בלעם של תלמידיו אבל לעוה"ב, ונותלין בעוה"ז,אוכלין
 כשתזר לקיש, ריש בדברי צתות, בדרך וי"ל העוה"ב. את לעצמו לנחול אתד כל יכול הקווש, טהרת עלתהיה
 ליה אמיי ושתי. קאכיל יתיב ואתי, נפק מיום, וניצול להייגה, מוכן שהיה מהלודאים, שניצול לאתרלמוטב
 כזה, גדול נס לאתך אותו, העייה שבתן י"ל מ"י(, )גיטין, כרי כרסי לה אמך עליה. למיזגי מיוי בעית לאביתא,
 בסיגופים השבים תשובת יקבל למוטב, שתזך שלאחך בדעתה, תשבה תי, לאכלו תפצים שהיו מהפראים,שניצל
 כלומר, עליה, למיזגא מידי בעית לא לו, שאמיה בדבייה לה שימזה וזהו ושתי. קאכיל יתיב והואונזירות,
 לעוה"ב, משכב לך להציע המשקל, ותשובת ותפילה, בתורה רוחנחם, בדברים לעסוק נכון, יותך היה לאהאם
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 תלינן משמש, אם אבל משמע )מחבר(.טרפה
 שלא בצלעות, שיעיין ובלבד כו', להקלבו

 שראו בשנים הביא בב"י ריעותא. שםימצא
 שלא והסכימו ונפחוהו, ריאה, נהטיפוליבועה
 אומרים, אחרים והבודקים מקיף. בשדהיה

 ואמדו, הבועה. וקרעו והכשריהושנפחוהו
 יש יותר, יפה כוחן היה, אחרוניםשאותן
 כאן דאין כ"ו, בד"מ רמ"א כתב וכןלהכשיר,
 )ט"ז(. כשר הכחשה, יש אם ואףהכחשה,

כסימן
 הריאש;מראות

 היכא בבועח, נקב בנמצא חלכח,ולענין
 עכורים מים ואפי' תלינו, למיתלי,דאיכא
 )8מ"ג(. כו'וסרוחים
 דבועות בריאה. כמו בבועח, מקיפיןואין
 )ש"ך(. להשתנותעשויות

)ז(
 בכל או הלב בקנה שנמצא טירטא אובועח

 )מחבד(. כשרה מחריאח, חוץמקום,
 )רמ"א(. מ"ו סימן לק'ועיין

לדץ*
 סעיפים. ה'ובו

 המותר. למראה שנשהט פסולות מדאות )ב( בדטט4 ופסלות כשדות מראות)א(
 מראות, בעוף, 19סלים אם בריאו4 נתק קליפות, )וק( מוגלא. מחמת מראות)ג(

 עוף. של בריאה בדיקה צדיכים אם סידכות.בועות,
)א(

 אפי' בה שנמצא ריאה ירוק. שחור.מראה
 או כדיו, שחור כ"ש בלאו. גרין.געל.

 למראה דומהשהוא
 קורין אשכנז ובלשון ירוקה, שהיא אובשר,
 שהיא בין ביצה, חלמון כמדאה שהיא ביןגעל.

 כשותא, כמדאה שהיא ביו טרטום,כמדאה
 מראות עוד יש כו', כתב רש"ל )מחכר(.טדפה
 ירקרק והן וטדפה, עליהם, ירקות ששםאחדות,
 ווטעוח, פאוויא. הנקדא טווס של הטנףטמו

 ווכס. געל שקורין פנים הורקת וכעיןוטזחב.
 גריה או בלאו הנקרא ידוק דמילתא,כללא
 )ט"ז(. כשדה אדומח, הוא אם ואפי'שיל, תיינק- כמראה או עין, וכעין שטיין,קרייט שקורין מה אבל טרפה. געל והנקראכשר.

 ממראות חוץ מראות דכל דבריו,משמעות
 גרוי, או ברוין כמו בגמ', המוזכרפסולות

 האחרונים. כל ממ"ש נראה וכן הם.כשרים
 אין כי רב, עיון צריך ומ"מ לדינא. הואוכן
 כתב המראות. בין להכיר כ"כ בקיאיןאע

 נפיחה, הריאה צריכה המותר מראההשמ"ח
 בה"מ, כשרה נפחוהו, לא ואם דיעותא.דהוי
 פסולה, נפיחה ע"י פסולה, ובמראה הוא.ונכון

 שנפחוהו דמיירי ונדאה משעדינן.דבנפיחה
 לא דבחייה אמרינן מדאי, יותר האכדדכה,
 קש"ך שכ' כמו לא אם כ"כ. נפוחההיתה
 כאן, וה"ה טרפה. ממ"נ דמכח ל"ו,בסי'
 טשרות, מראות חרבח יש אם הוא.ופשוט
 סי' המחבד כמ"ש כשרה. וכדו', ואודםכוחלא

 המראות. מאלו גונים הרבה בה יש אפי'ד',
 השמ"ח כתב להדדי, טטוכות הם אםאמנם
 בתב"ש וכאן תר"ל, דהוי אסור, הפ"מדבאין
 מראות ב' שאוסד במה מהר"ץ עלחולק

 וטור בסמוכות, מיירי דמהר"ץ וי"לכשרות.
 ל ה ך אסודות מאכלות ל חא

 לעוה"ב. הצדיקים, אבותיהם של המשכב למקום הוא מגמתם כל הצדיקים, כי אבותי. עם ושכבתי יעקב, שאמרבגדר
 בעדו להכין והרוצה העוה"ב. חת לגחול יכולים ושתיה אכילה ע"י גם כלומר כרק כרסי בתי, ואמר, ענה והעל

 באכילת התיקון הוא גדול כי וגאותים. כשרים טהורים, מאכלים ע"י הדבר לו ירכוש לעוה-ב, ונקי וךמשכב
 שמלובש כשר, מאכל האוכל יהודי, אינו שאפ" אומר, היה הוא הבעש-ס, בשם כמסופר ובבא, בוה כשריםמאכלים

 מה מכל יוחנן, ר' בגמרא, שמצינו ווהו עליה. נעשה לישראל, שירות עשה ההיא האכילה ובכח הקדושה,בו
 לעבדו. תיקון להביא כדי היה וכפנתו ירושלמי(, )כתובות, כוי לעבדו נותן היהשאכל

 עם יחר משבת ההרחקה גם כולל אסורות, ממד.כלות שהוהירות לדעת,ונכון
 תכין בין כו,, ללחום תשב .אם החכם שאמר כמו אחד, במקום איסוראוכלי אכילה במקוםזהירות

 שתבטלם הגם עבירה, עוברי עם בההתקרבות כי )משלי(. לפניך אשראת
 כמוהו. אחריתך גם ותהיה בזה תתרגל הומה בהמשך כי גדול, נוק לך ויביאו עליך, ישפיעו יודעים בלאבלבך,
 )הובא במדרש ומבואר כ-ה(, )קדושים, ד' אני לך, תעשו לא מסכה אלקי האלילים, אל תפנו אל בקראכמרומו
 אתה סוף אחריהם, פונה אתה אם הב4 אלילים תחילתם מסכה", "ואלקי חשוב. הוא כלא אל, אלילים,ברש"י(,
 אלקות לאלילים, פוגה שהוא מיד הלא אלקות, אותן עושה סוף שאמר מהו ביאור, וצריך אלקות, אותןעושה
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 בהפ"מ, ומ"מ סמוכות. באין מייריוהמהבר

 דכשירה. ל"ז, בסי' השמ"ה אמ"ש לסמוךיש
 ריאה, בהדא ואדומה ירוקה הכו"פ,כתב
 ידוקה עדיין, הדם נבלע לא אם ממ"נ,טרפה
 אדומה עדיין, הדם נפל לא ואם עבידתיה,מאי
 להכשיר יש הנראה כפי אך עבידתיה.מאי
 מקוכית די"ל ריאה, בהדא ואדומה ידוקהאף

 הדם, נבלע לא עדיין יהד במקום יש,מקומות
 הש"ע שכתב מה עדיין. נפל לא ב'ובמקום
 עיין ספק. רק הוה ד"ל, של הריותמראות
 לס"ס, זה מהשבין לא אנו ומ"מ ג',שמ"ה,
 ונפוחה בקיאין. שא"א ידיעה, הסרון ספקדהוה
 פירושים בשאר אמנם ספק. "וה הריות,כעין
 העלו כן ודאי. הוה דקל של דהריות אהאשם,

 בהריות לכתוב המהבר דקדק ומש"ההאהרונים,
 )פמ"ג(. באינך לא ספק, הוה דקלשל

 בהדברים בין גופיה כרכום בין כו',כרכום
 דכרכום כתב, ובתב"ש )ש"ך(. ממנושנצבעים

 וכשדה, הוא אדום רק לגעל נוטה אינושלנו
 האהדונים מסתימת אמנם הריע. היינוכדכום
 כרכום כתב, וב"ה לבוש. ועיין כן. נראהאנהנו
 ליזהד צריך והמורה שלנו. משמע זאפריןהוא
 הוא כשותא, )פמ"ג(. לגעל נוטה יהיהשלא
 דגעל נתבאר, ד', קפ"ה, בסי' ולקמן געל.ג"כ

 כו' טרפה הכא וה"ה כשעוה, דינוכאתרוג,
 לגעל, הנופה כל דמילתא, וכללא)ש"ך(.
 צדיך ע"כ לגעל, קצת נוטה ואודםטרפה.
 לגעל דומה יהיה שלא נזהר להיותהמורה
 לבנח, שהיא כבקעת היא אם וכן)9מ"ג(.
 של הריות כעין שהיא שאומר מי וישאסורה.
 בי?ח, כלובן היא אם דאף וי"א )מהבר(.דקל

 ביצה כלובן דהייע )רמ"א(. נהוג והכיטרפה,
 רק אינה היה, בעודה אבל שנתבשלה.אהר

 )ש"ך(. לבן ולא וצלולה,זהרורית

)ב(
 המדאות, אלו כל שנשתנית שפולהמראה
 עד פוסלות, אינן המותרלמראה

 אותה,שנופהים
 המותד, למדאה נשתנית אם בידו. בהוממרפ
 )מהבר(. אסודה בעינה, עמדה ואםמותרת.
 ממש הריאה כמראה מתלבן דאין אע"גמשמע
 הביא, ורש"ל המותר. למראה נתהשךאלא

 הנפיהה, ע"י להיות צריכין הפוסלותשמראות
 ונלפע"ד, טרפה. לאו ואם הריאה, כבשדממש
 כו' לקותא קצת יש הכשר, במראה גםדהא

 לא כשרה דמראה לומר, ראש יקל ומי)ט"ז(.
 קלקול. אותה קורא דהט"ז כיון קלקל,הוי

 הפר"ה דעת וכן הט"ז, על השיגובנה"ך
 ומ"מ לאסור. דהעיקר כתב ובל"יוהשמ"ה.

 כשמשתנית השמ"ה הכשיר בה"מדוקא
 )8מ"ג(. המותדלמראה

)ג(
 אומרים, יש שפולה הסראה תהתמוגלא

 מראותשאין
 ולא מהמתו, בעוד כשהשיעי אלא פוסלות,הללו
 מראה השינוי בא אם וכן שבתוכו. מוגלאמהמת
 בריאה, המונה נצרר דם או שהור, שיערמכה
 בדק לא אם דינא, ולענין רמ"א(. )מהבר,כשר
 פסולה המראה הלכה אם ולראות המוגלאולקה
 בלא אף להתיר, מורה הרא"ה דעתלכאורח כי עיון, צריך אבל אוסר. השמ"האה"כ,
 בלא ל?דד יש עכ"פ וא"כ לו. והלךהלף

 )פמ"ג(. וצ"עבדיקה,
)ד(

 כדיו, שהורה אינה אם כבד. כחול.סראה
 הכהול כמראה אלא בשר.אודם.

 דומה בלאוו,)שקורין
 כמראה שהיא או ככרתי. ירוקה אולרקיע(

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 אדם יאמר אל בש"ע, במבואר ריח. מראה, קול, לאסור ז"ל רבותינו שדרשו מה כפי הוא, הענין אך לו,המה
 אם אבל הוא, בלא אלילים חז"ל, דברי כתנת וזהו תפנו. אל ת"ל ממש, בו שאין לאחר להודיע בעבודתם,אראה
 לראותם, תפנו אל שם, במדרש עוד ומבואר אלקים. אותן עושה שאתה סופך להתלוצץ, אף אחריהם, פונהאתה
 הגדול אף פעמים והרבה התאוה, התעוררת גורמת בלבר הראיה כי לעבדו. בא ראיה דע"י לעבדם, תפנואל

 זה שעל נסיון, לידי אותו המביא אסורים, בדברים בגגיעה בשבא ולהנצל, נפשו על לעמוד יכול אינושבגדולים
 זועפים )פניו אפי דחתיר זוטריה, למר אשי רב חזאי דמלכא. אטוגנא ואזיל חליף מלכא, אזגיר דבי אפתחי יתביקא הי אשי, ורב זוטריה ומר באמימר שמצינו, כמו כף. נסיון ליוי ולא כו,, תביאנו ואל יום, בכל מתפלליםאנו

 בהזהרת הבדלה לשון מצינו זה ומטעם עיש. כו' בפומא ליה אנח בעצבעתיה, שקל רש"י(. למאכל,שנתאוה
 כו,. והבדלתם כו', הטמא בין הלבדיל כנאמר, והיתר, איסור וטהרהטומאה

 חומר ומשום ופרישה, הרחקה ע"י רק ממכשול, להנצל אין הללו הדברים כי והיתר איסור דיניללפוד
 וייני בכלל, והיתר איסור של הדינים ללמור אדם כל על חוב מוטלהדבר,

 אומר, רבי תניא, בחז"ל. כמבואר בשר. לאכול לו אסור לאו, ואם להתנהג, איך לדעת כדי בפרט, אסורותמאכלות
 בשר לאכול מותר בתורה, העוסק כל והעוף, הבהמה תורת זאת (ר(, )ויקרא, שנא' בשר, לאכול אסור הארץעם
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 אדומח, שהיא או חטחול(. כמראה )אוהכבד
 מראח )מחבר(. כשרה האודם, בתכליתאפי'

 )8מ"ג(. נפיחה אחר כלל שיטי א"צמותר, ומראח כשר. לבשר, שנכנס אף ואורפ)ט"ז(. לרקיע ודומה לאזור, מראה והיאהכחול,
 כשרות אינן טשרות, שמראות בבדיקות,כתב
 )ש"ך(. נראה ולא בנפיחה, קצת שיתלבנועד

 מכה יש אםוי"א
 הריאה נגד בדופן חאורם נגר ברופןמטח

 טרפה,האדומה,
 )רמ"א(. נהוג והכי זה, אחר לבדוקוצריך
 נגד להכריע שרוצה אעשה, ומה רש"ל,כתב
 דאדומה, גפני בכל כשרה דפירשו, הגדולים,כל

 לדעת ואף לחקל. יש חפ"ם במקוםוע"כ
 למראה חוזרת הנפיחה אחר באם מודההמטריף
 מראח על קבלח אחת, הגה מ"כריאה.
 תוך שיכנס עד אלא לקותא, שאינחחשחור

 ישראל אני ואומר בבשר. ונכנס חקרומים,ב'
 שאין ואף כו'. הדבר על לסמוך שאילמברונא,
 כתב וטרפח. פפולח, מראח היאחריאח, על מלמעלח המראה אלא כלל, לקרומיםנכנס
 עב חוט ע"ג שחיתח בריאח מעשחעוד,
 בראש והיה אצבע. כשיעור יארוך חוטיל'טב'
 שיצא ער למטה החוט וחתכתי דם. טשהיה והרגשתי מוגלא, מלאח אחת בועחהחוט
 המראה ונשאר ללובן, ישתנה אם לראותהדם

 פשוט, רבר עכ"ל. והטרפתיח,כבתחילה,
 פופלים בעוףשגם

 בבהמח כמו המראות בעוף פסולותמראות
 אם ארוטח,)ט"ז(.

 באין אף להכשיר, יש חמותר, למראחנשתנה
 רק נכנסה שלא פסולח מראח ובדיןהפ"מ.
 להכשיר. הפר"ח דעת לבד, העליוןלקרום
 א'. עור בחארים גדול לצורך הקילוהשמ"ח

 לכ"ע אחר, למראה נהפך והתחתוןחעליון, לעור רק חטראח נכנס לא באם השמ"ח,כתב
 )פמ"ג(. הוא ונכוןטרפה,

 מוגלא שיש אף כביעותא, חריאחוחוריק הריאה והוריק לאור נפלה אם לאור,נפלח
 מראח לאסור. ישתחתיה,

 כתבו לכאל, ופעם לכאן פעם ממקומח,חזזח
 חיא. פסולה מראה דלאו דכשירה,האחרונים,

 מונחת מוגלא אם מהו, אח*ז לבדוק ישומ"מ
 חרבח בה יש אם וכן )פמ"ג(. חעורתחת
 כשרה הכשרות, המראות מאילוגוונים,
)מחבר(.

)ח(
 בה ישאם בריאח וואר~יןקליפות,

 כמוקליפות
 דהייט שנ"ל כתב, ובל"י נפיחה. ע"יבדיקה דבעי משמע )מחבר(. כשרה שלימה, והיאנתק

 דקולפין וכוונתו קליפח, וצריךווארצלין,
 שלימה. אם לראות נופחין ואח"כהווארצלין,

 נפח, לאואם
 ועיין טרפה. בעוף חריאח ובריקתשאלת

 דכשרפר"ח,
 לנתק, מנתק פירטא יש אם וה"ח בדיקה,בלא

 אין ווארצלין, דהן הבל"י ומ"שדכשירה.
 עשיות והן מצורע, אדם כפני דהןנראה,
 לרינא, מקום ומכל ובצלים. השוםכקליפת

 השוסל שכל ורע, ולנפחה, לקלוף ישהווארצלין
 מראות הן עוף. של בריאח פופלבבהמה,
 בין שמונחת ובמקום ופירטות.ובועות
 סירכא הא נסרך. להיות דרכה שםהצלעות,
 צריך שאין אלא בה. פוסל אחר,למקופ
 הטרפות שאין עוף, של ריאח אחרלברוק
 )8מ"ג(. בהמצוי

 ל ה ך אסורות משלות ל חא
 נקיט ולא ועוף, בהמה בשר נקט אמאי לוקוק, ויש מ"ט(. )8סחים, אסור בתורה, עוסק שאינו וכל ועוף,בהמה
 רק "כי כדכתיב בשר. כל הותר לא נח לבן ווואי לסרש, ונראה קרא. בהאי וכתיבי חיה, נפש ושאר וגיםנמי
 רמז וע"ז לסהורה. הסמאה בין להבדיל נצסי התורה, שקבלו ישראל אלא כה, כל" את לכם נתתי השוהעשב
 לאכילת הנוגעים איסורים שאר וכל לטהור, הטמא בין להבויל ויווע בתורה, העוסק והתנו תורת", "1אתבקרא
 האיסור. להתיר בו יכשלו שוואי נח, לבני ולא בשר. לאכול הותר הנשה, וגיו בחלב, ובשר חלב, ום כגוןבשר,
 לועת ללמוו אום כל צריך זה בשביל )מהרש"א(. כו' קשקשת להם שיש בין להבויל יוכל שבקל בוגיס, כןלא
 לבקרו, חכמים כשנכנסו אליע1ר, רבי ואמר והא וששאלתם, 11"ל, בראשונים כמבואר והיתר, איסור ויניאת
 שצוה יוועין והיו כו/ ההן ההלכות מן נתפרש אם ליוע ובקשתם כו,. קישואין בנסיעת הלכות שי שונההיה

 ולפיכך כו'. הורים הם מה יועו למען מכשפין, הם מה לגלות האום וצריך המכשפין. את להמית בתורההמקום
 ס"ח(. סנהורין, הגמרא על הגאונים, )תשובת כו' ולהורות להבין למו אתה אבל לעשות", תלמו "לאכתיב
 ובריאת טהרה של גבוה היותר לנקווה ישראל את הקב"ה שהרים טהרות, לסור בהקומה ברמב"ם מצינווכן

 יסטיק לא בע"ם, יווע א' שכל ק"ש, כמו אותם, לועת שצריכים וטהרה, סומאה בעניני הזהירות על ומזהירהגוף,
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 לט.סימן

 מעיפים. כ"ה ובו הריאה, בדיקתדיני
 פנים בדיקת הריאה. נפיחות הריאה. בדיקת טרפות. אחר לבדוק צריכים אם)א(
 הרהחה שנטל  עכו"ם או כלב )כ( החלב. דין מה בדיקה, בלא הריאה השליךוחוץ,
 או אונות בדיקה. קודם הריאה שהוציא עכו"ם או ישראל )ג( הבדיקה.קודם
 באומות. באונות, מחצחן למטה סירכא כסדרן. שלא כסידר1. לזו. זו הסרוכותאומות,
 בפולה. סירכא ובה. פינא סירכא ו,ימדג או לאונדע אונה בץ קרום בסירכות.מיעוך
 שנסרכה ורדות בי בורדזב סירבא )1( בחיתוך. % בגב הסירכא אם ספק)ה(
 האונות אם לשמנונית. לגרגרת. אומות או האונות נסרכה )ז( בוררא. מיעוך מהניאם
 סירכא למקונג ממקום )םז( מבועה. תלויה. סירכא )דז( לגמרי. דבוקות האומותאו
 שמתנתקת תלויה סירכא בנפיחה. העולה תלויה סירכא מיעוך. מהני אם הקמט.על
 בסירכות. קילוף די1 )יג( בריאה. ומשמוש מיעוך וי1 יב( יא, )י, נפיחה.ע"י

 הכחשת פז( 8ו, )יד, רך. טיקרי היכן עד הרכים. ועגלים וטלאים בגדחםפץעוך
 שהיא אומר והמוכר הטדיפק בטקום כירכא ונסצא ריאח, הקונה )יז(הבודקים
 שם. ששוחטים עכו"ם בכית לכדיקה, שחיטה בין הכהמות הניח אם הכשירה.במקום
 הרייא בשיפולי תלויח סירכא )כ( סותמתום ודופן שניקבה רשה י8()ידז,
 בחלל הנמצא עצם בריאה. דבוק הנמצא עצם כפתור. כעי1 תלוי הסירכא,ובסוף
 מכה ויש לדופן, סרוכה אומה כב( )כא, בריאה. הנמצא דגים של עצםהגוף.
 עליה שנמצא ריאה )כ!ק( לדופן. דבוקה הריאה כל אם כד( )כג,בדופ1.

 בריאה. הנמצא הארצלין בלוי.בשר
ה(

 אחר לבדוק צריךאין פירפות אחרלפדוק
 הסתם. מן טרפותשום

 אם וחיה, בבהמה לבדוק צריך הריאה מןחוץ
 נחש ישכנו גדר הפורץ וכל סירכא. שםיש

 פהמות דרוב כו', לבדוק צריך אין)מחבר(.
 מחמת חזקח והיינו )ש"ך(. פשרותפחזקת
 חיתה לא ואפי' מבוררת, חזקה והוארופא,
 משום לברורי, אפשר מיקרי ולא חודש.י"ב

 טרפות ח"י כל אחר לבדוק הוא גרולדטורח
 )ש"ך(. בה דשכיח טרפות ושארהסירכות מפני ליטרף שעלולה מהריאה חוץ)שפ"ד(
 מהש"ך, ומשמע חז"ל, בו גזרו חמצויומיעוט

 ואפעפועות ויתיר הסר כמו טרפות, שארדגם
 ובלח"ח הא. מנ"ל ידעתי ולא לבדוק,צריך

 וחליף חסר אחר לבדוק יתירא דחומראכתב,
 סירפות, אחר אלא בדקינן, לא דמדינאכו',

 דמדברי כיון מ"מ ארובא. סומכיןובהשאר
 כל אחר לבדוק דיש הוא דמדינא למדיןכולם
 דאם כתב, בחידושיו והרשב"א הריאה.טרפות
 ה"ה לכן מאיסור, עין כמעלים הוה בודק,אינו

 הוא. הכי נמי כו' ויתיר וחסראפעפועות
 וכל )פמ"ג(. פדקינן לא נקפיפ אחרומיהו
 ררפפן זו דפדיקח משמע כו', גדרהפורץ
 ריאה, כל לנפוח ג"כונהגו הריאחנפיחת

 ריעותא ביה ליתאפילו
 לכ"ע ניפוח, פלי נאפרה אי אבל)רמ"א(.
 מקומות ובקצת )ש"ך(. כו' דגבדקה כיוןכשרה,
 סירכא בה היתה אם רק לנפחה, שלאמקילין

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 וכשם )רמב"ם(. שמע קריאת במו לשונך, על רגיל שיהא עד מספיק, בלתי שזה עליו, והעברה הקריאהלך

 האוכל האדם את מטמאות ומתועבות אסורותשמאכלות
 ולפעמים ובמעשיה בגופו טהור שאינו האדם כ1 אותן, אוכל הסטסא ואדם אדם, הסטמאאוכל

 המאכל, את לתעב יכול טהורה, שאינה במחשבה רקאף
 אוכל אחד פתחיה1, אוכלים שנים פסח, קרב1 אכילת בענין בחז"ל שמצינו כמו וישר. כשר הוא עצמושסצד
 פוסל היה בהמחשבה בם", יכשלו "ורשעים הפסוק נאמר ועליו גסה, אכילה לשם אוכל ואחד פסח, קרבןלשם
 ספק, כה שנולד כו', חכם כה שהורה מבהמה אכלתי שלא בגמרא, מבואר 1כ1 זה. על רשע ונקרא הבשר,את

 בחוץ בקרב1 במחשכה הנאסר דבר שהוא לפיגול, לה מדמה רש"י(. ל"ז, )חולי1, להתירו לחכם לשאולוהוצרך
 איסור דבר היא שמא השואל, מחשבת לפי היתה הוראה קודם חכם. בה שהורה בהמה כך למקומו, חוץ אולזמנו

 האוכל את יתעב לא כעצמו שהוא ג"כ, ליזהר אלא  מתועב, מאוכל רק לא ליזהר, אדם כל צריך לכך)מהרש"וק.
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 וה"ה )רמ"א(. עיקר וכן משמוש, ע"יעוברת
 ריאה גבי בש"ס כדאמדינן ריעותא, שאדכל

 ומיהו )ש"ך(. כו' בריאה אטום וגבידאוושא,
 דיעותא באין לחוץ הריאה להוציא בעינןאם

 או עין, במראיתולבדוק
 בזה פנים, בבדיקת דדי חוץ. פנים.1דיקת

 דמיש"ש השמ"ח,כתב
 אמנם פנים. בבדיקת דדי מוכח פוסקיםומשאד
 א"א ויו1ש, מראח כי פנים, 1דיקתעל לפמוך שלא איפור, גזרו גאונים שכמהכתב
 מכמה ובודק שוחט כ"א בפנים, היטבלהכיד
 המראה שמקום להכיד יוכל ד', ויראשנים
 כתב )8מ"ג(. שנים 1דיקת על לסמוךשלא ראוי בעוה"ד כעת ודאי א"כ וחלק, צונןהוא
 ממנה, חל1 לו ויש פדה, ששחט ט1חהב"ח
 חריאח, ולחשליך לא"י, הבשד למכודודוצה
 אין ימים ג' דקודם והשיב, החלב. שריאי

 משום דבודקין שכיח, לא ויתיר וחסדשרי. ימים ג' קודם טדפה, ימצא נמי דאילחוש,
 תדע, ויתיד. חסד בדקינן ואגב ובועות,סידכות
 ואם וטלאים. בגדיים מתיד התדומות בעלדהא
 הדיאה, שנסדכה 1צלעות, ישינח מ1חנמצא
 והכלים ימים, ג' קודם אף אסור,חחל1
 מדדבנן דנט"ל ימים, ג' קודם לאסודאין

 דקודם אמדינן דכי מדבריו, ולמדנועכ"ל.
 לחוד, בהוגלד היינו לאסוד, אין ימיםג'
 דמראין בצלעות, ישינה מכה כשדואיןהא

 אוסרין ימימה מימים הא ישינה, דמכההדבדים
 מעל"ע לאחד הכלים שהתיד ומה חודש. י"בעד

 אחד, במקום נתבאד כבד סד"ד, דהוהמטעם
 הוא גלגול ע"י ואח"כ מה"ת, הוה דספק,כיון
 מהריב"ל. כמ"ש להקל דד' לומר איךדד',

 אם ימים ג' תוך החלב להתיד הסכיםובכו"פ
 ס"ס. דואה אני ואין מס"ס, הריאהנאבדה
 )פמ"ג(. לעיל כמבואד חוי, אמת לדינאומ"מ

)1(
 בטו שקרע מי 1דיקח קודם חריאחנא1דח

 וקודםהבהמה,
 והלד ונטלה עכו"ם או כלב בא הדיאהשתדבק

 או נקובה שמא אומדים ואע מותדת. זה הרילו,
 1מזיד, חשלי1ו אם אבל )מחבר(, היתהסרוכה
 דבריהם איסוד במזיד ביטל כמו דינאלכ"ע
 לו, אסור בה"מ לדיד7 אפי' והיינו)ש"ך(.
 הקיל, ופ"ת דמים. שיקח בלא מותדולאחרים
 והמעיץ מנהג. מחמת דק היה דלאואומד
 דבאות7 עוד, וכתב לאסוד. השמ"חהסכים וכ7 דד', איסוד מבטל דהוה ידאה,בריב"ש
 חומרת עלייחו ק1לו לנפוח, שנחגומקומות

 מקום ומכל איפור. 1מ1טל חריאחנפיחת הרי נפחח, לא ואי1ח"ג,
 1זח לחקל יוש1חפ"מ

 דרו1 היתה, נקובה שמא אומדים ואין)פמ"ג(.
 מחמידין ויש )ש"ך(. הן כשרות 1חזקתבהמות
 הפ"מ, במקום דק להתיד ואין הריאה,בנאבדה

 מצויות סירכות שאין וחיות וטלאים בגדייםאו
 דאיות בכמה הוכחתי בספרי )דמ"א(.בהם

 לזה מדר1נן, אלא אינו חריאח 1דיקתדלכ"ע
 ויש כתב ולא מחמידין, ויש ואמד, הדבדקדק
 לחזק כדי בדבד, החמידו חכמים כו'.אוסרין
 בנאבדה וטלאים בגדיים להתיד )ש"ך(.דבריהם
 אין דלהכי שכתב הד"ץ מדברי כו',הריאה
 כיו7 ועגלים, וטלאים 1גדיום למעךנוהגין
 אמרינן, נסרכה והאי בהו, ש1יח לאדסידכא
 אף להתיד נראה היה היא, גמורה סידכאודאי

 נאבדה אם הדכיםבעגלים
 ואפשד ומנתקת. ר1חעדיין חפיר1א כי אחדינא, טעמא עגליםטלאים, כתב הדב אבל הדיאה. 1גדיים,מיעוך
 דנסדכה, וכיון בהן, שכיח לא דהסידכאדה"ק,
 שהיא מפני דניתקת, והאי היא, גמודהסידכא

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 ממאכלות האדם להרחקת גורם הגוף בסהרת הזהירות בזה, תלוי וזה סמאים. בידים או בגוף במחשבה,הכשר

 נבילה. בשר וגם כשר בשר מוכר שהיה אחד, אכסנאי בעל הקשות, הגזירות שבימי בחז"ל, שמצינו כמומתועבים.
 לו ונתן יהודי שהוא בזה ידע ידיו, משי אי לאכול, אצלו אנשים וכשנכנסו יהודי, שהוא יכירוהו שלאוכדי
 חזיר, בשר לו ונתן ידיו, רחץ ולא אחד נכנס אחת פעם וחזיר. סרפה בשר לו נתן ידיו, רחץ וכשלא כשר.בשר

 בשר לו נתן היום כי היתה, תמיהתו על והתשובה פעמים. משאר יותר לו חושב שהוא ראה לחשבון,וכשבא
 ידךז את רחצת לא מדוע רוחךו תצא האכסנאי, לו אמר אניז יהודי הלא באזנו, לו לחש אז יקר. שהואחזיר

 )מ"ר(. יהודי אינו שאתהוחשבתי
 צריבים הגוף לבושי בסהרת גם אלא להקפיו, צריכים הגוף בנקיות רקולא בילדים ממאכ"אזהירות

 הוא והגוף הגוף, לבוש הם המלבושים וז"ל, במפרשים במבוארליזהר.
 לראות מחויב לכן הנפש. סהרת יעורר הגוף ובסהרת הגוף, טהרת יעורר המלבושים ובסהרת הנשמה.לבוש
 ידיעה מבלי קסנים, לילדים אסורים דברים בנתינת נכשלים ורבים )של"ה(. וסומאה מסונף סהורים בגדיושיהיו
 חגיגה, מירושלמי ומביא נכרית, למניקת תינוק נתינת בענין בסוש"ע כמבואר לילדים. גוול נזק מביאשהדבר
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 וטלה גדי נקרא איזו ל"ח, ס"ק לעיל ועייןדכה.
 ולא שיונקים דכ"ז שמ"ח, ועיין )ש"ך(.ועגל

 אם להתיד ויש סידכות, בהו שכיח לאאוכלים
 נברקח אם גדולה בבהמה גםנאבדה.

 אף להתיד כתב טדפות, משאר ולאמסירכוינ,
 שיש ואף וטלאים. דגדיים דומיא הפ"מ,באין
 להקל יש מ"מ לבהמה, וטלאים גדיים ביןלחלק

 סירכות אין וחיות, בזה. וצ"עכדבריו,
 כתבו ובכה"ג בפדישה אמנם בהן.מצויות
 )פמ"ג(. מאילחחוץ

)ג(
 או עכו"ם בא בריקח קורם חריאחחוציא

 והוציאישראל
 קיימת, היא והריאה שתבדק, קודםהריאה
 דכאן כתבתי, ד' בסעיף )מחבד(. אותהעפחין
 ולדידן, ולבודקה. בפושדין הדיאה להניחצריך
 )ט"ז(. תקנהאיז

)ך(
 לאונא, הסדוכהאונא כסררן.פירכא
 סרוכה בין לאומה, או ח%עם. כסררן.שלא

 כולה, סדוכה ביןמעט,
 חו% פי', סדוכה, )מחבר(. טדפה כסדדן,שלא
 טרפות וטעם בזה. ונדבק מזה יוצא רירשל

 נקב. בלא סירכא ראין רש"י 9י'הסידכא,
 עב ונעשה משקה, מיני כל שואבתשהדיאה
 ונעשה ונקפה, הנקב דדך מעט ויוצאבתוכה,
 שאין אף כתבו, והתוס' להתפדק. וסופוקדום,

 לחתפרק סופח נקבעכשיו
 ושיטת )ט"ז(. נקב ויהיה רש"י.שי%ת
 כסדרו בכשלא הדאב"ד ראב"ר.תוספת.

 נקב מחמת דבודאיכדש"י,
 ואין נקב. בלא באה וכסדדן הסידכא.באה
 ארוכח או עבח, או דקח היא אם ביןחילוק
 ואוסר מיקדי סידכא הכל בזה, זה סבוךאו
 בדיקה בלא אף כשדה כסדרן )8מ"ג(.בזה

 שמראל ל%סימן
 חבידו נקב שיש דאע"פ הטעם, לרש"י)מחבר(.
 וחזק. הולך והקדום הנקב, על ומגיןסותמו

 סופו שאין הטעם, בכסדרן אמרינןולתוספות
 מח% דהוי מעשח הביא הפ"ת )ט"ז(.להתפדק
 וחצי זו, באונא חצי חחיתוכין, ביןתחובח
 חנקשנ כל טכסח סירכא והיה זו.באונה
 דטבע לאסור, והשיב לדינא, מה אותוושאלו
 דהסידכא ועוד, הבשד. ולהפסיד לאכולבדזל
 ואפי' חורח. ויפח הנקב, 8י את לכסותצדיך
 החוד היה ולא א', בחיתוך רק המחט היהאם

 מכסה היה והסידכא לחיתוך, שוה דקבחוץ,
 לאסור, יש ג"כ חבדתה, לאונא ונסרכההנקב,
 היתר. לה אין מחט, מחמת שנטדפהדטדפה
 אין לדידן הכי, לאו דאי בפ"מ, הוא זהוכל
 להטריף יש כאן ה"נ וא"כ שלמה, ריןדנין

 שם ונמצא בכסררן בדקו אם מיהו)פמ"ג(.
 אלא כסדרן נקרא ואין )דמ"א(. טדפהנקב

 לחיתוך זו של מחיתוך זו, אצל זובשתים
 בה יש ואפילו באלכסן, היא ואפי' זו,של

 או זו, של לגבח זו של מגבח אבלפילו,ט.
 מחורח או להיו12ך. משיפולי אולשיפולי, משיפולי או לגב, זו של מחיתוךאפי'
 פחורח אפי' או שאצלה. זו של להורח זושל
 כסדרן שלא נקרא שאצלה, זו של להיתוך זושל

 בדיקה צדיך בכסדרן דאפי' וי"א)מחבד(.
 שפיד חשוב לא סתומה )דהך בדיאה נקבשאין
 דהיא בש"ס, מבואר בדיקה והך כו',סתומה
 במיא הוא דנפחינן דהאי הטוד, וכ"כבפושריז.

 דצריך הטעם כו',דפושרין
 בנקב שידגיש כדי פושדין, פויפריןבריקת

 בלא ינפח אם א"נ, דהו.כל
 במיא הוא דנפחינן דהאי הטוד, וכ"כבפושרין.
 )ט"ז(. הדופן מליחות שלה קדום נסדךלדופן,
 מקום כל בבדיקה, בקיאין אט שאיןומאחד
 )דמ"א(. סירכה כל להטריף יש דיעותא,דאיכא

 ל ה ך אפודות מאכלות ל חא

 רעה לתרבות שיצא לאחד סבה היתה שוה ומנוסה, בווק שהוא ובר ווהו הלב, את מטמטמיל טמאיםשדברים
 האסורים( מדברים נוהרות אינל הישראליות )שהמיניקות וה מכל נוהריל איל שבומנינו ולפי 1.(. 8"א,)יור"ד,
 אינם אותם, וכשמוכיחם בלבם, נוגעת ד ייאת ואיל שבדור, פנים עוי הל 1ה1 רעה. לתרבות יוצאיל הבניםדוב

 שמו, עי נקרא מהתורה אחד שחלק עד האדם, אברי ביל כ"כ, חשוב מקום תופס הפה ולכן )פר"ח(. מוסרמקבלין

 ידו שעל הוא, פתוח ופתח בו, יבואו צויקים שוברים השער והו כי קווש, פה גם ונקרא פה". ש"בעלתורה
 בו. יבואו צדיקים וישרים טובים דברים שרק המפכח, הפתח שומר הוא והאדם והנפש. הגוף תשמושינכנסים

 החים במבואר, והרע. הטוב והמות, החים יבואו פיו ועל יצאו פיו שעל לבו, אל יתל בו אלקימ שרוח מיוכי
 עמל "כל ובפסוק )קהלת(. בשרך" את לחטוא פיך את תתן "אל בפסוק הק/ בווהר וכמרומו הלשו1. בידוהמות
 הוה. הפסוק נאמר ע"ו מעשיו, על האדם את שדנים הומן על נאמר שוה יוסי, ר' אמר )שם(. לפיהו"האדם
 שלמה, אמר וכן ע"ש. אותו, וטמא פיו את שמר שלא משום הוא סובל, שהאום והגוירות הוינים שכלכלומר,

 הנכנסים בדברים להקפיד צדיבים שבעיקר ישראל, חכמי עם בהסכמ והוא נפשו". מצרות שומר ולשונו, פיו"שומר
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 ולם"ז בנפיחה. פי' כו', בבדיקה בקיאין אטאין
 מקום על דוק ושמין בנפיחה, בודקין שאנומה

 לא ממילא משמוש, ע"י הסידכא עבדהשכבר לפי היינו להכשיד, ע"ז וסומכיןהסידכא,
 מצדיכין אנו בזה כלל, סידכא כאןהיתה
 טדפה, תהיה תבצבץ דאם להומרא,בדיקה
 ריש דמ"א כאן ומ"ש כשד. תבצבץ, לאואם

 שאינה כל היינו בקיאים, שא"א כיוןלהטריף,
 וטדפה, סידכא כאן ויש משמוש, ע"יעובדת
 שלנו, הבדיקה מכח להכשיד בא שאתהאלא
 כו'. בנפיחה בקיאין שאין כיון מועיל, אינווזה

 פרוק, פודקין שאט מה על בפרישה,והקשה
 שלא ועושין בפושדין, הדיאה כל מניחיןולא
 הסידכא עבדה דכבד ז"ל, מו"ח והשיבכדין.
 לחומדא אלא אינה שלנו והבדיקה משמוש,ע"י

 ממעכין שאנו מה)ט"ז(.
 דוק ושמין כסדרז, בשלא ומיעוךמשמוש

 והרוק המיעוך, היאהעיקד
 או ונאבדא ברוק בדקה לא ואם לחומדא.הוא
 וכבד בריעבד. אפי' דאסוד השמ"ח דעתנקרע,
 לצדד יש דבהפ"מ ז', מש"ז, ל"ו, בסי'נתבאר
 בסירכא מקילין יש שעתה מה אמנםלהקל.
 פמיעוך נפדקה ולא נקרע דאם כסדרן,שלא

 היתה דאפשד אחזקה, דאוקי אומדיםומשמוש,
 פפדרן דפשלא זה. להזכיד הלילהעובדת,
 ל"ז, בסי' הט"ז דכ' הא לראות, וישהיא. גדולה קולא גופה דהמיעוך ומשמוש,מיעוך ע"י עבדה שלא כ"ז קיימא, טרפהפהזקת
 הוה לא מחצייו' למטה בועה מתוךדסידכא
 א"כ הוה, נקב הא אמאי, לדש"יתד"ל,
 כתוספות דהעיקר סובד ואולי מיקדי.דיעותא
 )הסידכא( היא אם להכשידה, ויש)פמ"ג(.
 בדיקה, בלא )אפי' חציין עד האונותמעיקד
 לאסוד יש מנהג שאין ובמקום לשיסול,סמוך אצפע עד להקל יש מנהג, שיש ובמקום)ש"ך(.

 עומדת אם ואפילו )שמ"ח(. מהצייןלמעלה
 מקום שנראה עד האונות ונפרדובכסדרן,
 אפילו )ש"ך(. כסדרן ג"כ נקדאהסידכא,
 בכסדרז האי כי להכשיד נוהגין וכןמפולש.
 אף במפולש להכשיד יש ופחס"מ)דמ"א(.

 )פמ"ג(. לאומא אונאבין
 למטח כולו שהאלכסון כל באלכסון,ואפי'
 כסדרן הייט מחצייז שלמטה היתד וכלמחציה.
 אמצעיתו עד כאן דמ"א ומ"ש כנ"ל.דוקא,
 אין חלון איכא אפי' דשם בדוד, לשוןכו',

 טדפח דשם מחציה, למעלה משא"כאיסוד,
 הולכת אם הא )ט"ז(. עיקד וכן למעלה,עד

 למעלח האחת וראשה באלכסון,הסידכא
 מקמיט, הפשר אפ וכן טדפה.מחציין,
 בשמ"ח. וכ"כ ופשוט. טדפה, קצדה,שהסידכא
 )8מ"ג(. מהשיפול אצפע עד מנהג,שאין היכי פסירפא, להקל דיש י"ד, בשמ"ח,ועיין

 קדום יש אםוכן
 או לאונה, אונה בין לאונה אונה ביןקרופ

 לאונח אומהבין
 אבל, מפולש, שאינו )5י' מעיקדו יוצאכסדרן,
 דכל ש"ך, כסידכא, רינו הלון, בו יש אםאבל
 ער )פמ"ג(. מיקרי קרום לאו חלו7שיש

 כך, להמצא הוא דדדך להטדיף. איןאמצעית,
 לדינא העלה הט"ז )דמ"א(. סידכא זהואין

 הקיל והשמ"ח לאומה, אונה בין בחלוןלאסוד
 ודאי מיעוך ע"י מיהו לאונא. אונא ביןבהפ"מ
 פסק, בב"י כו', קדום כמין )פמ"ג(.מהני
 נוהגין וכן כו', לדק עב קדום בין חילוקדאין

 עב אחד במקום הא )ש"ך(. ענין בכללהכשיד
 קדום לאו ודאי חלון שיש או דק, א'ובמקום
 לעיין יש הזה, הקרופ פין פועח יש ואםהוא.
 אמצעיתו עד )פמ"ג(. להקל לצדד ונדאהביה,
 קדום דדך הוא שכן נקט, דמילתא אודחאכו',

 מאמצעית יותר אפי' נמי הכי אין אבללהמצא.

 ל ח ך אסודות מאכלות ל הא
 שהאי לועת, לב נותנים ואינם מפיו. היוצא בדברים רק לי1הר צריכים שלועתם האומות, לחכמי בניגוולאה,
 עם ולכן כ1את. היציאה גם א1 נאותים, דברים מכניסים אם בההכנסה. תלויה היציאה כי ליה, קרי הכנסההוצאה
 במפרשים כמבואר לב. וישרת צדקת לידי האום את להביא הגורם הפה, קדושת על מקפיוים כי הם, קדושיםישראל
 כאשר ב1ה, ומרומ1 הצדדים, מכל סגור הוא ס', האות צ'. פ', ע', ס', בית. אלף של האותיות משמעות עלברמ1
 שתהא ב1ה לך וי רע, לובר ושלא האסור, ובד לאכול שלא פיך ותסגור ח"ו, ברע להסתכל שלא עיניךתסגיר
 מתחלת מה מפני 11 מכה כו'. ביבנה לכרם רבותינו שכשנכנסו כמבואר, הםה, גם נענש האום וכשנענש צויק,נקרא
 מאכלזם ומקבל מכניס הפה אם לכן ל"ג(. )שבת, טמאים דברים בה שאוכלים מפני כו', בפה וגומרת מעים,בבני

 יוציא שלא ובסוח, שמור והוא 8י1, את סקדש הוא ב1ה ותפילה, בתורה סהורות ה' ואמרות וכשרים,סהורים
 ואף קדושות, בהאמרות וח1ק גוול כח יש כי וכדו'. הרע ולשון ורכילות שקר כמו ומתועבים, רעים ובריםמפיו

 לא פיו, לתוך אלקים וברי שכשנכנסו הרשע, בבלעם שמצינו כמו תיקון. לו מביאים רשע, של לפ.1כשיכנסו
 1ה שלשם לקלל, היתה הרעה שבמחשבתו הגם קללות, במקום ברכות ובאו רעים, וברים לובר כבר יכולהיה
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 כולה נדבקה אפי' מכשידין, חלת דבליכאכו',
 לתמוה, ויש )ש"ך(. סופו ועד מדאשוביחד,
 הדמ"א, השמיענו דבותא עיקד דלפ"זכיון
 חסד עיקר וא"כ כשדה. מחציין למעלהדאף
 כו', אמצעיתו עד כתב דהא הספד,מן

 )פמ"ג(,וצ"ע
 אונא בין אלא להמצא, זה קדום דדךואין
 ואם מקומות. בשאד לא אבל לאומה, אולאונא
 וכל סידכא, אלא אינו מקופ בשארנמצא
 סידכא יש אם אף כשדה שהסידכאמקום
 סירכא נקרא והוא סידכות, באותן גםתלויה,
 סירכא אותח גם אם אבל )דמ"א(. כשדכפולה,
 אונא לאותה ואפי' טדפה. אחד, למקוםנדבקת
 כיון ומשמוש, מיעוך בזה מהני ולא כו',עצמה

 דסירכא משום )ט"ז(. תד"ל יש אחדשבמקום
 חדא אלא ליכא וא"כ אסורח, ובחמינה
 פי' וכן באה, הסידכא מהליחות שמאספיקא,
 הסכים י', והפד"ח, הט"ז. דעת כ"ג,התב"ש,
 דכתב והא ובה. מינה להטריף הט"ז,לדעת
 אחד למקום נדבקת סידכא אותה דאםהט"ז,
 כלל. דבוקה שאינה להוציא דוקא לאו הואכו',
 או אונא או אומה לגב דבוק שאינה ד"לאלא

 לאי'. ספיקא תרי איכא ובזה מחצין.למעלה
 עצמה, לסירכא הכפולח נסרכה אםאבל
 דלא ומ"ש כשדה. להט"ז אף מחציין, למטהאו

 הוא כן תד"ל, כדין בזה, ומשמש מיעוךמהני
 מיעוך, ע"י התיר ט"ו, התב"ש, אבלמדינא.
 אבל מיעוך. ע"י אזלא העיקרית הסידכאאם
 י"ז, והש"ך, עבדה. לבד שהכפולה באםלא
 מחציין, למעלה או לגב דבוקה אם דאףס"ל
 בס"ק לשיטתיה אזיל דהוא משום מותד,ג"כ
 דאם למדין, ונמצנו ובה. מינה שהתידכ"ז,
 למטה בחיתוך או עצמה, לסידכאכפולה
 למעלה ובדבוקה דכשדה יודה הט"ז אףמחצייז
 מיעוך, מהני ולא טדפה לט"ז לנקב, אומחציין

 הוא יהשמ"ח מיעוה בלא כשדהולש"ך
 נסדכה בין לחתיר מיעוך ע"יחמכריע
 מגב או מחציין למעלה השני דאשהכפולח
 סירכא יוצא ואם )9מ"ג(. חפסיד לאמיעוך, ע"י וחמקיל ע"ש. ס"ס, הוה דלאהאונה,
 ונסרכח לאומח, אונא שבין מחדיבוקתלויח
 ולא כשרה, עצמה, אומה או אתחבאותח
 מהאומה, באה זו סידכא דדילמאאמדינן
 ספק ס*ס, דהוי לאונא, נסדך השניוראשה
 ואת*ל הדיבוק. מחמת ספק הדיאה,מחמת
 במקום האחד דאשה בא שמא דיאה,מחמת

 וכתבו ב"י. עכ"ל השני, דאשה אליושנסדכח
 בשר כשאין אלא כשד, שאינוהאחרונים
 )ש"ך(. בנפיחה מקמיט הסידכא שתחתהדיאח
 תלויח סידכא צ"ל, וכן כאן, יש לשוןחיסוד
 וחולק כו', ס"ס דהוי כשד. ובה, מינהאו

 מינח דסידכא בנח"כ, לשיטתיה דאזילאהט"ז,
 הוא א' דמשם תד"ל, הוה ולא כשדה,ובה

)9מ"ג(.
)ה(

 היא אם נסת9ק אם בחיתוך או בגבספק
 )פי' בחיתוך אובגב

 שיש אלא כסדרן, האונה בשפתשנסדכה
 או וכשירה, לחיתוך מחיתוך היא אםלהסתפק

 שהם בהמות, רוב בתד אזלינן וטרפה,מגב
 וכשמפחין ט"ז( הותדה, נשחטה ומקעםכשדות,
 וכשאין בחיתוך, שהיא נראה הדבה,אותה
 בחוץ, שהיא הסידכא נדאה כ"כ, אותהנופחין
 )מחבד(.כשדה

)ו(
 דורדא,  עינונותא שנסרכה דורדאעינונותא

ן
 שתסרך מקום לכל

 בו נדבקה כולה ואפי' שלה. לכיס אפי'טדפה,
 כסדרן. שלא לגבה הוה מקום דבכל)מחבר(,

 שהיתה בבחמח, מעשח א"ז, בשםמ"כ

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 תדבר". *כה באסרו 8י1 לתוך שהושמו ד' בדברי לשעה שנתקדש בפיו לסוב גהפכה מחשבתו אבל לשם,הלך

 כשנבגסו רשע 8י את מלבנים שהיו כאש, דברי כה וגאמר, קדושה, לבחינת ירמז כה, שתיבת הק', בזוהרכמבואר
 ישראל, את קלל שלא על לבלעם בלק בתשובת שמציגו כמו הרשעה. למחשבתו תיקון הביאו הדברים וקדושתלפיו,
 לו שנתן בחז"ל שנאמר וזהו כו,. ד' יובר אשר כל בו, הלא כו' לדבר, אשמור אותו בפי ד' ישים אשר לוואמר
 קדוש 8ה כי קלל, ולא הלך למה הדבר, גתישב זה ולפי בפיו. "ובר" ו' וישם החכה, היא ומה בפיו, ורסןחכה
 זו בפרשה כי 8סה, אתר תיכף שמיני 8' קוראים שאנו במה לזה, רמז רואים ויש התורה, להשגת עיקרי גורםהוא
 ממאטו"ס, א"א שישמור עד התורה, להשגת לבוא שא"א אסורות, ממאכלות עצמן שיתרחקו ישראלנזהרו
 את שגשמור כדי שמיני, 8' קוראים אגו 8סח אחר ותיכף ישראל, של פיהם נתקדש מצה, אכילת ע"יובפסת
 יכנסו שלא התפלל פיך, לתוך תורה וברי שיכגסו מתפלל שאתה עד וז"ל, בירושלמי, ומבואר ממאכ"א.עצמיגו
 הגוף רק ולא הטהורה. הבהמה ע"י אצלך תבוא התורה כלומר, הבהמה, תורת זאת ונ::מר, מעיך. לתוךמאכ"א
 בובר במפרשים כמרומז קוגו. עם להתדבק המועיל וסהרה קוושה להרכשת גורם המקום גם אם כיוהנשמה,
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 מובלעין אונות ראש והיו ביותד,שמינה
 השומל יואל דבינו והפריד חלב. מדובבשומן

 בריאח, שומל דלדולי נשאד היה ולאמהאונות,
 ומיהו )ט"ז(. עכ"ל והכשיד, בנפיחה,ועלתה
 בשורש וורדות וב' בורדא. אף מהנימיעוך
 אונא יתרת וה"ה במש"ז. זה ומבואדמיעוך, מחני דלא כתב התב"ש זל"ז, ונסרפואחד
 מטעם ועוד טדפה, עמו, ונסרה חורדאאצל
 )פמ"ג(.תד"ל
 ולא טדפה, לזה, זה שנסרכו וורדותב'
 שוכב שהלב והטעם )שמ"ח(. מיעוךמהני
 5שוט, דנדאה כתב, ומ"מ ודוחקין.עליהן
 לכל שנסרך לחוד עינונותא הא כה"ג,דדוקא
 לא וסידכא, ודדות וב', מיעוך. מהנימקום,
 ולא לכיס, נסדך מהן שא' היינו תד"ל,הוה
 בגדיים ושמ"ח, הפד"ח הביא עודזל"ז.

 לכל וה"ה )פמ"ג(. להאריך אין מצוי,שאין ולפי גידים, ע"ג ודדא יש לפעמיםוטלאים,
 טדפה )הורדא( דסריכא היכא דכליתדת,

 יתדת אבל מקמא, הנמצאת יתדת לכל)מחבד(.
 וכסדדן לה, יש אונא דדין פשיטא דאונא,בדרי
 ונפרכו טקפא יתרת ב' וה"ה )ש"ך(,כשדה
 וטדפה גרע, תלויח הא כשדה. בכסדדן,זא"ז
 נדבקת הורדא אם מיהו )פמ"ג(. תד"למטעם
 דהייע להכשיד, יש שלה, בשורשלמטה

 לאחד נקב נטצא אם לפ"ז )דמ"א(.דביתייהו
 שנסרך חורדא כיס טדפה. הסידכא,שהסידו
 בהם, פוסל נקב שאיל דבדים לשאד אולשומן
 בכים פוסל אץ נקב גם ולפ"ז שמ"ח,כשרה,
 )9מ"ג(. בפועל שיש אףהודדא,

)ז(
 האומה נסדכה אם לגרגרת. שנפרכחריאה
 או לגדגדת האונה או לשטנונית.לחזה.

 לשמנונית אולחזה,
 לטדפש או חלב, לטרפש או לכיסו, אוהלב

 סוף שהיא חעינוניתא, לטרפש אוהכבד,

 שקורין לאלטרא או לרחם או הלב.טדפש
 העדוגות. שתי בין היורד לסמפון אומולגא.

 או הסמפונות, לשמנונית או הלב לקנחאו
 ואפילו ש"ך(. בדיקה, מהני )ולא טדפהלכבד,
 בלי הללו ממקומות לאחת, דבוקחהיא

 )מחבד(.פילוש
 הסמוכות העליועת האונות אם מקיליןויש

 ביניהם ואין בגדגדת, ממש דבוקותלגדגדת,
 היו אם וכן ביניהם. אצבע להכניס שיוכלחלוק

 מראשן, לגפרי, דבוקים האוטות אוחאונות
 )דמ"א(. האומות בין חיורד לשוטך סופן,ועד

 חלון, דליכא דאע"ג משמע כו,, טטשדבוקות
 אבל טדפה. לאדכו, דבוק כולו האבד שאיןכל
 לסמפון או לגרגרת, בדבוק מכשיריןיש

 חלון, שאין כל שנתפצל, חפרש יש אפי'שומן,
 בינתים והפרש צדדים, משני שסתוםדהיינו
 השמ"ח, כ' למעשח, וחלפח )ש"ך(.דוקא
 ואם בכ"מ. המוזכד אגודל ולא שם,"טנח אצבע לחניח שיופל חלון יש דאםכ"ה,

 לא חמקיל אצבע, כשיעוד בסופןפרודות
 דבוק יהיח הדוחב שכל בעינן ואםהפסיד.
 כתב לחוש, אין דבוק, שאדכן כיון אולגדגדת,
 אצבע פחות בדוחב כשהפידוד כ"א להקלדאין
 כל משמע, דמ"א דמסתימת לעיין, וישקטנה.

 זה ועכ"פ וצ"ע. לחוש, אין מדובק,שהאודך
 סידכא, הא גמוד, דיבוק מדובקין כשהןדוקא
 שכשד, לגדגדת בדבוק מ"ש צ"ע, )פמ"ג(.לא
 ואע"ג ביניהם, אצבע להכניס יכול שאיןכל

 אפי' להכניס יכול היה לא דדאבי"הדבמעשה
 נמי, דאבי"ה בשם שם כתבו הא מ"מ,מחט.
 כשר מהכי בציד ש"מ אצבע, להכניסויוכל
 מהרי"ו, דברי אחד נמשך דהד"ב ונראהכו'.
 סמפון וגבי אצבע, שיעוד כתב, גדגדתשגבי
 כו', לסופה מעיקדה הדבוקח אומהכתב,

 דהכא להגאונים, דקיי"ל די"ל משוםוסןעמא,
 )ש"ך(. דבותייהו הכי והכא דטתייהו,הכי

 ל ה י אסורות מאכלות ל חא
 ובהמה בג"א רגל שאין טהרה, מקום שהוא מפגי קוצים, במקום מיוחדת בכיגה שהיה למשה, הקב"הההגלות
 ללימוד רחוקים ויערות וגבעות הרים למקום סושבם הרחיקו ישראל מגדולי רבים היו זה ומטעם )טור(. שםמצוין
 בהש ומטפלים עוסקים בחיים, חשוב סקום התופסים הדברים שכל וכשם התבודדוה. של בגדר ד' ולעבודתתורה

 לזמן, מזמן והתחדשות שיגותם סובלים והיתר, איסור דיגי גםכן
 איסור דיגי הדיגים, שארי מכל ויותר וקיומו. הדבר תיקון לשם והיתר איסור כדיניהתהדשות

 לפי בהם להשתמש דור, בכל ישראל לחכמי גמסרים היווהיתר
 הגה לדוד "ויגידו דכתיב מהו כו/ דוסתאי רבי דרש )עירוכין(, שהוציא מי בפרק כמבואר הדעת. ושיקולהבנתם
 ותומים באורים גשאלין שאין משם למדנו כו'", האילך לאמר, בד' דוד וישאל כו', בקעילה גלחמיםפלשתים

 פושט בבחינת והתחלפות, התחדשות התורה, לקיום העיקרי היסוד וזהו ע"ב(. יומא )רש"י, והיתר איסור דברעל
 הוא ואף ג'(. )חגיגה, בגמרא כמבואר להתיר. ופעמים לאסור פעמים והמקום, הומן צורך לפי צורה, ולובשצורה



 שמואל לט טיטן טרפות חיכותבית182
 להם, א' דדין דמשמע בצ"ע, וה הניחהש"ך
 דהכא החליט, והשמ"ח קטנה. אצבעכעובי
 שם. לכנוס יכול מחט שאין עד כולה,בעינן

 ימנית ביו לחלק איו לגרגרתובדבוק
 והשני דבוק, א' צד אפי' בשומן וכזלשמאלית.

 עיונא צדיך אלו וכל )שמ"ח(, כשדהפדוד,
 הבודקים על לסמוך ואיו חכמים,ואסיפת
 דבוקח חריאח כל היתה אם וכן)פמ"ג(.
 ואין בכך, דבותייהו שדרו אומדים כיבשדרח,

 ואף ש"ך, מודה, נמי המחבר )בהא, סידכאזה
 שנהגו ובמקום להכשיד. יש לחוד, חאוטותגג
 ולא אומות, ב' ודוקא מנהגם. לסתוד איןכן,

 בלא וה בכל להתיד ואין שמ"ח(. אחת,אומה
 ללמוד ואין הודאה. מודה ומומחה חכםשאלת

 שם שנסדכה מקומות לשאד אלוממקומות
 דבוק בין חילוק אין מקומות בשאד כיבדיאה.
 )דמ"א(. לאו אוכולו

)ח(
 והיא הריאה מן היוצא סידכא תלויחפירכא

 לשום דבוקה שאינהתלויה,
 )מחבר(. בדיקה צדיכה ואינה כשרה,מקום,
 לפי מותד. כאן נקב, בלא סידכא דאיןאע"ג

 אחר. לטקום נפרכה נקב שמחמתשהסידכא
 ליחח. חפשטת אלא אינה תלויח סידכאאבל
 סידכא כמו בדיקח, דצדיך לי, נדאהוע"כ

 תלויה, דסידכא היא, טעמא חד דהאעובדת,
 להפשטת מחויקים אנו שניהם עובדתוסידכא
 הסידכא יעלח שמא לנפחה צדיך )ט"ו(.ליחה

 לחתיר יש ודאי ובחפ"ם דטדפה.בנפיחה
 נפחה לא ואם )פמ"ג(. בדוק בדק לאאם
 )שם(. מיעוך ע"י בעובדת גם כשד, ג"ככלל,

 טדפה. טחבועח, היוצאת תלויחוסידכא
 )דמ"א(. כשדהמטי1רא,

)ט(
 ממקום שהיא סידכא לטקום טטקוםסירכא

 או באונאלמקום,
 תלויה סידכא כדין דינה עצמה,באומה

 נדבקת היתה נקב, מחמת היה דאילו)מחבד(.
 )ט"ו(. היא ליחח חפשטת אלא אחדת,באונא
 המנהג וכו והדב, המחבד לסבדת מסכיםהש"ך

 שאין ורוקא )פמ"ג(. ובה במינהלהכשיר
 כשנופחין הדיאה, מבשד קצרחהסידכא
 הסידכא שטכח עד קצדה, אם אבלהריאה,
 בנפיחה עולה ואינו טקטיט, שתחתיההבשר
 חטעם, )דמ"א(. טדפה הדיאה, כשאדהיטב
 נקב. יהיה כשתנתק כו', להנתק דסופהמשום
 נקב, בלא סידכא דיש דאמד למאן דהוימידי
 להתפדק, דסופו משום טדפה, כסדרןדלא
 טקפיט הסירכא אם והנה )ש"ך(. נקבויהיה

 כמו כשרח, הש"ך לטעם מיעוך, ע"יועוברת
 להתפרק סופו דאין בעובדת, כסדרןשלא

 הד"מ, לטעם ואלו כאן. ה"ה נקב,ולעשות
 ע"י עובדת אם אף להחמיד יש אטום,דהוי

 חתכו אם והנה )פמ"ג(. לעיין וישמיעוך,
 יש לכאודה כך, נשאר וחקטטחסירכא,
 סופה היה שמא לומד שייך דלאלהתיד,
 תר"ל, דהוה נראה אמנם ולהתקדע.להפשט
 כו'. הקמט עלסידכא

 ולע41י
 במיעוך דינא,

 הקמט, על הסידכא ואם להקל. לצדד ישבה"מ
 מן דחוקים דאשיהוב'

 הוה דלא באופן הקמט, חקטט עלפירכא
 להכשיד ואין צ"ע,תד"ל

 מהחיתוכים אחד אם ל"ב, השמ"ח, כתב)שם(.
 ממקום הוה לא ע"ג, וסידכא אדוך,יותד

 פשוט ווהלמקום,
 סידכא וכל )שם(. בנפיחח עולחתלויה

 בנפיחת שעולהתלויה
 וסידכא הדיאה. נקבה ודאי )דאוהריאה

 למיעוך. דדמי טדפה, נפיחה, ידי עלשטנתקת
 ש"ך( בהכי, ה"ה במיעוך, דמקילין לדידןומיהו
 טכח שישאו

 בדופי
 )דמ"א(. טדפה כנגדם,

 איוה כ"ג, בסעיף ועיין משם. ניתקהדודאי
 כ"ג, לסי' מקום הדאה )ש"ך(. בדופן מכההוה

 לענין בדופן מכה הוה לא שחורותדבחרות
 פכח, אחר בדקוחו לא אם דיעבד ומיהווה.

 ל ה י אטורוה מאכלות ל חא
 הורה וברי נמשלה למה אטופוה, בעלי נטועים וכמטמרוה כדרבונוה, חכמים וברי י"ב(. )קהלה, וורשפחח

 אה מכמנים הורה וברי אף לעולם, חיים להוציא להלמיה. הפרה אה מכמן זה, דרבנן מה לך, לומרלורבזנוח,
 ורכים. פרים הורה וברי אף ורבה, פרה זו נסיעה מה נטועים, ה"ל כו'. חים לורכי מיחה מורכילומויהם
 אוסרין הללו מטמאין, הללו מטהרים, הללו בהורה, ועוסקין אסופוה, אסופוה שיושבים ה"ח אלו אסופוחבעלי
 כו', נהנן אחו אל אחו. מרועה ניהנו כולם ה"ל מעההז הורה לומר אני איך אדם, יאמר ושמא כו,. מהיריןוהללו

 לב לך וקנה באפרכסה, אזנך עשה אהה אף לאמר. האלה הוברים כל אה אלקים ויובר כ'(. )שמוח,שנאמר
 לך אין אמרן, א' אל )כולן כו' המהירין ווברי האוסרין וברי המטמאין, ווברי המטהרין וברי לשמועלהבין,
 ראיה מביא לך אין אמרן. א' פרנס הקב"ה, של מהורהו אלא אחר. אלקי מהוך ראיה מביא המחלוקה מבניאום

 שומעה אוזן עשה לשמים, לבם שכולן מאחר באפרכסה", לך "עשה רבינו. משה על וחולק הבא נביאמוברי
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 שהקיל, שמ"ח ועיין בשרה. כלל, נפחוהוולא
 שחורות, בבהרות והחמיר בצלעות, עיין לאאם
 )9מ"ג(. להקלויש

)י(
 סריבת שאסרו מקום כל ומשמושמיעוך

 בין הפרש איןהריאה
 ובל להקל. תולין נתמעבה ואם ביד,שממעכין באותם ולא בטדל. ורחבה וחזקהעבה שתהא בין השערה. כהוט דקה הסירבאשתהא
 לישראל טרפות מאביל כאילו כןהנוהג

 המנהג היד, במיעוך ניתקה שאין אףלנענע, נובל אז הנינוע, ובענין רש"ל, לשון)מחבר(,
 גסה. בבהמה ודוקא ישראל. בבהמתלהתירה
 הריאה שמנענין מתי מהרי"ל, בשםומ"כ
 משום טרפה. הריאה, בבשר הסירכאונשאר
 הלב, בשומן נשאר אבל נקב. בלא סירבאדאין
 עב"ל, בא, הריאה דמן הובחה כאן איןבאמצע, ניתקה אם אבל בו'. היא ישרה וסבראבשרה.
 פעמים, הרבה אפי' לנענע דיכול עוד,וב'

 ע"ב. הנינוע, קודם הכבד לחתוךונוהגין
 בנסרך אלא נינוע היתר דאין בב"י,ומבואר
 על אדם יסמוך אל ע"כ זה, בניעעבקיאין אנו שאין פשוט והדבר דוקא. הלבלשומן
 היא. בעלמא ריר אומרים דאנו בשרה.איה, מקומו נודע ולא וניתקה, ידו הבודקהכנימ אם ומיהו ל"ו. השמ"ח, כתב וכןומשמוש, במיעוך אלא בנענוע, הקולא שנהג מיטימינו דאינו לא ואנו )ט"ז(. גדול חכם רקנעעע
 בדופן, א' במקום מהוברת נשארה אםאבל

 להכשיר יש באמצע, שניתקה אףהטירכא, וניתקה כלל, ידו הגביה ולאהסירבא, תחת ידו הבודק הכניפ דאם וה"האסורה.
 ד'. ירא הוא והבודק ישראל,בבהמת
 שנוטל ישראל בהמת הוה דלא מ"ד,השמ"ח, ב' ישראל, בהמת שנזבר מקום בלולענין
 אלא קצת. מפסיד או מהם, הברבשתותהשוחט
 דיע גדול, לצורך או לע"ש, בשר צריךא"ב

 בגון השוהט, דטפטיד והיכא ישראל.כבהמת
 שבוע, בכל קצוב דבר לשחוט קגוע חוקשיש
 בבהמת הוה הגאבילה, שבר אומכשירות, שבר לו יש דאם מביא בכה"ג אמנםע"ז. לסמוך אין ומ"מ ישדאל. כבהמת דהויאפשר
 )פמ"ג(.ישראל

)יא(
 אצבעו שמכניס שכתב מי יש אצבעומכניפ
 קצת, ומגביה הסירבא תחת הפירכאתהת

 בל הגבהה מחמת נפסקהאם
 ואין ובשירה. היא, יומא בת סירכאשהוא,
 סומכין ואין ישראל, בבהמת אלא בכךלהקל
 ד' וירא בשר בבודק אלא זו, בדיקהעל

 )מחבר(.מרבים
)יב(

 הבהמה להשקות טוב הבהמהלהשקות
!

 )מחבר(. לשחיטה סמוך
 שבהמה הזבח, זובחי מאת קבלה הבלבו,כ'

 מליאה בולה לשחיטה, קודם מים הושקתהשלא
 מיד ע"כ מקיף. בשר חוט להעלות א"אהריאה, שתתיבש לאחר בשיפולי, בוטה אם גםמיעוך. ע"י עוברת ולא הריאה, מתקשה אז כישעות, במה להמתין ולא מיד, לפטוק ישבריאה, וטאלה איזה וכשאירע תב"ש, צוננים,מים להשקות טוב )ש"ך(. כו' וקשות דקותסירבות
 )פמ"ג(. מיד יראה הריאהבהוציאו

)יג(
 שאומר, מי יש פנים בבדיקתזריזות

 ידו יכניסשהבודק
 ויזהר בנחת, ידו שיכנס כתוב, בדיקההל' נוסחי )בכל ידים רפיון בלא בזריזותבבהמה
 רש"ל, כו', בנחת לפנים ידו ויוליךהצלעות, לצד ידו ולהטות בנחת, הכבד הצרשיחתוך
 סירכא שום נתפרקה ואם ט"ז(,רא"ש,

 בריאה ראשו ימצא סירכא, היא אםובודקה, לחוץ הייאה מוציא ידו, הבודקכשמבניס
 ואין ובשירה, היא, ריר לאו, ואם ברופן.או

 ל ה ך אסורות מאכלות ל הא
 העניז. אופז עלאחרח השק9ה ולזה כך, נראה לזה הזמז, ודרישת צורך השקסח באו9ז רק הז דעוח שהחילוקי הוא, זה בכלהכתנה חוכז יש"י(. )עהז א', לדבר אלא נחכתנו לא שניהם להדליק, שלא שאמר ביז להדליק, שאמר ביזצדיקים, כולם ועמך 9(, )ישעיה, רבא ורש רש"י(. כטתו, ה~ה קבע  יכשר, איזה להבחיז וכשחדע כולז. דברי ודעולמוד,
 9וחחץ, בפרק ביחשלמי ומבואר כ"ב(. )נדרים, קרבז עליה הקריב כאילו והמקיימו במה, בונה כאילוהנודר, אומר. נתן ר' חניא בגמ', כמבואר באיסוריז. שמרבה מזה נוחה דעחם ואיןעדיף, דהתירא דכוחה בחז"ל, כנאמר המתירין, לדעת יוחר נוטה חכמים דעח כי לועח,וננוו דהתיראכוחה
 הפנימי דיבור שהוא חכמים ולשון כו'. הלב כהנת בלא שנדבר השפתים, ע"ש נקרא החיצוני שהויבור לפיכו/ בשפתים לבטא כמו ושבועה, גור לגבי אלא במקרא, מצינו לא בוטה מלת )משלי(, מרפא חכמים ולשוןחרב, כמדקרת בוטה יש בחז"ל, עוד מצינו וכז )ר"ז(, אחרים דברים עליך אוסר שאתה אלא חורה, שאסרה במה דיךלא
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 סומכין ואין ישראל, בבהמת אלא בכך,להקל
 מרבים ר' וירא כשר בבודק אלא זו קולאעל

 ולמעך בסירכות לשמש מתירין ויש)מחבר(,
 אם שסירכא ואומריםבהן,

 היום, כל בה ארם ימעך קליפה.מיעוך.
 מקום כל ולכן תנתק.לא

 סירכא, שאינה ואומרים להקל תוליןשיתמעך,
 מושג כי וברבריהם, בהם שבחר ברוךאומר, אני המתירין ורברי )רמ"א(. בעלמא ריראלא
 ארם ימעך אם והסירכא כו', היא שכךבשכל
 הולכת היא אצבעותיו, בין היום, כלאותה

 חמת5רקיפ כן וכמו רש"ל. עכ"לומתחזקת,
 ויזהר )ש"ך(. סירכות אינן הפבח, ידבהכנסת

 בין יגלגל כ"ע בחזקה למעך שלאג"כ
 מעל הסירפות שקולפין כאותן לאאצבעותיו,
 המנהג ל"ג(. שפ"ר, י"ז, מש"ז, )עייןהריאה

 קליפח. ע"י חסירפא לחסיר אלו,במדינות
 כו', כיון הימנה, נוחה חכמים רוח שאיןואע"5
 מו"ה המפורסם הגאון רברי עלי ערביםאעפ"כ
 מה על לו יש הזה שהמנהג זלה"ה,סענדער
 היא זו הריאה, מעל שנקלפה שכיוןלסמוך.
 הריאה, קרום את הסירכא קלטה שלאהאות,
 להתקרם התחילה שמבחוץ הליחות מחמתרק
 וכמעשה הריאה. על מלבו,צ כמו הריאהעל

 ונעשה קרום שנת5שט ל"ה, בסי'שהבאתי
 מעליה, בנחת וקלפו להריאה, מלבושכמין

 ומבחוץ הריאה, בקרום שורש להסירכאשאיז הרי בנחת, שנקלף כל מקצתה, לי ומהכולה לי ומה והכשרוה. שלימה, הריאהונמצאת
 איזה נשאר אם אבל וכשרה. שם ונברקהבאה

 וטריפה הריאה, אל פתוח שרושה א"כדלדול,
 גם לזה והסכים קכ"ו(. סעיף אפרים,)בית

 ל"ט סי' סופר החתם וגם בתשובה.הלבו"ש
 בעמו שבחר ברוך ואמר, זה להיתרהסכים
 דברי הם המתיר, ורברי ובמנהגיהן,ישראל

 הסכימו אחרונים שאר ועור חיים.אלקים
 בלבו"ש, ועיין זה. מנהג בער טובוהמליצו
 צריך קליפה, ע"י עברה שהסירכארהיכא
 מבצבץ ואם הבורק. עיני ראות לפיחסירפא, עובי לשפח שחוץ חחת*שפות גפלקלוף
 רעת בס' ועיין זה(, סימן סוף בתשובה,שרד )לבושי להטריף יש ג"כ ההתפשטות,תחת
 במקום רק לברוק המקילין רברי שמישבתורה,

 דעת בשו"ת ועייז בהתפשטות. ולאהסירפא,
 שלענין וכתב, בזה שהאריך י', סימןהזבח,

 ע"י הסירכא עברה אם נפ"מ איןהתפשטות
 במקום מבצבץ ראם ומסיק, קליפה, אומיעוך

 היה שהקליפה מחמת לתלות וישההתפשטות,
 בנקרע וכ"ש להקל. יש קצת, בחוזקשם
 במקום פהפרין בדיקת בלי נאבדהאו

 בבית ומבואר עכ"ל. להקל, רישההתפשטות,
 הסירכא ובמקום הסירכא, עברח ראםאפרים,

 להקל יש קשין, ב' ברחוק כ"א בצבץ,לא
 ואחר י"ב(. סימן הספר, שבסוף)שו"ת

 ברוק לבדוק נוהגיןשנתמעך,
 אינו אם לראות פושרין, או רוקבדיקת

 צוננים במים ולא )ש"ך(.מבצבץ
 ולא מנהגא רק הוה רלא ומשמע ליה.דמטרשי
 רוק, בריקת בלי נאבדח אם והלכךחיוב.
 )פמ"ג(. החמיר והתב"ש להקל, ישבהפ"מ
 בני כל נהגו כבר גרולה, קולה שהואואע"9
 )למעך בירם למחות ואין אלה,מרינות

 שיסמוכו. מה על להם שיש מאחרהסירכות(,
 שיורע אלקים, ירא להיות הבורק צריךומ"מ
 הול ע"י ימשמש )לא בנחת למעךליזהר
 ז"ל )רמ"א(. בכח ינתק שלא )ש"ך(ועפר
 בו, וממעכין עבה סמרטוט לוקחיןתורה, מני שאינם קהלות שמקצת שמעתירש"ל,
 לישראל טרפות מאכילים כאלו אנשיםבוראי
 בין לגלגל רק בזה הזהיר הט"ז )ט"ז(.כו'

 ל ה ף אסורות מאכלות ל חא
 נמסר העליונה ההשגחה וכרצון )מהרש"א(. חרסה 5תח לו למצוא מרפא הוא הלשון. ע"ש נקרא הלכ,ככינת
 תסור "לא כתורה, כפירוש כמכואר עיניהם. ראות לפי הנוכרים הדכרים ככל וליתן לישא הדור, לחכמיהוכר
 שהוא שמאל ועל שמאל, שהוא ימין על לך אומר אפ" א'(, י"ו, )דכריש ושמאל ימין לך יגיוו אשר הוכר,מן
 נראה הדכר אם אף ומצות, כתורה לעשות כוה, גדול כח נתינת על נתקשו המפרשים כ"ט(, )סנהורין, כו'ימין
 מטהרין והללו מטמאין והללו הואי אדם, יאמר שמא שאמרו, חויל דכרי לסי כי ואמרו, והשכל, המאיאותכנגד
 וסוף לווכתא, קושיא הדרא הלא וקשה, כו'. נתנן אחד אל כולן אחו, מרועה נתנו ת"ל תורה, לומד שי איךכו',
 פנים וכמה לטהרו, פנים כמה יש וטהרה, טומאה דכר שככל הוא, הוכר כיאור אלא תורה. לומו אני איךסוף,

 סומאה, המרחום הפים מן יותר מרוכים הם סהרה, פני המר"רם שהצדדים מפף הוא התירתו, התורה ואםלסמאו.
 ממנין שאין ממנות, ויני פרק סוף חו-ל אמרו וה ומטעם ופסול. וכשר ואסור, מותר כדכר וה"ה להיפך,וכן

 נגד לפסוק שעה להוראת צריכים לסעמים שאם דכר, של וטעמו התורה. מן השרץ לטהר שיודע עדלסנהדרין
 סכרות, מיעוט אותן כו', לעשות עת לסכרת לצרף החכם יכול אז תורתיך, הפרו לו' לעשות עת משוםהתורה,
 לא לעולם או ההיפך, אל סכרא שום יודע החכם אין אם אבל המיעוט. אחר ולילך הרוכ, מחמת נוחושככר
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 והנה לקולא. ולא לחומרא, הוה ורוקאצבעות,
 ויש עתה, בעוה"ר המתפרצים רבו זהמיעוך
 דלדול שום ישאר שלא בעינן אם טובא,לספק
 לאונא, אונא נסרכה אם צדדים, משניסירכא
 אחד ראש עברה אם אחר, למקום נסרכהואם

 ממעכה אם אף או די, לריאה, שדבוקהבמקום
 ראשים שני ונשארו היד גלגול ע"יבאצבע
 רסילתא, כללח הוא. ריר דודאי די,מחובדים
 במדינות נוהגין ובח, ומינח תלויהסירכא
 ומיהו נפיחה. דצריך נראה ועכ"8 להתיר,אלו
 ובה, מינה בין בתלויה בין נפח ולא עיין לאאם

 ויש )שמ"ג(. השמ"ח וכ"כ דיעבד,כשירה
 נראה ולי בזה. גם להקל שנוהגין מקומותויש חוררא. בסירכות למעך מנהג שאיןמקומות
 כו', בורדא, למעך שלא הראשונה,כסברא
 הסירכות בכל למשמש בעירינו, המנהגאבל
 דבוקה בסירכא למעך דאין ונראה )רמ"א(.כו'

 טיטץ או מבועההיוצאת
 תר"ל, כל וה"ה )ט"ז(. בתר"לסיעוך

 דאילו שווין, איןומיהו
  מיעוך. מהני לא בחלון מחציין למטהמטעה
 מהני, סבועח תלויח הא הט"ז, שלמדבריו משמע מיעוך. מהני מחציין, למטהומטינרי
 )8מ"ג(. עליה וסירכא מיקרי ריעותאהריאה, עור רניקב להטריף. ואמרתי שלם, הב'הקרום כי בצבצה, ולא רוק ושמו נקוב, היההעליע שקרום וראו מיעוך, ע"י ועברהכסדרן, שלא בסירכא לידי, בא סקמטח בזה.וצ"ע
 שלא אפי' ונהגו הב"ח, כתב כו', לחושונכון
 תורה, בעל שהוא מי וע"כ )ש"ך(. כו'שוגגין שיהיו מוטב לישראל, והנח הפ"מ,במקום
 למטה כסדרן כ"א פירכא, משום יאכללא

 זאת גם ואף נפש, לבעל להקל ישמחצייה
 יש כי כלל. בהם ופלאים בגרייםסירכות למעך ולאחרכיפ, ועגלים ופלאים גריים סירכות כללחפריף בעירינו נהגו עוד )8מ"ג(. יו"ט או שבתלצורך

 להטריף. בזהקבלה
 בעגלים דדוקא  לעגל, עגל בין לחלקבלשונו, הרב שדקדק בעיני, נראה הב"ח, כ')רמ"א(.  מיעוך ע"י ומנתקת רכח עדיין הסירכאכי

 יתק. וחוא שנתו, תוך שהוא דהיינוהרכים,
 כל יונק, שאינו אע"8 וטלאים, גדייםאבל
 דיע בנ"א, בלשון וטלה גדי בשם נקראשהוא
 כתב, והתב"ש )ש"ך(. עכ"ל בהם, למעךשלא
 ומפרירן וטלאים, בגדיים פופן וערמראשון חאונות נרבקו אם מ"מ השמ"ח וכ'ופלאים. בגריים אף כשרה פכפררן הא כסדרן,בשלא דוקא וזה עגליפ. ארם בני בלאיןשנקראים כ"ז הכי, דינא עגליפ ובין גרייםדבין

 )פמ"ג(.מיעוך זה דאין הוא, כשר שלמיפ, והןבאצבע
)יר(

 ידו שהוציא בודק חבורקים ביןהכחשה
 ואחר טרפה,ואומר

 הראשון טרפות, מצא ולא ידו אחר הכניסכך
 ידו. בהוצאת העבירה הראשון או בחוזק.ידו כשהכניס העבירה, השני דשמא )מחבר(.נאמן
 בידו המסור בדבר באיסורין נאמן א'ועד

)פן(
 פרפה, ואמר ידו שהכניסטבחאסתלא

 טרפות, נמצא ולא ובדקוהו הטרפשופתחו בריאה. נגע לא שהטבח ונמצאחפרפש, נפתח שלא כך אחרונתברר
 )ט"ז(, כו' השני מצא שלא מה הכבד,בחצר נקב איזה שמצא לומר יכול פרפח, סתםאמר אם אבל טרפות. מצא שבריאה בפירושאומר שהטבח מיירי זה )מחבר(. אותהמכשירין

 בשחיטה, כשרה אמר אבל בל"י. עייןסתם, טרפה שאומר ומה כן. ואומר וגתיראנטרפה, דבשחיטה אפשר ובודק, שוחט הוא ואםכשדה. לחוד, בודק הוא אם בבהמה, כלל נגעשלא אומרים עדים או העור, נפתח שלא אירעואם
 סי' עיין נאמן. כן, אמר למה אמתלאאמר ואח"כ טרפה, אמר אם וכן נאמן. אינושוב
 )8מ"ג(.וב'

)פז(
 אומרהטדק שלא ואחר כסררן, אומראחר

 )מחבר(. היתר בחזקת הבהמהמעמידין היתה, כסדרן ואומר מכחישו ואחדהיתה, כסדרןשלא
 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא

 ימין על אומרים אם אסי' מהס, לקבל ראוי וה ומטעם הסכרות. ככל יד לו תהיה אשר עד הסנהדרין, מןלהיות א"א כי הסברות, לכל ?ריך אדם כל האמת כסי כי המטמאין. ודכרי המטהרין דברי לשמוע, לב וקנהכאפרכסת, אוניך עשה חו"ל, אמרו יפה וע"כ טהרה. לצד הנוטין הסכרות ונתרבו ולכן, לכאן סכרא לעשות מסה שללב"ד גם כח ד נתן כי טומאה. של רובא ואתרע לטהרו, הכי כלאו לו שיש סכרות מיעוט אל לטהרו, שהסכימומטה של ב"ד של רוכא סמך לטהרו, גם שיש הואיל התורה, מן טמא שהוא דכר על טהור 18סקין מטה של בי"דואם ההיסך. אל הנוטין סברות למיעוט לד' לעשות עת סמך מטעם לטהרו, מחייכ הוא והרי שעה, כהוראת אפ"יטהרו
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 שבאו מיירי )ט"ז( הותרה נשחטהשאמדיח
 )ש"ך(. לב"ד בב"אשניהם

)יז(
 ריאההקונה טירטא ומצא ריאהחקונה

 שמצאואמר
 אומר והמוכר טרפה, שהיא במקום סירכאבה

 בב"א שניהם שבאו כיון כשרה. במקוםשהיתה
 שנאבדה כבהמה זה והרי עדות, כאן איזלב"ד,
 כו', אחת בבת )מחבר(. שנבדקה קודםריאה
 לב"ד, תחילה הקונה בא דאילו לזה,הנצרך
 לשני מאמינים היו לא תו פיו, על אוסריםוהיו

 שאסור הריאה לנאבדה דומה אין כילהתיר.
 בבהמה מצויות דסרכות משום גדולים,לקצת
 היינו שמא בפנינו, היתה אילו אמרינןכו',

 ברוב אוסרות וסירכות סירכות, בהמוצאים
 ובסעיף הסעיפים, בב' כאן משא"כ כו'.הריאה
 רק כולה, היא יפה זו שריאה מודים דהכלה',

 אסורה היא אם בזה בה נסתפק א'שבמקום
 מצויה אסורה דסירכא אמרינן לא ודאי לא,או
 כו', אסורה שאינה מסירכא זה, במקוםטפי
 הותרה נשחטה אמדינן בזה שוה, הצדדיםושני
 ביש א' סימן לעיל שכתבתי מה אבלכו'.

 אמרינן התם שאסור. כהוגן שחט אםהכחשה,
 והתם כו', עומדת איסור בחזקת בחייהבהמה
 האוסר אם ש"ך(. )ט"ז, השחיטה בגוףהספק
 הב"ד אסרו כבר אם רק איסור, אין תחילה,בא
 אף עדיין, פסקו לא הא העד. אותוע"6

 דאשה דומיא לחוש, אין תחילה, באשהאוסר
 זח, אחר זח באו ואם )פמ*ג(. קי*זביבמות,

 שכבר כיון כשנים, טרפה האומר דבריה"ל
 במקומות וכן ש"ך(. כו' בב"ד עדותונתקבל

 אצל הבהמות והניח עכו"פ אצלששוחטיפ
 חוששין אי7 לבדיקח, שחיטח ביןעכו"ם
 חפירכות, ונתק ידו הכניס העכו"םשמא

 אם מיהו לקולא. וספיקו דד', הריאהדבדיקת

 לחוש יש כן, לעשות רגילין עכו"םטבחים
 עני7 בכל ליזהר יש ולכתחילה בדיעבד.אפי'

 דהיתה ל7 לימא מאיז תאמר ואל)רמ"א(.
 הוה העכו"ם, אצל שהניחו דכיו7 כו',סרוכה
 כיון כו', אסור בהפ"מ אפי' )ש"ך(.כמזיד
 לו. דאסור במזיד דר' איסור כמבטלדהוי
 שבת לצורך והיימ מותר, לאחדיםולפ"ז
 הפ"מ. ל"ש הכי לאו דאי עני, או מצוהוסעודת
 דליכא תלויח, פירטא נמצא אם דאףונ"ל
 דר' ספק מטעם שרי אפ"ה לכאורה,ס"ס

 ריעותח מיקיי לא תלויה סירכא כילקולא.
 )8מ"ג(. כךכל

)יה(
 שניקבה ריאה פותמתח ודופן שניקבח,ריאח

 חיתוךבמקום
 סותמתה ודופן הדופן, נגד האונה בגבהאונות,
 ובעצם, בבשר או הצלעות, שבין בבשרבסירכא
 אם אבל ש"ך(, בדיקה, צריך )ואיזכשרה
 מהני )ולא טרפה בלבד, לעצפ סרוכההיא

 שכנגד השלם בכל הדין וכן ש"ך(.בדיקה,
 מפני כשרה. הערוגה, עד למעלההאונות
 סותמו. והוא לדופן, ונדחקה צרשהמקום
 ומשם מהחזה, שמנקרים החוט עד דופן,ונקרא
 ואם טרפה. שם, נסרכה ואם חזה, נקראואילד
 כאילו דינו שבחזח, חוט גבי עלנסרכה
 )מחבר(. וטרפה בחזה,נסרכה

 בכל גם אלו, בחילוקים נפקותא אי7ולדידן
 כבר כי הסימ7. סוף עד יתבאדו אשרהחילוקים
 ואי7 הכל, להטריף חארצות באלונחגו

 באשכנז הוא הקדמונים מנהג כילשנות,
 בריאה, סירכא שום להכשיר אי7 ולכ7וצרפת.
 למטה בכסדרו הסרוכות אונות ב' לאאם

 בכסדרו באומא אונה וה"ה עיקרו. לצדמחצייז
 בסירכא להקל שנהגו נתבאר, וכברכה"ג.

 וכ7 )רמ"א(. ומשמוש מיעוך ע"יהמתנתקת

 ל ה ף אסורות מאכלות ל חא
 ע"8 ליוון ביוו כי כו', הויין עיני ראות לפי הכל כי כו/ שמאל לצד גם הנוסים סברות אותן מצו שמאל,שהוא
 שלשתן כי שיעור, לשון ובשעריכם שלשתן. על שפטו ואמר בשעריכם". ושלום ומש8ט יאמת כמ"ש, דעתו,אומד
 כף וכיוצא השלום, מפני האמת לשנות צריך לפעמים כי והמקום, הומן לפי ועת ואומד שכלית, השערהצריכין
 תעשה לשמאלך, ימינך בין יודע אתה כאשר בעיניך, פשוט ובובר תועים, שהם בלבך תחשוב ואפ")כל"י(.
 אותו צוה כך תאמר אבל הוה. הנקי איש אהרוג או הוה, הגמור )בצירק החלב אוכל איך תאמר ואלכמצוהם.
 משמעות ועל יבחר. אשר במקום לפניו העומוים יורינו אשר ככל מצמתיה בכל שאעשה המצמת, על המצוההאוון
 והצורך בחשבונו. להיות שחל הכיפורים ביום ר"ג, עם יהושע ר' כענין ווה יסעו. אפ" התורה, לנו נתןועתם
 והנה הנולוים, הוברים בכל הדיעות תשתוינה היא ויווע בכתב, לגו ניתנה התורה כי למאד, גדול הואתבמצוה
 השם לפני העומד הגדול, לבי"ד שנשמע הוין, לנו התורה וחתך תורות. כמה התורה ותעשה המחלוקתירבו

 הגבורה. מפי משה עד עד, מפי עד פירושו שקבלו בין התורה, בפירוש לנו שיאמרו מה בכל יבחר, אשרבמקום
 כמחליף בעיניך יהיה אף לנו, התורה נותן הוא שלהם דעת על כי כמנתה. או המקרא משמעות לפי כן שיאמרואו

 יעווב ולא מקדשו, משרתי על ו' רוח כי ימין שהוא ימין על אומרים שהם לחשוב, לך שיש וכ"ש לשמאל.הימין



סם שמואל לפ סימן פרפות היכותכית
 נוהגין בכולו זה, בסי' שיתבאדו הסידכותכל

 סירכות כל בידך, נקוט הכלל וזהלמעך.
 עולה אם אח"כ ולבדוק למעך נוהגיןשבעולם
 מהיתוך דהיינו מכסדרן, חוץבנפיחה.
 וסירכא עיקרן. לצד מהצחן, למטהלהיתוך
 או השומן בסמפוו או בגדגדת ודבוקהתלויה
 וכן דכשד. ז' בסעיף שנתבאד בעניןבשררה,

 וכל שלש בשורש למטה נדבקת הורדאאם
 בדיקה, שום ובלא מיעוך, בלי כשריםאלו

 באדצות טהגין כך רבותחהד. דהיינומטעם,
 )ש"ך(. אחדונים בדברי הוא וכןאלו,

 להטדיף( שטהגין הדמ"א דברי )שלוהטעם
 )בנסדכה סבוך מיקדי איזה בקיאין, אטדאין

 דהלכה דאפשד או גמודה. מיקדי ואיזהלדופן(,
 וא"א בדיקה, בעי בדופן במכה דאףכדי"ף,
 גרע מכה דביש כתב, דהשמ"ח דע,בקיאין.
 המנהג, אחד בזה לילך יש ולדעתי כו',טפי
 בהם, לגעוד אין בכה"ג אך למעך, דנהוגוהיכא
 נראה, היה בדופן, מכה ואם בה"מ.ובפדט
 על לסמוך נודע, בלא הבהמה נתערבהדאם
 כמה יש כי הפ"מ, באין אף ל"ז, בסי'המ"ב

 או רבותא, במקום נסדכה ועכ"פ,ספיקות,
 ודאי. ולא סידכא, ספק הוא מכה, וישבאומה
 למה אמנם ג"י. קודם שנחלב מה מותדוההלב
 החלב, לענין נפ"מ אין ט', הש"ך,שהעלה
 דיש התוס' לדעת אף מג"י פחותה סידכאדאין ודאי והא עצמה. הבהמה תעדובות לעניןאלא
 )8מ"ג(. פ"א סי' ועיין נקם בלאסידכא

)יפ(
 אבל דמכשידין, הוא האונות, כנגדודוקא

 האונות, כנגדשלא
 דוקא האונות שכנגד דכל נראה, )מחבד(.טדפה
 )ש"ך(.דבותייהו הוי לא האונות, כנגד ושלא דבותייהו,הוי

)כ(
 דמכשדינן, הא לבסוף וכפתור תלויה,פירכא

 כשהנקבדוקא
 אפי' או מבפנים, ניקב אם אבל הדופן.נגד

 לדופן, משם יוצאת וסידכא הדיאה,בשיפולי
 אונה, משיסולי יוצאת סידכא ואםטדסה.

 רוב אם לדופן. ונסדכת האונה, ע"גומתפשטת
 לאו, ואם כשדה, האונא, בגב היאהסידכא
 יוצאת תלויה סידכא אם מ"כ, )מחבד(,טדפה

 ותלוי היא, עבה הסידכא ובסוף אומה,בשיפולי
 מוגלא, מליאה כבועה ונדאה כפתור, כמיןבה

 היא. ליחה דהתפשטות דכשד, נראהאפ"ה
 דהוי אומד, ואני עכ"3 בעי, בדיקהומ"מ
 בריאה, אחד בטבחמעשה ראיתי בילדותי ופרפה. בשיפוליבועה
 אדוך, אחד דק עצם שהיה בריאהעצם

 מבחוץ, הריאה על מונחוקצת
 ונפח ממנה, אותו וקלף לדחבה, בעודהודבק
 מטעם והכשירה, מבצבץ, היה ולאבה

 נקלף הבהמה שמצלעות אומדים,שהבודקים
 נראה ולי כו'. הצלעות שתחת בדיאהונדבק
 בל5 הריאה, לינקב לו שאפשד כיוןדטדפה,
 בבדיקה. בקיאין אין ואנן התלמוד, מריןבדיקה
 אחד במקום גם נקב שמא לחוש רישותו,

 מסירכא היוצאת בועה בדין ט"ז עיין)ט"ז(.
 סידכא היא אם אחדונים, והסכמת כו',תלויה
 נפיחה ומ"מ היא. ליחה דהפשטת כשדה,דקה,
 דבסידכא אף טדפה, נפח לא ואיבעי,

 איכא כאן כשדה, כלל נפח לא איתלויה,
 דיעבד אף א"כ בדאשה, מוגלא דישדיעותא,
 הו"ל עבה, סידכא היא ואם הנפיחה.מעכב
 השמ"ח, העלה וכן וטדפה. מדולדלת,בועה

 בועה רין הביא ובד"מל"ד.
 הלכה וכן טדפה, מדולדלת, מדולדלתבועה

 המדובק עצם וברין)פמ"ג(.
 דהתם בדיאה, מחט לרין דומה אינובריאה,

 כאן. משא"כ לחוץ, לדחות טבעו הדוחהכח
 מאחד וי"ל, הרמ"א, הקיל בה"מ דהתםועוד,
 נקובח. שהיתה טפי חיישינן בכח,שנקלף
 יש המנימים, מאברים א' ניקב שמאולחשש
 שיש דאף נ"ז, בסי' הצלע מנשבד מ"שלעיין,
 בחלל למחט דמי לא וגם חיישינן. לאעוקץ

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 לרום תשמע שמאל, שהוא ימין על בעיניך מראין אפ" ספרי, ולשון ומכשול. הטעות מן נשמרו לעולם תסויו,את

 צדק משפט ושפטו כר, ושוטרים שופטים והזהירה: התורה הקדימה להשופטים כזה גדול כת שניתן ומפני)רמב"1(.
 רש"ק. ספרי, יפה, ב"ד אתר )הלך כו, תרדוף צדק צדק כו', משפט תטה לא רש"י(, וצדיקים, מומתים דפנין)מנה
 יבקשו אל צבאות, ד' למלאך דומה הרב אין אם )מלאכי( מפיהו יבקשו ותורה דעת, ישמרו כהן שפתיוכתיב,
 במפרשים כמבואר בלבם. שקר אין אם השופטים, מעשה על עין נותן ובעצמו בכבודו והקב"ה )תז"ל(. מפיהותורה
 העולה על ישראל, שופטי את שופט להיות נצב הקב"ה כי ישפוט". אלקים בקרב אל בעדת נצב "אלקיםבפסוק
 לאלקים המשפט כי כף משפטים עמהם לדבר ישפוט, אותם הדיינים, דהחנו אלקים, בקרב זה"ש, בקרבם.הנעשה
 עליונה. הסכמה לוה צריכים כי ויטול, יבוא ומורה, דיין של השם את ליטול הרוצה מי כל ולאו )כל"י(.הוא

 להמליך הוא וצריך ד', לו שיצוה אתר עד וה דבר יעשה לא משה ודאי תעשה", הזח הדבר את "אם בקראכמבואר



 שמראל לט טימן טרפות "לכותב8ית138
 מידי עכ"8 אז הושט, דדך בליעות דרובהגוף,
 ע', שמ"ח ועיין כאן. משא"כ נפקא, לאספיקא
 וכן בזה. הקיל ו', הפר"ח וכן בהפ"מ.דהיקל
 להתיר. יש בהפ"מ חגוף, בחלל עצ8 נמצאאם
 של עצם כמו הוא, אחר שממקום ניכר אםהא

 )פמ"ג(. הגוף בחלל ממחט גרע לא ודאידגים,
)כא(

 ואם טרפה. האומא, שבצד מן סירכאאם
 לדופן מאונא עולה סירכא לדופןהאונח

 שכנגד ולדופן האונה,מכנגד
 )מחבר(. רובא בתר אזלינןהאומה,

)כב(
 מכח יש אם לדופן, סרוכח האומהאם

 כשרהבדופן,
 בדופן, מכה אין ואם בדיקה. צריכהואינה
 בסרוכה ודוקא בדיקה. לה מהני ולאטרפה,
 טרוכח אם אבל מכה, ע"י מכשיריןלדופן
 ושמענית וגרגרת חזה כגון מקומות,לשאר
 מכה שיש אע"8 בהן, וכיוצא וטרפש,הלב
 )מחבר(. בדיקה לה מהני ולא טרפה,בהן,

)כג(
 שיש היינו שאמרו, זו מכה שחורותבהרות

 אבל נגע, כעין בדופן,מכח
 מכה סימן אינו בלבד, שחורות בהרות ישאם

 ונקשר, שחזר אע"8 הצלע, נשבר ואםממש.
 מכה. שפיר ביהקרינן

)כד(
 דבוקה הריאה כל אם לדופן דבוקהחריאח

 מכה אין אםלדופק
 אם אפי' בדיקה, לה מהני ולא טרפה,בדופו,
 שהמתירה, שכ' מי ויש פילוש. בלי כולהדבוקה
 )מחבר(. אסורים והכלים הוא, נידויבר

)כח(
 נסרכו והאונא האומה אם ואומחאונא
 רוב אם לדופל' אחת בסירכא לדופןנסרכו

 ואם כשרה. מהאונא,הסירכא
 וכל בדופןי מכה אין אם טרפה, מהאומהרוב
 ילחזה, לדופל אחת בסירכא הסרוכהאונא
 בסירכא הסרוכה אומה וכל רובא. בתראזלינל
 במכה והסירכא מכה, בו שיש לדופלאחת
 לאו, ואם כשרה, במכה, רובה אם לה,וחוצה
 א' בסירכא האומה נסרכה אם וכלטרפה.
 במכה רובה אם שבדופל' ולמכהלטדפש
 )מחבר(. טרפה לאו, ואם כשרה,שבדופל'

 כמו עליה שנמצאריאה
 בשר והוא כיסוי, חלב בריאח בלויבשר

 מעליה, אותו קולפילבלוי,
 מיהו כשר, ויפה, שלם תחתיו הדיאהואם
 עושה בלוי, דהבשד נימא דלאלאשמעינן, אתי )רמ*א(, בנפיחה הריאה לבדוקצדיך
 של ממשות הוא בשר דאותו טרפה.אותה
 דטדפה, מראה שיעי כאו יש וא"כריאה,
 בו משגיחין ואין הבשר, דקולפיןקמ"ל

 כלל. לה מזיק בלוי הבשר ואין כו',ובמראיתו
 בריאה הטריף אחד שמורה שמעתי,ושוב

 כמו תחתיו והיה וקלפוהו, בלוי בשדשנמצא
 דכל שהבין זה מטעם קממים דהיינוצלקת,
 בלא*ה. טרפה שאין אע"8 טרפה, יפה,שאינו
 כו', טרפות להוסיף לנו דאין כלל, נהיראולא

 אמנם ריעותא. ל"ה בלוי דבשר משמע)ט"ז(.
 לקלפן יש בריאח, הנמצאין ווארצלעןאותן

 ובדיקח תחתיהם. שלימה הריאה אםולראות
 הריאה אם לראות דיעבד, אפילו מעכבת,זו

 הווארצליל. תחת או בלוי, הבשר תחתשלימה
 כ*ד(. )מש*ז, כאל ה"הדרייניס, ובמעשי גילדי דקיימי בריאה מ"שועיין

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 שקאו ונראה תעשד4 הוה הדבר את אם קודם אלקיס* "וצוך ולוסר הסדר להפוך לו היה וא"כ תהייה.בגבורה

 אתה צריך כי כו'. העם מכל תחזה ואתה ואח"כ כוי, התורות ואת החוקים את אתהם והוהרת שכתב, מהעל
 חוה הובר את "אם אמר וע"ז סביר. ולא גמיר דלא דין למנות כמיניה כל לאו כי ו', מש5טי תחילהללמום
 קודם אבל ידך. על הקב"ה שיסכים להיות, יכול אלקים, וצוך אז ותורותיו, אלקים חוקי תחילה ללמוםתעשה,

 )שם(. יסכים לא וואיוה
 בישראל הוראה והמורים היחניס של לב ישרת על ההק5וה וגוול והאדם המקום, הזמן, רוחלפי

 וראות הדעת בשיקול תלותם והמש5סים הדינים שכל משני בא,הוא

 ולמדור המקום, צדק ובאבני הומן, צדק במאוני לפניו, המובא הובר לשקול ועליו והשופט, הדחן המורה,עיני
 אמת וין הדן כל בחו"ל, כמרומז האנשים. ובכל המקומות, ובכל הומנים בכל שונים שהם האום, של צדקבהין

 המקום. ולפי המצב לפי אצלו, השתך האמת בצד אחד כל את לדון צריכין רק לכל, כללי אמת ורן כי כוי.לאמתתו
 והצדק. האמת משקל על הדבר לעמוד ד', ויראת ורעת, בינה בחכמה השגה של גבוה מוריגה צריכיםולוה
 בחז"ל כנאמר והמש5סים. הדינים מקצעות בכל הדעת שיקול נשקול ידם שעל המאונים הפשרה, משקלוהוא
 ואת ירא אלקים את נשמע הכל דבר סוף שנאמר נשמעים, דבריו שמים יראת בו שיש אדס כל הונא, רבאמר
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 מ.םימן

 םעיפים. ו' ובו הלב, טרשתדיני
 הנקב. סותם הלב שומן אם מיט. מלא בכיס הלב נמצא הלב. ניקב הלב. חללי)א(
 עוקץ. לו יש בלבי עצם נמצא שבלב. הגוול בסמפון בטרפשאי בלב. מחט נמצא)ג( בפנינוי קוץ נתחבה קוץי או חולי ע"י ספק לחללי הגיע ולא ניקב )ב(בעוףי

)א(
 כמה הוא, הפוסקיםמחלוקת הלכחלל

 הרבה יש לרש"י בלב,חללים
 שלשה ג', פרק ריש התוס' לדעתחללים,
 חללים, שני המשניות, בפי' ולהרמב"םחללים.
 ניקב חללים, ג' לו יש הלב המחבר, לשוןוזה
 סותמו הלב טרפש חלב ואפי' טרפה, מהםלא'

 נחבא שהלב כיס פי')מחבר(
 לא ככובע, שעשוי דכיון בו, הלכניקכ

 כתב ש"ך(. )ט"ז,מיהדק
 לידו, בא טעשה הפר"ח, דבריו הביאהריק"ש,
 מלא כולו ע"8 בכיס הלב מכוסה שהיהבעוף
 והפר"ח והכשיר, שלם, הלב והיה וקלפוהומים,
 במעשה האריך ושם א', נ', לסי' מקוםהראה
 גדול קילוח בה שנמצא בבהמה משה,דפני
 שם. האריך והפר"ח לאסור. וגמגם מ"ז,שלם

 בה"מ. בדיקה ע"י להתיר הסכים ג',והתב"ש,
 שהיה כה"ג בתרנגולת קנ"ז, ב"ח, שו"תועיין
 אברים בכל בדיקה ע"י להתיר והעלהמ"ז,

 היתר אין דריק"ש בנידן גם ולפ"זהפנימים.
 האיברים. בכל הבדיקה ואחר בה"מ,כ"א
 ומודינא, לה, באו וושט דרך המים אלודשמא
 אם כשר מים, בלא לחוד כיס רק היה לאדאי
 בלוי, דבשר מעשה כמו צד מכל שלםהלב
 כאן ה"ה שלימה, הדיאה אם לט',דס"ס

 הלב שומן אם אבל)פמ"ג(,
 )מחבר(. כשר סותם, עצמו סותםשומן

 מועיל שאין ו', מסעיףראיתו
 דשם כתב, ז"ל ומו"ח כו', השומן סתימתשם
 אלא כו', נכונים ודבריו הלב, בטרפשמיירי
 אוסרים ורמ"א שאו"ה כיון להקל, קשהדמ"מ

 הנראה כפי בלב, עוף של שומן והנה)ט"ז(.
 שומן כתב, ב', כו"פ, ועיין הוא. דרךסותם
 איחלופי, שייך לא בעוף ולפ"זבטרפשא, לאיחלופי אתי דלא מדרבנן, סותם אינוהלב
 מתוס' הביא ורמ"א רך, שלו דשומןועוד,

 דשם הבימתי, ולא עכ"ל, בעוף היהדהמעשה
 מ"ש גם כו,. בעוף היה המעשה אי הוזכרלא

 נראה אין כו' מדר' אלא הוה לאבבהמה
 הוח ספיקא ומיהו אסור, מ"ה אלאלהלכה,
 הלב, שומן סתימת מהני דלא וי"א)פמ"ג(.
 לחוש ויש זה, סי' סוף בסמוךוכדאיתא
 דסוף דהך וכ', חולק והב"ח )רמ"א(.לדבריהם

 דבריו ואין הלב, בטרפש נמי מיירא זהסי'
 והכלבו, ו,רמב"ם מדברי משמע והכימוכרהים,
 )ש"ך(. סתימה הוי לא נמי הלבדבשומן
 חלב דבין ודלבא, טרפשא גורס היההרמב"ם
 דקשה סותם, אין עצמו, הלב ושומןהטרפש
 הפסיד, לא הלב בשומן המיקל וכעוף,הוא.
 )פמ"ג(. הוא דרך דסותם, הט"זכמ"ש

)כ(
 הגיע ולא ניקב להלל הגיע ולאניקכ

 מחמת אםלחלל,
 טרפה במחט או בקוץ ואם כשרה,חולי,

 נקב ניקב אפי' לחלל, הגיע ולא)מחבר(.
 כ"כ כשרה, לחללו ניקב ולא לצד, מצדמפולש
 לק' עיין כו', במחט או בקוץ )ש"ך(.הב"ח
 לפנים נתחבה דאם אמר, ש8 )שם(. נ"אסי'
 דיש מיד, ונשחטה שם, ועודינו בלבופגע
 מ"ט, בסי' שם דמכשיר להמחבר קוץ, ע"יאו חולי ע"י ספק ניקב, דאם ודע, )פמ"ג(.להקל
 אלא שם, ט"ז ועיין ס"ס, דהוה כאןה"ה

 ל ה ר אסורות מאכלות ל הא
 חכמה ראשית וזה וץ, )ברכות, זה בשביל אלא נברא לא העולם כל י"ב( )קהלתי האום כל זה כי שמורמצותיו
 שמים, יראת בו שיש אום בשביל נברא שהכל וכיון כו', עולמו את ברא שבה ארץ יסו בחבמה ד כי ו',יראת
 פשרה שעושה זה אלקים, ירא בו/ במכילתא ואיתא ע"ו לומר יש ועוו ד, יראת חכמה ראשית קאמר, שפירלכך
 רק ויאסור בפשר נכנס ולבסוף במשמר, לאחיו יוסף נתן שמתחילה מקץ, ב8רשה לזה רמז ג"כ ויש עכ"ל.בוין
 בוין, רחמים שיתף עולם של בריתו בתחילת בוין רחמים הוא ופשרה כו'. ירא אני האלקים את ויאמר, מהםא'
 זה שקול לכך כולם, שכולל פשרה שהוא השלום, ועל האמת ועל הוין על עומו, העולם וברים שלשה עלוזה
 את ולהתאים למווו הופנים ועל כלל, בורך נאמרו והמשפטים הוינים כי יעקב(. )עיון כולו העולם כלנגו

 החככנ בוברי כמבואר בהלכה, טועים רבים הוין, עומק את להשיג שקשה ומפני מותו, כפי אחו לכלהוינים
 ואת הצויק את בלבי, אני אמרתי הרשע. שם הצוק ומקום הרשע, שם המשפס מקום השמש, תחת ראיתאועוו
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 למה, ידענא ולא דטרפה, כתב ג',שהפרישה,
 דוקא נמי דכאן הוא 9שוט מט'דלהמחבר,
 )פמ"ג(. כו'כשניכר

)ג(
 שאינו אע"8 בלב, מחטנמצא 1ל1מחפ

 אם וה"ה טרפה. בחוץ,ניכר
 לא אם מיהו )מחבר(. דליבא בטרפשאנמצא
 לבר, וקופה שבלב הגדול בסמפון רקנמצא
 כגרעין המחט ראש אם הלב, חלל לצדדהיינו
 הגרגרת דרך דנכנס דתלינן כשרה, תמרא,של

 וניעה כיחה ע"י אותו תפלוט והבהמהלינקב, סופו אין למטה, שראשו ומאחר הלב,לסמפון
 חיישינן הלכה ולענין וז"ל, הב"ח ומסיקאלו, הבה"ג דברי בפי' שונים דרכים יש)רמ"א(.

 טרפה, לגואי, בלב וכשנמצאת הפירושים,לכל
 חלל לצד בין הבהמה, ראש לצד בקופאבין

 טרפה, נמי ראש לצד והקופה רבאבסמפונא
 בסמפונא דנמצאת היכא אלא כשרהואינה
 דליכא ודוקא הבהמה. חלל לצד והקופהרבא

 )ש"ך(. וחזרה לטאי היתה דכברהוכחה
 נמצא אם ז"ל, מו"חכתב

 נמצא שכך לפי הדור, חכמי והכשרוהובשור, באשכנז היהשמעשה קבלתי הלב, בתוך עצם 1ל1 עצםנמצא
 עכ"ל. עצם נעשה הרם כשנתקשה הצביבלב
 שנעשה לנו מועיל מה כו', תשובה יש לדיןואם
 כו', מחט כמו ניקב סוף סוף הלב,מדם
 דאם העלה, ד', והתב"ש פר"ח, עייןדינא, ולענין )ט"ז(. בזה להקל שאין נראהע"כ
 בכל וכשר הבהמה, מדם שנעשה י"לאדום, או שחור הוא אם עצם, הלב בחללנמצא

 דמינה כיון לינקב, סופו אמרינן ולאהבהמות,
 בצבי. כ"א להתיר, אין ל1ן, הוא ואםהפר"ח. כ' וכן אותו, מדחה הדוחה כח ואיןהוה,
 נראה, אז הלב, בשר 1עו1י נמצא אםומיהו

 להקל יש הלב, לחזק כדי הוא, כךדבריאתו

 שעצם הדברים מראין וחדודין, עוקצין לויש שהעצם רואין אם ומיהו בהמות, בשאראף
 )8מ"ג(. וטרפה הוא,מעלמא

)ד(
 היורד קנה שהוא הלב קנה חל1 קנחניק1

 הריאה, ערוגות שתיבין
 ממס שיוצא הגדול קנה( כעין )8י' המזרקוכן

 )רמ"א(. ל"ד ס"ס לעילועיין )מחבר(. טרפה במשהו לחללו שניקבלריאה
)ח(

 מחמת בין ביד בין הלבניטל חל1ניפל
 )מחבר(. טרפהחולי,

)ו(
 שומן שאם שאומר, מייש 1ל1 דםקורפ

 מאד, ואדוק בלב דבוקהלב
 בחללו נמצא אם ואצ"ל אסור. דם קורטהלב בעובי או שם נמצא ואם בסכין, אותומפרידין
 לא ובחללו הלב, בעובי שראה ה"ק,)מחבר(.
 טרפה, לחללו, עד נתפשט שלא ר"ל,מוריד. ולא מעלה לא דם קורט דהתם כלל,ראה
 עד ונתפשט הלב בעובי נמצא אם צ"לואין
 דבפנים שכתבו, אחרונים ועיין )ש"ך(.לחללו
 צ"ע, זה דין ומ"מ טרפה, ומש"ה בפניםאפי' להבחין יש שזה הדם, נצרר כמו חמפחרושם אלא דם, קורט דוקא ולאו להכיר, ישנמי
 )פמ"ג(. להקלואין

 כק"ד, הוא הרי הבשר, בעובי חדםנצרר
 למקום שנסרך לב בדין ל"ז ס"ס עייןוטרפה.
 דחתול וסעשח והטריפה. ל11ות, 1'שהיה היה מעשח הדמש"א, כתב )רמ"א(.אחר

 יש אם הנה ח"א. 91"מ, ח"צ בשו"תהמוזכר
 אם אבל אחזקה, ואוקי תולין ודאילתלות,
 ה9"מ דעת לתרנגולת, לב היה לאבבירור
 )9מ"ג(. ע"ש קכ"ז, בסי' מקומן אחדער דיני כי להאריך, ואין לאסור. אחרוניםושאר

 ל ת ך אסורות מצלות ל חא
 מה ולגזור לדין למשפס כסאות ישבו המה אשר המשפס, שבמקום והוא, העין, בחוש ממש ראיתי אניהתחתונים, אצל כאן השמש תחת שהיא מה לומר, רצה )קהלת(, המעשה כל ועל חפץ, לכל עת כי אלקים, ישפוסהרשע
 הצדיק את כי כו'. חכמתו עוצפ כפי הצודקת הסענות ומהכרע הלב משקול בלבי אני אמרתי מ"מ ממנו, דברשום בחוש חשטה ולא ראתה לא שעין אע"8 יתברך לפניו אמנם עצמו. הרשע הצעת אלא לפניהפ יושם ולאשמה, יגיע לא כי מזה יעבור לא בתכלית, וישרים מצודקים דיניהם לעשות שיורצו הצדק במקום ואפילואמתתו, על להשיגו האדם בחיק זה אין כי הפעולה. עם משוער שיהיה ערכו להבחין רשע, העושה דעת לסוףלירד האדם נמנע אבל בעעינו, להשיג שיוכלו ומה שהוא, מה כפי גוף האי לשפוס, שיוכלו לפניהם, שמהשבא
 ויתר, בפחות יתחלף אמנם שזה המעשה, בעשתת והרצון מהחפץ בו שהיה מה בערך חפצו כפי הפועל, עצםעל יושגח כי יחד, עגינים שגי יובאו הצדק ב"ד לפני שם ירצה, שבג המעשה כל ועל חפץ, לכל עת כי וזהופועלים. שהם במה בחינתם וכפי שהם, מה כפי שופס, הוא ממש אותם והרשע, הצדק פועלי שהם הרשע, ואת הצדקאת אלא עצמם, מצד מופשסים והרשעות, הצדק פעולת אל לא ומשגיח, שופס יתבי הוא אלקים, ישפוס הרשעואת



עא שמראל מא סימן טרפות הלכותבית
 מגמימן

 מעיפים. יי ובו הכבר, מרפותריני
 השיעוד )!1( כבדים. ב' טרפשין. ב' מרודד. מתלקט, זיתים. בי הכבד. ניטל)א(
 כאבן. קשה הכבד. נימק זיתים. הבי יבשו השרטוט. נראה הכבד. יבש )ג(בעוף.
 ונתלעו. זיתי* בי נשתהר הכבה התליע )ר( בכבה אכן בכבה מרוקביםש"ש
 צליה. לאחד מחס בכבד. מחס )1( הכבד. נעקר )ה( מרה. להם שאיןבמינים
 לבית נסרך טרפשין. בי בצלע. נסרכה הכבד. טרפש ניקב );ק( גדול. בסמפון מחט)ז(

 כביים. שני )י( בטרפש. מחט )מ( מעכבת. בדיקה אט המחס. 8י נגד סירכאהכוסות.
)א(

 א"כ אלא טדפה, הכבד, ניטל הכבדניטל
 וכזית מרה במקום כזיתנשתייר

 היא דעה לחד )מחבר(. חיותובמקום
 בטרפש. דביקתא מקום היא ולאידךבכליות
 הדישת לכל המקומות, בב' צריכיןולחומרא
 שלם אחד כל הללו זיתים כשני ויהיו)ש"ך(

 היה אם אבלבמקומו.
 או כרצועה או מתלקט, מרודדמתלקט;

 )מחבר(. טרפהמתדר,
 כל טרפה, כו', מתלקט בש"ע שכ' מהוהנה
 וספיקא כו' אפשטא דלא בעיות הםאלו
 אמרינן לא מדודד מהזתים שא' אף ואמנםהוה.
 כו', כשר מרודד ושמא סגי, א' זית שמאס"ס,
 אף ליה דמבעיא בגמרא, בהדיא מפרשמדלא
 והנה לחומרא. ספיקו מהו, מרודד א'זית

 ע"ש לצורך או בה"מ פסק ק"ג בסי'המ"ב
 מרה, ובמקום הטדפש במקום נשאר אםלהתיר
 כתב דהתב"ש ואף בכליות. נשאר שלאאף
 הכליות במקום הכזית אם מ"מ להקל,דאין

 פלוגתיה ס"ס דהוה להקל, נראה היהמרודד,
 דהמ"ב לא, מרודד,. טרפשא במקום כזית ומיהו כו'.דרבוותא

 כפי' דהעיקר כתב, כבדים. ב' טרפשין.ב'
 בטרפשא תלויההב'

 בפשיטות, כתב י"ג, ב8ד"ח, ראיתי)פמ"ג(.
 וירצה המ"ב, כמ"ש כשרה, טרפשיןב'

 הוה עצמו, מצד טרפות שאין כיוןכדכתיבנא,
 אוסרין כיסין ב' דהא צ"ע, ולדינא רואין,תרי
 מקילין, בה"מ י"ד, ש"ך, ועיין ל"ה,בסי'
 לעיין. ויש להקל, יש בה"מ טרפשין ב'ה"ה
 דבל קושיא, אין להרשב"א כבדים מב'ומ"מ
 ניטלה וממילא הגידים, עם מכל כחסריתיר
 מינים ולענין )שם(. רואין חד והוההמרה,
 טרפה הכבד ניטלה ודאי מרה, להםשאין
 הכבה ניטל בזנבו, מרה לו שיש בצבי וכןכו'.
 זיתים, ג' בעי אי ולענין כו'. לינטל המרהסוף
 גדלו לפי הגדול לשער כ"א דא"צ ודאיהא

 שאין דבמין המנ"י, כ' וכן וטרפשין.בכליות
 והכי סגי, זיתים בב' צבי, או מרה,לו

 )שם(.מסתבר
)ב(

 זיתים, דכשני זהשיעור בעוףחשיעור
 ובעוף הגדול, בשוראפילו

 )מחבר(. וקטנו גדלו לפיהכל
)ג(

 בצ8ורן, שיפרך עד הכבד, יבש הכבדיבש
 משרטט ואם )מחבר(.טרפה

 בתוכה, השרטוט ונראה הכבד, בשר עלבצפורן
 כזית נשתייר ואם )ש"ך(, וטרפה יבשמיקרי
 כשר היותא, במקום וכזית מרח,במקום
 נמי לבד, זיתים הב' אלו יבהיו ואם)מחבר(,
 לדם, והיח הכבד נימק ואם )רמ"א(.טרפה
 הזיתים, ב' נשתייר דאם בנטילה, כמוהדין

 ל ח ך אסודות מאכלות ל חא
 חפצם, בבחינת והרשע, הצדק שהם המועלים שיקובצו ובאופן שאמרנו. הסבות מצד מההתנגדות, בו שיש מהכפי

 להפעולה שנוגע במה וזהו (ר4 )בל"ע, הישר הגמול צדק לשפוס יחדיו, וישוערו עצמו, המעשה עםונטויותיהם,
 מאיש המשל בענין במשפטים, כמבואר הדבר, העושה האיש בחינת כפי הענין, ישתנה פעמים והרבההנעשית,
 שטעו אחר ודוד אצלו, הבא לאורח ועשאה הרש, האיש כבשת שלקח המלך, דוד בפני הנביא נתן שסיפרהעשיר
 בף. ישלם הכבש ואת זאת, העושה האיש מות בן כי ד' חי כף, ויאמר מאד, באיש דוד אף ויחד כתוב,הדברים
 עצמה, המעשה גוף תר"לי יש הזאת במעשה אמנם זאת. העושה מות בן יאמר "האיש", אמר למה לדייק,ויש

 הדבר שעשה הוא מי להתבונן השני, מצד אכל ממון. עונש יתחייב ע"ז רחמנות, בלי העני של הכבשהלקוחת
 הפעולה העושה הפרטי באיש אלא הפעולה, באיכות להסחכל אין הזה, לאיש במקנה, מאד כבד עשיר אישהזה,
 -באחט" דוד אף ויחד שאמד וזהו וקשה. כבד להיות צריך וענשו חמור, פלילי לעון הדבר נחשב ואצלוהזאת.
 הכבש* בעד בבשים ארבע שישלם לו די המעשה מצד כי עצמו. מצד האיש הוא מות בן כי ה חי אמר ע-כמאד.



 שמואל פא טיפן טרפות "יכותב!ית142
 נשתיירו ולא כאבן, שקשה כבד )ש"ך(.כשר

 טרפה נתקשו, שלא זיתיםהב'
 ולעת בהפ"מ רק )רמ"א(. כאבןקשה

 )ש"ך(. להכשיר ישהצורך,
 אבעבועות, מליאה כולה הכבד באלפעמים
 כל ודאי, הא כו' היד במשמוש כולהונימק
 אמ דאין טרפה, שלמים, זיתים נשארשלא
 כתב )פמ"ג(. גורדו שהרופ* בבשרבקיאין
 חלקים, לב' נחלק הכבד באווזא ק"ג,המ"ב
 מיחוש, בית כאן ל*ת קים, העב חלקואם

 נחסר, העב חלק ואם ביה, איתנהודכולהו
 מחלק נשאר אי לעיין, יש נשאר, הדקוחלק
 במקום יש ומדק והכליות, המרה מקוםהעב

 כו', גדלו לפי דהגדול וסיים כשרה.הטרפש,
 זיתים, מג' יותר אווזא בכבר לפעמים שישאף
 צריך והמורה קטנו, לפי אלא לשער א"צמ"מ
 כבד הפר"ח, כתב )שם(. דעתו באומדלשער
 ובתוך כיפ, כמין תלוי ובסופו אווזא,של
 דרוב טרפה, מרוקבים, שועל שיבולתהכיס

 כקוץ, הוי שועל ושיבולת הושט, דרךהנבלעים
 כו', הדם, ממותר שנתהווה כשרה,בכבד, אבן הריק"ש בשם עוד כתב להלכה.וכ"נ
 שניכר כל הא מעלמא, הוא אם ניכר דאיןוצ"ל

 )שם(. הוא ופשוט טרפה, אתי,דמעלמא
)ד(

 במקום אפי' הכבד,התליע חכבדהתליע
 )מחבר(. כשרה וחיותו,מרה

 זיתים ב' רק ונשתייר הכבר, כל ניטלאם
 דלא בענין כשהתליעו אא"כ טרפה.והתליעו,
 )ש"ך(. זיתים הב'חסרו

)ה(
 הרבה, במקומות הכבד נעקר חכבדנעקר

 מעט כאן בטרפשיהוןומעורה
 )מחבר(. כשרה מעט,וכאז

 שבא בין בכבד, שנמצא מחט בכבדמחט
 חתוך, שבא בין שלם,לפנינו

 אפילו הבהמה, חלל לצד שבו העב צדאם
 )מחבר(. טרפה הכבד, בבשר טמוןכולו

 לדקין, הושט דרך נכנסה שמאדחיישינן
 לכבד ונכנסת וניקבה הבהמה, לחללומדקין
 כשרה חוץ, כלפי שבו הדק צד ואם)טור(.
 הכבד, בבשר טמון כולו אם ודוקא)מחבר(.
 וראש הבהמה, חלל לצד יוצא חדה אםאבל
 דלא )ש"ך(. טרפה הכבד, בתוך נחבאהעב

 בחלל דמחט דהא משום בזה, שמכשירכעט"ז
 מאברים אחד ניקב דשמא טרפה,הגוף

 אבל בכח, שניקב התם, דוקא היינוהפנימים,
 ודוקא )שם(. חוששין אין בנחת, שנכנסהמחט
 פונה אם אבל הסמפון, לצד פונה העבשצד

 נכנסה שאלו )רמ"א(. טרפה ענין בכללצדדין
 להתעקם לה אפשר היה לא הסמפון,דרך

 בד"א )ש"ך(. הכבד בעובי ולתחובלגמרי,
 במחט רק לגאו, או לבר קופא ביןשמחלקינן

 )מחבר(. טרפה ענין בכל בדקה, אבלגסה,
 )ש"ך(. שלה העב בצר לנקוב ראויה היאשהרי
 )מחבר(. תמרה של גרעין כשיעור גסהושיעור

 מצאו סוכותבליל
 לאחר כבד בחתיכת צליח לאחר בכבדסחט

 ובשלוהו,שצלאוהו
 הכבד, שבאמצעית אחת בח' תחובהמחט

 משתמשין שהנשים מחטיז מאותן היהוהמחט
 מטעם הצ"צ והתיר הפ"מ, והיה הרבה,בהם
 הקנה דרך ושמא שחיטה לאחד שמאס"ס,
 אסרו יוד, ותב"ש י"א, והשר"ח, כו'.נכנס
 להתיר, יש קצת, נתחבה אם ומיהו כו',בזה
 חלורה. היה לא אם נפלה שחיטה לאחרשמא
 אם המורה, עיני ראות לפי הכל נראה,וכן

 ל 11 ך אסורות מאכלות ל חא
 מפאת כי אמרת אשר האיש" "אתה הנביא נתן לו אמר מיר מות, בן הוא ואת, העושה האיש ערך לסבת אבלהואת,
 )שם(, מאד גדול נחשב החטא כוה ולאיש כל, לך ונתן למלך, משחך יתבי הוא הלא לעונש, ראויהאיש

 חנינא, ר' א"ל תרדיון. בן חנינא ור' פרטא בן אלעור ר' כשנתפסו עכו"ם( )ברייתא, בחו"ל שמצינווכמו
 ובג"ח, בתורה עסקת שאתה ניצול, ואיני א', דבר על שנתפסתי לי אוי ניצול, ואתה דברים ה' על שנתפסתאשריך
 עביד, לא ליה כדבעי עביד, מיעבד ומסיק, כוי, והתניא עסק, לא ובגמ"ח והקשו, בלבד. בתורה אלא עסקתי לאואני
 לא חנינא ולר' מות, מסכנת להצילו אליעור לר' והועילה הוו, המצוה בפועל שפים והיו בגמ"ח, עסקושניהם
 "העושה" שהיה מה כפי הדבר שנערך משום היתה הסבה רק ברמות, שוה היתה לא שהפעולה משום ולאהועילה,
 לפי והנרצה, הנכון לצד ולנטותה להשתמשה העשייה, אופן לכלכל איך ולדעת להבין הוא גדול ועיקר)שם(,
 )משלי4 מהם" ירחק נפשו שומר עקש, בדרך ופחים .צינים בפסוק שמצינו כמו והומן. המקום, האיש,תכונת
 עפ"י לומר יראה אלא נפשו. שומר בגדר וה וישים והחום, מהקור השמירה על להוהיר שהכמנה לאמרשרחוק
 א', מצד המצתת מעשה והוא וישרים, סובים דברים עשיית עמודים, שני על מיוסד השלימות, בנין שכלהידוע,

 צריכים מעשים לעשות כדי והנה השני, מצד תעשה, לא מצתת והם מגונים, שהם דברים מלעשותוהתבטלות
 ממנו ותבטל שתצננה קרירות, צד להפך צריכים רעים, ממעשים ולהשמר כך. על ותלהיב שתחממהו,התעוררת



עב שמראל מכ סימן 1רפות הלכותבית
 הכלים, ולענין תולין. חלודה ואין קצתנתחבה
 מעל"ע ובלאחר צדק, דצמח מעשה כיבס"ס
 )*מ"ג(. הכלים לאסוד ראיה לנואין

)ז(
 בסמפון שנמצאמחט גדול כסמפוןמחם

 והוא שבכבד,גדול
 נמצא אם וכן בתוכו, שנכנס הקנהסמפון
 )מחבר(. כשרה ריאה, של גדולבסמפון

)ח(
 נקב הכבד טרפשניקב חככד 1רפשניקכ

 הכבד, מצדמפולש
 הכבד, על שפרוס צד אותו ודוקא )מחבר(טרפה
 הלכה וכן )ט"ז(. לדופן שפרוס צד אותולא

 דמשמשא במקום הכבד חצר ניקב)פמ"ג(.
 חוטין סביביו נמצא ואם כשר. דטבחא,ידא

 נקב הוא אז חלב, כמולבנים
 אם אבל )ט"ז(. וטרפה ישן, כצלענסרכח

 כשדה בצלע, בסירכאנסרכה
 עצמו, מצד הטרפות דאין כיון הטעם,)מחבר(.

 עליו עלה בין זה, ולפי הכבד. ליטול שסופורק
 סתימה הוה קרום, שאר או מכה, מחמתקרום

 חלב ואפי')ש"ך(.
 אינו שבעלמאטמא, הכופות לכיתנסרך

 סותם הכאסותם,
 כי בט"ז כתבע 1רפשין, כ' ובנמצאו)ט"ז(.
 )פמ"ג(. בה"מ להכשיר יש ס"א, סי'למ"ב
 יש הכוסות, לבית הכבד טרפש נסרךאם

סשן

 מחם או קוץ שם יש שבודאי בכרס,לבדוק
 מצאתי כן זו, סידכא באה ועי"זשניקבה,
 לא ואףאמ )דמ"א(. נהוג והכי מעשה,ודאיתי
 בהג"ה, ומ"ש המחם, פי נגד הסירכאשיהא ובתנאי דם, מקורם גרע דסירכא מעל"ע,ניקב
 דיעבד מעכבת בדיקה אם לראות יש לבדוק,יש
 איסור לא אומר איני ובהפ"מ כו'. לאואו
 סרכות, שיש אברים בשאר אבל היתר.ולא
 א"צ אברים, בשאר סידכא דמתירלמאן
 באה להמסס מטרפש דדוקא כלל,לבדוק
 אבאר, שם בט"ז א' מ"ב, בסי' ועייןהקבלה.
 )פמ"ג(. בהמסס בדק לא אי לאסורשיש

)1(
 ספק בטרפש, מחםנמצא כפרפשמח1

 כולה ואפי' )מחבר(.טדפה
 א' ניקב שמא דחיישינן )ש"ך( בטרפשטמונה
 )שם(. הפנימיםמאברים

)י(
 בבהמה כבדים שנינמצאו ככדיםשני

 כניטל יתיר דכל טרפה,ובעוף,
 בזה זה דבוקים אינם ואפי' )מחבר(.דמי

 )ש"ך(. דמי כנטול יתיר דכל חיותא,במקום
 מרח במקום כזית מאותו למטה מתחיליםואם

 כמו לכ"ע, דכשדה פשיטא חיותא,ומקום
 דנראה ס"ד, בסי' מארכובה, למטה רגליתרת
 )ש"ך(. כבד תלתולי אלאשאינו

מב.
 סעיפש. ם' ובו המרה, מרפותריני

 בכהמונ הכבה אטעימת לסמוך )ג( חסרה. ניטלה. )ב( נסרכה. שניקבוג מרה)א(
 ריק. הכוס זמ"ז. רהוקות מרות ב' טעמו. ולא הככד, גאכדה לבינה.מרח
 בנפיחה. ועולות שופכות היו לא )זק( כשתים. גיכרת אחת מרות ב')ד(
 מעל"ע. נכרת מחגרתן. וסמע רחוקות, שתים )ז( כאצבע. ודבוקות מרות. ב')1(

 במרה. מחט במרה. גרעין )בז( מרה. שאין עופות)ח(
 כשרה אחר, למקום המרה נסרכה )שם(.ריאה)א(

 סירכא אין אמרינן דלא)רמ"א(. ואם טרפה. שניקבה,מרח שניקכחמרח
 דבשאר בריאה, אלא נקב, בלא נסרכח והכבד הכבד, נגדניקבה

 לחות הפשטת אלא הוי לאאברים ג"כ הכבד ניקב ואם )מחבר(. כשרהסותמו,
 יוצאת שהיתה מרח ט', הצ"צ, כתב )ש"ך(. ליתלות דאפשר והיכא )ש"ך(. טרפהכנגדה,
 שלם, בחוץ והעוד שם, וסרוכה הצלעות, מבין גבי כדלעיל תלינן דטבחא, בידא אובסכין

 ל חך אסורותמאכלות ל חא
 רעים, מעשים לעשות ומעוררו כאש, בוער לבו ההיפך, על בשתיהן הו הטבעחת נטיותיו אם ואולםהתעוררת.
 לראות צריך אז המצות. למעשה והתעוררת חימום שום בלי וצוגן, קר דומם לאבן געשה המצמת, למעשיוכשבא
 עקש בדרך הם והחום, הקור שהם ופחים, כשהציגים וסחים-, "ציגים שאמר וזהו הדברים. להפוך בטבעו,ולעבוד

 דברים לעשות אותו יעורר והחום סוב, דבר עשות לבלתי תקררהו שהצנה בקלקול, באדם שגסבעוופתלתול,
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 פוסלת אין דסידכא חדא, להכשיד.העלה
 בשיש הא דפוסל, למאן ואף אבדים,בשאד
 שמא לחוש ואין שמדופן תלינן בדופן,מכה
 נקטינן מועד כאוהל חדא מדופן. ניקב קוץע"י
 בו'. להבשיד יש חולי, ע"י דספק מ"ט,בסי'
 אח"ב הכבד נסתם דאם א', התב"ש,כתב

 לה אין דטדפה מהני, לא המרה()בניקבה
 עדיין דהתם לטדפשא, דמי ולא בו',היתד
 המדה נסדכה )פמ"ג(. עב"ל טדפה, היהלא

 אחד לעיין ודאי לכתחילה ומ"מ בו'כשדה
 מעל"ע, דלא אף נתחבה ואי בפנים.ריעותא
 מ*א בסי' כמ*ש מק"ד, עדיף דסירכאטדפש
 המחט פי נגד בשהסידכא ודוקא הצ"צ.בשם
 לחמסס שנפרך בפיפשא אבללאסוד. בידי אין בדקו, לא ואם לו. קדוב קצתאו

 בדקו לא אם לאסוה יש דיעבד אףוביה"כ
 שנסדך דטדפש וי"א, )פמ"ג( מחטאחד

 היא דהסידכא לתלות דיש וביה"כ,להמסס
 ואת"ל פוסלת, סידכא אין ששםמהטדפש,
 אברים, בשאד משא"כ ניקב. לא שמאמהמסס,

 לומד יש למדה או להמסס שנסדבו דקיןכמו
 הוא שנסדך דטדפש כיון לכן מעכבת.בדיקה
 מחט אחד בדקו לא אם מבד"י, קבלהדק

 )אחדונים(. בהפ"מ להחמיד איןבשוגג,
)ב(

 )מחבד(. טדפה חסדה, או ביד נטולהנפולח
)ג(

 הכבד קורע המדה, חסדה אם הטרחחסרח
 בלשונו, וטועמו ועדבשתי

 מד, טעם טעם לא ואם מד, טעם יטעםאם
 מד, טעם בו יש אם ויטעום בגחליםיצלם
 עכשיו ואף )מחבד(. טדפה לאו, ואםבשדה,
 אע*ג )דמ"א( הבבד טעימת על לסמוךןבל

 בו יש אם לידע מאבל, דבר לטעוםדאסוד

 שביחא דלא דמילתא להו קים הכא מ"מאיסוד,
 שיטעום הדבר וקרוב נטילה, המדה להיותהוא
 טעימת על שסומכין והפעם )ש"ך(. מדהטעם
 ובדאי המדה, בחסידה המבשירין דבו ביהכבד,
 )ט"ז(. כה"ג הפחות לכל עליהם לסמוךהם
 ואח*כ מד, והיה מקומה טעמו כו' הדיק"שבתב

 שבלע לומד תולין מרידות, נמצא ולאטעמוהו
 דטעימא הא ודע, הוא. ופשוט המדידות,הכבד

 חכבר, שיקרע היינומהני,
 כמ*ש מרידות, ימצא ובפניפ לבנחמרח

 הבבד, ע*ג לטעום האהמחבה
 הכבד ע"ג המדה נשפך דשמא מהני,לא

 מבשירין. בבבד המדה שנבלע ודוקאוטדפה,
 בבחטח אף חכבר פעימת לך, אבאדעוד
 שהיה עגל של בכבדא לידי בא עובדאכשדה. נמי בבהמה, מד טעם שיש ובל כו',מהני
 לא ביותד, לבנה שהיתה אלא כדים, מדהבו

 ואמדתי ירוקה. להיות שדדכה המדהבדדך
 ריעותא, איזה יש לא אם ולבדוק המדהלקדוע
 צלולים זכים מים יצאו וכשבדקתי,כו',

 ואמדתי, שם. מד טעם כלל היה ולאומתוקים,
 יוצא שהיה מעשח כתם שהדיק"שמאחד
 היה ולא וטעמו חטרח, אצל קטן כ*פכמין
 אלא הן, מרות ב' דלאו והכשיד. מהטעם
 כ*ש זה, על סמך שלהכשיד וכיון ע"ש.בועה

 להשקיט ופעולתה כשמה דמרהלהטדיף.
 פועלת אין מתוקה, וכשהיא הכבד,חמימות

 והטדפתי זה, לדין גילוי מצאתי לא וכעתבו',
 טעמוהו, ולא הכבד נאבדה ואם )פמ"ג(.מספק

 להטדיף דעתו י"זבעה"ג,
 דרוב אש"ך, סמכינן דלא חכברנאברח

 שוב בו'. מד טעם להםיש
 הבבד בנאבדה התיד כ"ז, לכנה"ג,דאיתי
 ניטל דמבשיד במאן הלכה שמא ס"ס,מטעם

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 לצד צד כל יסה מהם, רב מרחק ירחק אז שחת, מני ולהצילה נפשו לשמור חפץ האיש שאם היא, העצהרעים,
 דברים לעשות והרגש החשק לצנן להיפך, הקור וצו סובים. וברים עשחת להתעוררת החום ולנסות לשמשהשנק
 כו'. שנא' 81חים, מצינים חוץ שמים, בידי הכל חנינא, ר' אמר )כתובות( בחז"ל שמרומז וזהו ומגונישרעים

 סבעו צודי כל ולנסות עליהם, להתגבר שצריך והוא ובבחירתו, האום ביד אלא שמים, ביוי אינםכלומר,
 הנכוןלצד

 הנסיות כל בהכרת הדעת ושיקול עיניהם ראות לפי לעשות ולמורה לוחן נמסר ומש"ס חוק שהדברומפני )שם"
 הקב"ה, של להשותף ונאה כראוי וועת, חכמה מלא להיות המורה צריך לכן נוסים, הם להיכן בנ"אבלבות
 את וברא ד, דעות אל כי י'(. )שבת, להקב"ה שותף נעשה כאילו לאמתתו, אמת דין הון וחן שכלכמבואר,
 חכמה מאתך "חננו יום בכל מתפללים ואנו ירושלמי(, )תרגום בחכמתא כו', ברא בראשית כנאמר, בחכמה,העולם
 עליו, שמו את נתן הקב"ה ממש, בשמו נקרא רק הקב"ה, של שותפו שנעשה רק לא והן וכל וועת".בינה

 אזהרה )אונקלס(, תקלל לא וינא כ"ק, כ"ב, )שמות, תקלל לא אלקים כו', שניהם דבר יבא אלקים עוככתוב,
 יזהירו והמשכילים ונאמר, )אונקלס(. ויניא לקום )שם(, האלקים אל הבית בעל ונקרב ס"1(. )סנהדרין, וייןלקללת
 שהרקיע כמו לרמז, זה, לפסוק סמכוהו ח'(, )ב"ב, לאמתתו אמת דין שון ויין זה י"ב(, )וניאל, הרקיעכזוהר
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 ע"ז. לסמוך ואיל מר, טעם היה ושמאהמרה,
 להכשיר אין מזו, זו רחוקות מררות דב'ודע

 יתיר, כל בפי' כרמב"ן הלכה שמא ס"ס,מטעם
 הלכה מוסכם דכבר כשירה, המרה חסרהושמא

 ואין ברייתא מתחילת דמי כנטול ריקכיס יתיר כל ז"ל, והרמב"םכרש"י
 בו ואין ריק דהכיס והיכאספק.

 ח', הפר"ח, כתב בכבד, מר וטעםמרות, ב' נמצא ואם טעימה. וא"צ כשרה, כלל,מים
 ח"ו לדינא ומיהו כו'. דכשרה הואדפשוט
 בט"ז, ועיין כלל, סברתו ע"פ להקל בהפ"מאף
 )שם(. שכתבתי מהב',

)ד(
 דכנטולה טרפה, מרות, ב' נמצא מרותשתי

 לזו, זו שופכות ואם אותה, נוקביןכשתים, וניכרת אחת היא ואםדמי,
 וטרפה הם שתים לאו, ואם וכשרה, היאאחת

 בזה. שמחלק מה ז' שפ"ד עיין)מחבר(.
)ח(

 היו ולא נקבוהו, אם שופכות חיולא
 ואח"כ לזו, זו שופכות בנפיחחועולות

 חברתה גם ועלה זהנפחו
 ואח"כ מהן, באחת מים שהטילו או זו,בנפיחה
 דמה )מחבר(. כשרה מים, חברתה גםנתמלאה
 בתחילה, כשניקבה חברתה דרך נשפכהשלא
 )ש"ך(. הלחי עובי מחמתהיה

)ו(
 מרות שתי שהן אע"פ באמצע ודבוקותב',

 שבמקום רקגמורות,
 כאחת, היו אצבע רוחב כמו בכבדדיבוקם

 )מחבר( אהדדי שפכי לא אי אפי'כשרה,
 למטה אצבע רוחב בעינן מ"ז, דבסי'ואע"ג
 שצריך משום שאני, התם למעלה, אצבעורוחב
 למטה להתערב צריך והלכך לצאת,המאכל
 אם וה"ה )ש"ך(. הכא משא"כולמעלה,
 ונעשית מתערבות הן ובסוף שתים הןמתחילתן

 )מחבר(. כשרהאחת,
)ז(

 בכבד, מרות שתי היו רחוקותשתיפ
 הנה, ואחת הנה אחת מחברתןוסמפון

 מרה שופך אחדוסמפון
 ליחה חוזרת האחת זוקף וכשאדםלשתיהן,
 לשתיהן, ושופך מרה, מחלק שהסימפוןלמקום
 להכשיר יש לזו, זו שופכות איןהבהמה, בחיי עומדות שהן כדרך שוכבות כשהןאבל

 מעבר הניכרת מרה )מחבר(. ישראלבבהמת
 וכשרה היא, חדא להדדי, מעל"עניכרת שפכי אי כבד, שללעבר

 דבריאה ואע"ג)רמ"א(.
 משא"כ סמפונות, משום הייע איפכא,אמרינל
 )ש"ך(. כשרה הסמפונות דניטלו דאע"גבכבד,
 )רמ"א(. טרפה להדדי, שפכי לאואי

)ח(
 עופות מינייש מרח להם שאיןעופות

 מרה, להםשאין
 שכל כיון לאוסרן, ואין יונה, ובני תוריםכמו
 שאין ש"ך( )ואילים, והצבי היא, כךהמין
 סמוך למטה לו יש אבל בכבד, מרהלהם
 מינו מכיר שאינו עוף לפניו שבא מילזנבו.
 מינו כל ודאי אומרים אין מרה, נמצאולא

 ל ה ך אסורוח מאכלוח ל חא
 ושכלו, ועחו ולהזהיר להשכיל הדהן צריך כן ההחח:1, בעולם הסבע כוהיח השתנוח לסי מראוח לכמהמשחנה
 למשה, יחרו שיעץ הויינים של המעלוח בין ומצינו לאמתחו. אמח וין לוון יכול ואז והמקומוח. הזמנים שינוילפי
 פחח שהיראה מ9ני רק הוין, אח יעוח שלא זה לשם רק לא ויין, אצל גוול עיקר היראה כי ד", "יראחהיה

 ועח. מבלי בשוגג וההוראה המשסט אח לעיוח הויין יכול שבלעוה, ד,לתכמח
 לידי לבוא יכול לא זה בלא כי וועח, בהשכל יויעה לו לרכוש צריך אום כל אם כי הויינין, רק,ולא

 והנה עשה, אשר כל אח ו' "וירא נאמר העולם בריאח לאחר מרע. ולסור בטוב לבחור העולם, בהחנהגוחהכרה
 מצו לרע טוב בין להבהין מכירים אנחנו שאין מפני והוא היום. כל רע רק חראנו ועינינו )בראשיח(, מאדטוב
 לנו העומדים המכשולים אח ומלאחרינו מלפנינו להסיר איך ולדעח להבין החכמה לשערי הגיענו לא ועוייןאחו,
 מכירים שו שאין האשם בנו אך למכה, קודם הרפואה ברא הקב"ה כי יווע דבר ר"ל, המחלוח בענין כגוןבורך.
 שהיו רפואוח ונחגלו עינינו נפחחו בעולם, והמוע החורה ברבוח הוורוח, החפחחוח בהמשך ורק הזה.בובר
 בכל הוא וכן הכרה. בלחי של הגורם היה שבלבינו חכמה וחסרון שבנו הראיה קצור אך בפנינו, ממשמונהים

 הגורם הוא ויראה, חכמה חסרון רק עינינה לנגד ממש הרפואה ברוחניוח, והן בגשמיוח הן הגוולים,הפר:בלמים
 ועח" ראשיח ד "יראח החכמה בספר שלמה לנו שיעץ וזהו ר"ל. ואנחה יגון וסובלים בה מכירים אנושאין
 יוצרך, אח ליראה הקדם חכמחך לפני לועח. הראשונה לך חהיה והיא הדעח, עיקר חרומח היא א'(,)משלי,
 )רש"י(. כו' החכמה אח בוזים הם ד', אח יראים אינם אשר האוילים כי וועח. בחכמה לעסוק בלבך חחןוהיא
 פחאים שאנחנו לועח, צריכים )שם(. ומזימה" דעח לנער ערטה, לפחאים לחח כו', חכמה "לועח עוד שאמרוזהו

 מחי .עד שנאמר כמו החכמה. להם שחסר יודעים, אינם הכסילים אבל )רש"י(. עויין, למו שלא מכל, מנוערונערים,
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 לו יש מסתמא אמרינן אלא מרה, להםאיז
 )דט"א(, מרה לו אין וה שמין שיודע עדמדה,

)ט(
 היה אם במדה, שנמצא גדעין במרחגרעין

 שאין תמדה של גרעינהכמו
 כגרעינה חד דאשה ואם מותדת. חד,דאשה

 כשנכנסה, אותה ניקבה שהרי אסורה, וית,של
 המכה, פי שהוגלד מפני הנקב נדאה שלאווה

 מחט נמצא אם שכןוכל
 )מחבר(. דטדפה קוץ, או במדה במרהמחט

 לבר קופא אם חילוקואין
 )ש"ך(. לגאואו

 מג.סימן
 סעיפים. ו' ובו במחול, מרשתדיני

 נקב מבריתה בטחול מפולש נקב העב, שבצו וק ניקב. )ב( הטחול. ניסל)א(
 הסחול. נקרעה הוק, במקום נחתך הכרס. נקב סותם סחול אם מפולש.שאינו
 מראה מבחוץ. מראה ושינוי הבשר, נסמסמס מראה. שינוי בשר. שינוינימוקה.
 בלאה. ומראיהן אבעבועות, מלצים וקין מבחוץ. ושלם מבפנים; לקוישחור.
 סחולים. שני )ה( והב. וינר עובי שיעור )ד( העב. צו הוא היכן )ג( בסחול.מים

 עוף. של בסחול נקב )ך( הטחול. על ידיותרת
)א(

 )מחבד(. כשדה הטחול, ניטל הטחולניטל
)ב(

 נקב העב בדאש ניקב אםדק, והשני עב, האחד ראשוהטחול הטחולניקב
 הטחול עוד אם ואף )מחבד(, טדפהמפולש,

 סתם בבלל העוד אין דהא טדפה, שם, ניקבלא
 קךום דהיינו אחו; שם לו יש אם אלאטחול,
 עליו, שהשיג בנה"ך עיין )ט"ו(. הטחולשעל

 כט"ז קיי"לולהלכה
 שבצף וחרק)פמ"ג(. בטחול מפולשנקב

 כעב דינו ג"כהעב,
 גליל באיוה נמצא אשד על נשאלתי)שם(.
 בדאש בטחול מפולש נקב להם שישעגלים
 הטחול, עוד מקיף מבפנים הנקב וסביבהעב,
 הנקב נמצא פעם ובכל כך, שנבדאתניכד
 דרכן שבן אנשים קצת ואומדים א',במקום
 ותובן )ט"ז(. להכשד והשבתי העגלים דובשל

 אלא עליו, ניקב שם איז נקוב דנבראכוונתו,
 וכ"ש בכולו, מויק חסדון אין ובטחולחסד,
 הנה הלכה, ולענין מויק. חסדון איןמקצת
 דאבר מדבריו, והעולה כו', האריך ע"אהצ"צ,
 א' לאיסוד, דבדים ב' בו יש חלל, לושיש
 כל מ"מ מתולדה, אלו לו והבריא, ניקבשמא
 אבד משא"כ טדפה, ניקב נברא טדפה,שניקב
 נבדא ה"ה כשד, חסד, ונברא חלל לושאין
 ונתדפא ניקב דשמא אלו, חששות בו איןניקב
 ניקב ונבדא חלל, לו שאין באבד חיישינןלא
 במקצת וחסרון הוא, חסד אלא הוא נקבלאו
 ואומד כו'. בטחול ולא בדיאה לא פוסלאין
 מעל"ע מפולש נקב ניקב אם בריאהאני,
 הנראה וכפי ב', הפד"ח, שכ' וכמו להטדיף,יש

 באמצע, מפולש אם דמסתמא והיינואונא, בשיפולי אלא הכשיר שלא כאן, הט"זמדברי
 אלו ובטחול ונתדפא. ניקב לשמאחוששין
 וי"ל הכי י"ל הוא, כך שבתולדה יודעיןהיינו

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 צרה אליכם בבוא יאתה, כסופה ואיוכם פחוכם, כשואה בבוא לכז דעת". ישנאו וכסילים פתי, תאבופתתם
 איך לב שמים שאינכם וה על מכם אשחק כלומר )שם(. פחוכם בבוא אלעג אשחק, באיוכם אני גם כו,,וצוקה
 וועת, חכמה מחסרוז אבל עיניכם, נגו המונחים ורפואה עצה הט צרה כל על כי תבוא. שלא מהצרהלהנצל
 ושלות תהרגם, פתאים משובת כי )שם4 בחרו לא ד ויראת ועת שנאו כי ואמר, רואים. ואינכם סגורותעיניכם
 למצוא ומדעים, וחכמה בתורה עמלים ואינם ומרגוע, בהשקס יושבים האנשים כלומר, )שם(. האבדםכסילים
 המוכנים מוע ובעלי חכמים תלמיוי ולהחויק להתעורר לבם נותנים ואינם למכה. קודם ורפואותחיקונים
 ורפואות תקנות למצוא כוי ונפש, גוף במסורת ולילה יומם ובחכמה בתורה ולהגות מחשבות לחשובללמוד,
 והגית בבחינת ומדע וחכמה בתורה עמלים להיות צריכים ושנים ימים הרבה כי למכה. קוום ורוחניםגשמיים

 או אוניך, לחכמה להקשיב תתפשנה וכמסמונים ככסף תבקשינה אם כנאמר, נסתרות, למצוא ולילה, יומםבו
 ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ד' כי רש"י(. בתורה, )לעסוק לחכמה להקשיב תמצא אלקים ודעת ו', יראתתבין
 טוב, מעגל כל ומישרים, ומשפס צדק תביז או )רש"י(. הקב"ה מפי נתנה שהרי החכמה, הי,, שגדולה למותהא

 בתורה ולילה יומם ולחשוב לסור תביאך ד יראת )שם(. רע מדרך להצילך תנצרכה, תבונה עליך, השמורמו-מה
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 וגם בנפיחה, שעולה ראיה, איל ימריאההכי,
 כך מין רוב אם אבל כאן. כמו מפולשאין

 טרפה מין רוב דאין להכשיר, י"ל ביהבבירור,
 ניקב אם )פמ"ג(. כו' רבותייהו הכי אלאכו',

 אם מפולש, שאינונקב
 פחות מותר, יהב,דינר כעובי תחתיו נשאר טפולש שאינונקב
 ואותו )מחבר( וטרפה מפולש הוא הרימכאל
 עצמו, הטחול מבשר דוקא שיהיה צריךעובי
 אבל )ט"י(. בשר או חלב סתימת מועיליאינו
 דהך ברור ומיירי )מחבר(. כשרה הדק ניקבאם

 מחט שאין מיירי כשריסי שהם בטחולנקבים
 לא ודאי מחט, יש דאם שם, מונחלפנינו
 טחול אין ש"ך( )ט"ז, וטרפה מכבד,עדיף
 חלב ביניהם שיש משום הטרס, נקבסותם
 כשרה הדק, במקום נחתך ואפי' )שם(.טמא

 רבמקום פי')מחבר(.
 מסתבר יותרהדק חרק בטקוםנחתך

 מניקכ, נחתךלהטריף
 התב"ש, כתב )ש"ך(. כשרה דאפ"ה,יקמ"ל
 מוריד. ולא מעלה לא זה דעור כשרה.ר"י, עובי ביניהם בשר ויש ומנגרו, יה מצדנקב
 ואילו זח, פנגר שלא זח ניקבו אם עוד,כתב
 שיהא צריך ד"י, עובי היה לא יה כנגר יההיה

 ויפה יהב, דינר כמלא לנקב נקב ביןהמרחק
 או נימוקה, או הטחול נקרעה )6מ"ג(.כתב
 וכן )רמ"א(. כניקבה דינו בשר, בשינוילקתה

 רע שהבשר מקוםכל
 )שם(. כניקב דינו ונרקב, ניטוקחונקרעהי
 ליה חשבינן בשר דשינוי בשיושינוי

 אנו דאין נתמסמס,כאילו
 מראה שינוי אבל גורדו, שהרופא בגרירהבקיאין

 רטרפח הוא לאור כשנפלה דרוקא כשרה,לחוד,
 נ"ב לקמן בסומכי, ככרתי הטחולכשהוריקה
 עובי, במקצת הבשר נתטסטס אם)ש"ך(.
 טראח, שינוי יש ומבחוץ שלם,ותחתיו

 נשאר עדיין בלוי והבשר המוגלאוכשגוררין
 באורך, בט"י כמ"ש להטריף, יש המראה,שם
 המראה, בא מוגלא מחמת לתלות יש איאבל
 ועדיין המוגלא, כשגוררין אלא להטריף,אין
 וה"נ ל"ח, סי' בריאה כמו מראה שינוייש
 המנהג מראה בשינוי והנה )8מ"ג(.כאן

 אי' לא אומר איני דלקותא, ובשחורלהכשיר,
 העב בצד לקוי או בנימק שאסרו מה )פמ"ג(כו' בה"י לפסק הסכים שהפר"ח מאחר היתר,ולא

 מבחוץ שמתחיל דוקאהיינו
 הטחול אם אבל לפנים, והולד טבפניםלקוי
 אין בפנים, ולקוי שלם מבחוץ מבחוץו'פלם

 לא מבפנים דחסרוןאיסוה
 רמ"מ אלא מריאה, חמיר רלא חסרון,שמיה
 מפורש נמצא שלא כיון להקל, אנימתירא
 של בדקין לידי בא עובדא )ט"י(.במוסקים

 מלא בפנים שהיובהמה
 כמראה בהוות אבעבועות ברקיהאבעבועות
 בלאה, שקורין הכחול בלאחומראח

 בשר, ולקות מוגלאוהיה
 והטבחים בלאה, מראה ניכר היהומבחוץ
 שכ' מה ירעת וכבר ככה. בהמות שרובאומרים
 תחתיהם, שלם הבשר אם לראות מעטהליחה וגררתי בימינם, ששקר צ"ח, בסי'הרשב"א
 שהבשר כאן, אוסר אין לחוד מראהדקיי"ל נהי ואמרתי, ההיא, בלאה המראה סר לאיאת ובכל מאד, דק עור רק נשאר שלא כ"כוגררתי
 מ"מ ובריא, יפה היה שבחוץ אף תחתיולקוי

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 אדם בין הסכסוכים את להסיר ד, משפטי את 1תבין שבעולמו הרעות כל להסיר דרך תמצא וה וע"יובחכיה,
 הכרת כי ד, דעות אל כנאמר, בזה, וה ומסובבים קשורים 1"אלקות" "חכמה" ולכן בעולם. שלום ולהביאלחבירו,
 ממונות בדיני הן הדין, עומק את ולהבין להשכיל כדי מאד להתעמק צדיך הדיין או והמורה בחכמה, הלויחאלקות
 דבר לעמוד גדולה, בזהירות ודבר דבר כל ולשקול אמיתתו, על הדבד לעמוד והיתר, איסור בדיני והן1:פש)ה,
 הענין המהפך באופן, תלוי והכל ודבד, דבר בכל ולאלפים למאות יש אופנים אופנים כי הנכון, אופנו עלדבר

 והאדם, והמקום הומן לפי המשתנים שונים, שינוחם תחת נופל דבר כל כי בוה. לדקוק וצריכים היפך, אלמהיפך
 מהשפעת להשתחד יכול שהדיין נווע, הבלתי הטבעי השוחד גם כולל שוחד", תקח "לא על השופט שנצטוהומה
 המשפיעים הסביבה השיעות ושאר המקום, הזמן, מהשפעת הזאת. בעת בו נמצא השופט אשר )(יימשטענדין(מצב
 טרם מאכילה למנוע השופט שנצטוה מצינו ולכן לרע. או לטוב י)דעים בלי האדם של הרעיונות כהלךעל

 משפסו.י,:מוט
 סורר בדין כמו לאיסור, מתהפכים כשרים ומאכלים הדין, מהפך והדדך שהאופן והיתר, באיסור מצינווכן

 וז"ל, סו"מ, של הדין שמפרש ברמב"ם, כמבואר והדרך. האופן משום רק איסור, אכילת אכילתו שנעשהומורה,
 מביאה שהיא אכילה האכלו לא הדם, על תאכלו לא שטף הנערות. בימי וסובן4 זולל "דרך" ולשתות לאכולאסור
 היתר צד לפעמים מצינו וכן קצ"ה(. תעשה, לא חלק )רמב"ם, מיתה עליה שחחב סו"מ אכילת והיא דם,לשסוך
 ירעבו אם אסור, דבר כל לאכול מותרים צבא חלוצי הרמב"ם, ודל עוע. וזמן באופן הניתרים האסורים,בדברים
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 מבחוץ, כק"ר רהוה מורים כ"ע אפשרכה"ג

 ובפרט הבשר, לקות על מעירהוהמראה
 בלא"ה רלהתב"ש לשחור, נוטה היהשהמראה

 )פמ"ג(.טרפה
 עכורים אפי' בטחול, מים ואם בטחולמים

 סביביו הבשר אםוסרוכים,
 בפחות אף שמכשר כב"ח רלא זהב,רינר כעובי שישאר וצריך )רמ"א(. כשרשלם

 מכל שלם בחוץ אם כתב, ט', הט"ז,)ש"ך(.
 כר"ז, נשאר שלא אף נתקלקל, ובפניםצר,

 החזיק והפר"ח להקל. רמסתפק אלאכשרה,
 התב"ש, אמנם כה"ג. להקל בפשיטותאחריו

 רבשלמא לי יראה וכן רטרפה, להלכה סייםו',
 עור בטחול, משא"כ בקרום תלוי הכלהריאה
 העור נפשט אם מוריר, ולא מעלה לאשלו
 נשאר רק אם מוריר, ולא מעלה לא טחול,של
 היקל ר', במנ"י ראיתי שוב כשרה. בשר,ד"ז

 איסור לא אומר איני בהפ"מ ואניבהפ"מ,
 )פמ"ג(. כו' היתרולא

)ג(
 שרבוק מה שכל שכתב, מי יש חעפצד

 )מחבר( יותר ולא עב, קרוילכרס,
 לכרס רבוק שאינו כל לסמוך, יש וראיובה"מ
 ניקב בין נחתך בין וכשירה, קולשיההוי

)פמ"ג(.
)ד(

 לא זה, זהב רינרעובי זחב דינרעובי
 נראה ומ"מ שיעורו,ירענו

 רבגמרא )מחבר(. עביו מחצי פחותשהוא

 מחצי פחות הוא שיור וכל אשתייר,אמרינן
 )ש"ך(. טחול באותו ומשערין)ט"ז(

)ח(
 כשרה, טחולים, שנינמצאו טחוליםשני

  העב בצר רבוקיםואפילו
 טחול כמין נמצא אם מחמירין, ויש)מחבר(.
 הפ"מ במקום לא אם להחמיר, וטוב העב,בצר

 והרא"ש רש"י הם כראי ולפע"ר,)רמ"א(.
 וניטל וכל, מכל כניטל יתיר )רסבריוהרמב"ם
 )ש"ך(. בהפ"מ עליהם לסמוך כשר(הטחול
 טחול, בצורת כשהוא רוקא טחול ריתירורע,
 רומיא רלרול אלא הוה רלא כשרה, לא"ההא

 צ"ל פטחול, יד דצורת ומעשה רגל.ריתרת
 )פמ"ג(. טחול צורת היה פנים כלדעל

)ו(
 עטל העוף טחול ' עוף' של בטחולנקב

 רומה ואינוכענבה,
 )מחבר( בו פוסל הנקב אין ולפיכך בהמה,לשל

 מקום בכל עוף של בטחול אוסרומהרש"ל
 נפש ובעל ע"כ. סומכיה נקרא רהכלשניקב,
 ניקב אם הוא שכלל אף )ט"ז(. לעצמויחמיר
 בקולשיה רניקב משום ניטל. כ"שטרפה,
 טרפה שניקב רכ"מ עוף בשל וא"ככשרה,
 כולו טחול רניטל י"ל מ"מ כו', ניטלה"ה
 שאר כתבו רהא נפש. לבעל אף בעוףכשר

 כשרה רניטל הוא, חירוש רטחולפוסקים,
 בעוף בין כולו, לקוי ומ"מ כו'. טרפה,וניקב
 התב"ש כ"כ כולו, כניטול הוי לא בבהמהבין

 )פמ"ג(. הואיסשוט

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 בבית שריפה נתפרצה אחת שפעם החמורים, שבת בויני מצינו וכ1 פ"ג(, מלכים, )הלכות כשר ובר ימצאוולא

 כבה לא מווע עליו, ושאג אש, למכבי לקרוא אם מיכלאון, יהווה ר' את הנאספים אחר ושאל הקדוש, ביוםהכנסת
 שמותר והאחרונים, הראשונים כתבו נפשות, סכנות חשש והיה הגוים, בי1 הדרים אותם הזה בזמ1 אבלבימיהם, מילי הני בשבת, דייקה לעני1 בתלמוו הנזכרים הוינים כל וז"ל, אימריין, ישראל הר' בשם נמצא 1כ1מעצטו.
 לרקוק בישראל הוראה המורים צריכים ולכ1 וליקה(. ערך יצחק, )9חו משובח זה הרי והזריז בשבת, וליקהלכבות
 קלה נטיה כי ונטיה, נטיה בכל ימשפט וי1 בובר הועת שיקול את צוק במאזני לשקול ולזהר ראש, בכובוהיטב
 לקללה, מברכה משנה היה פנים שנטית והקללות, הברכות בעני1 בתורה שמצינו כמו היפךו אל מהיפך הוברמהפך
 מטמא טהור ית1 מי דכתיב כו' חלב ונעשה נעכר דם תני(ג לטהור, לפעמים מתהפך שהטמא מצינו, 1כ1 להיפך.1כ1
 אמר, אליעזר ור' טהור. ממנו הנוצר ואום טמא, שהיא זרע, שכבת זו יוחנ1, ר' אמר ורבנ1 י"ב(. )איוב, אחדלא
 ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי ז'( )קהלת, שלמה ואמר והתנו טמא. ונוגע טהור, כו' המזה של הנוה ימיאלו
 הזמ1 בהמשך להתגבר שיכול טהרה, של יניצוץ גרע'1 בתוכו מונח טמ(ג ובר שבכל לראות, יש מזה ס'(.)נוה,
 הנמצא הקדושות הניצוצות מפני טמאים, בהיותם אף מישראל, שכינה נתרחקה שלא מצינו, זה ומטעם הטומאה.על

 נשא(. בילקוט מובא )ספרי, ביניהם שרויה שכינה סמאי1' שה1 שאע"פ ישראל, הביבין בחז"ל, כנאמרבהוכם.
 טומאתם. בהוך אתם השוכן בקרא נאמר1כ1

 שעיניו מה אלא לדיין אי1 כנאמר ילמורה, לויי1 נמסרו והמשפסים שהוינים1מפני הדין עומקהכרת
 כוין, שלא לזה ונותן הנוטל וויי1 ח"1, הוי1 עהת של האחריות מוטל ועליהםרואות,

 בעטיפה ביראה באימה יושבים הוינים לכן ז'(. )סנהורין, ריבם יריב ו' כי שנאמר נפשות, ממנו גובההקב"ה
 ד1 הוא מי את ויוע מתחתיו, לו פתוחה גיהנם וכאילו צוארו, על לו מונחת חרב כאילו הדיי1 ויראה ראש,!בכובד



עה שמראל סד פיסן טרפות הלכותבית
 מריסימן

 סעיפים. י' ובו בכליות, טרפותריני
 הקטינה. הכוליונ לקתה )י:( תולי. ע"י תריץ. נתתכו. ניקבו. הכליות. ניטלו)א(
 דבש. מראה דם. זבים. מים עכורים. מים בכוליה. ליתה בכוליה. תרבמכת
 מטלו בתולדתה. קטנה הקטינה. )1[( בכוליה. אבנים )ד( בלובן. לקותא)ג(

 גרין. בלוי מראה. שינוי )וק( היותרת. הקטינו )ז( תולה. ע-יהכלוית
 עוף. של כוליה )י( האדימה.)ט(

)א(
 לפיכך כשרה, הכליות ניטלו תכליווצ,ניטלו
 אחת, בכוליא נבראת אם נחתכחיניקבהי

 כוליא ניקבה אם וכןכשרה.
 )מחבר(. כשרה חריץ, מקום ער אפי' נחתכהאו
 חלב כלומר חריץ, מקום )ש"ך(. בכלל וערער
 הכוליא, לתוך נכנס המתנים שתחתלבן,

 אמצעית והוא שם, מעוריןשהגירין
 ר"1( )רש"י, חריץ ונקראת הכוליא,חריץ

 נחתך או ניקב עצמו הלובן אםואפי'
 )פמ"ג(. הלכה וכן)ט"ז(. טפי רבאיב טרפה, בכה"ג בלקתא ררוקאכשר,

 ע"י אבל כשר, מחט ע"יורוקא
 )אועה( מנסמסמס גרע לא חולי חוליע"י

 ולענין )ב"ח(. חילוק ראיןוי"א
 יש ללובן, והגיע חולי ע"י הכה"ג כתברינא

 )9מ"ג(. חעמ באין עכ"9 להחמיר ונכוןלאסור,
 נמצאו אם בניטלו, רכשר כליות רג'ברין
 הרבוק מקום כל ניטל שאם ער לזה, זהרבוקין
 לרעת צ"ע ה9"מ באין וענבה, כפול נשארלא

 ריש ומקומו, הוא כניטול יתר ר9ירש,הרמב"ן
 בחתך להקל יש הלכה ולענין )שם(.להטריף
 שיתבאר כמו לב', נחלקה לא אם חסרון,שיש
 )שם(. בעהי"תלקמן

)ב(
 בשרה יעשה והוא הבוליא,לקתהלקתח

 ימים אחר שהבאיש המתכבשר
 ויפול, נתמסמס במקצתו תאחוז שאםרבים,
 תוך שיגיע )בעינן הלובן ער זה חוליוהגיע
 טרפה זה הרי הכוליא, שבתוך ש"ך(.הלובן,

 שיתחיל רבעינן הרש"ל מרברי משמע)מחבר(
 אוסר ראין ראיה ומזה מבחוץ, גםההמססה
 )ט"ז(. בטחול מבפניםחסרון
 בלשון אלא הרבר החליט לא נמי וכאןלהקל רמסתפי בתב לעיל גופא שהט"ז אעשהומה
 וכאמור. להקל אין וראי הפ"מ בלא ע"כמשמע,
 בלא אף בבוליא הוא רפסול מוגלא אםורע,
 הלקותא אם ו', הט"ז, כמ"ש לחריץהגיע
 וט"ז לרש"ל כשר לחריץ הגיע ולאבפנים

 ולא שהקטינה כוליא)6מ"ג(.
 כענבה, היה אם לבורקה הספיקוחקטינח

 ושמא מתולרה שמא מס"ס,כשרה
 שקול, הב' הספק שאין ואף כשיעור,היה

 ע"י הלכה שמא לאיסורא, ס"ס ביהראיכא
 בשיעור, היה לה ושמא כאו"ה, טרפהחולי
 בהא לקמן מ"ש ועיין להקל, ישאפ"ה

 חרב מכת )פמ"ג(. משיעור 9חותרנתמסמס
 )רמ"א(. הכוליה כלקתהרינה

 שנבקע הוא חרב מכת של 9י' חרבמכת
 וכתב חולקין, ויש )ט"ז(.לשנים

 משום רכשר, מנחתך שאני חרב רמכתהטעם
 הכוליא, לקתה והיינו בכח, הוא חרברמכת
 נמצאת ואם )ש"ך(. כשר בנחת נחתךאבל

 שאינה אע"9 ליחה,בכוליא
 זה הרי סרוחים או עבורים עכורים;מים מים בה שנמצא או סרוחה, בכוליאיליחח

 הלובן ער שיגיע והואטרפה,
 במוגלא אבל )ש"ך(. הלובן על רהיינו)מחבר(.
 ללובן, הגיע לא אפי' וסרוחים, עכורימוומים
 ללובן ער בעינן והמסמסה חרב במבתורק

 ל ח ך אשחת מאכ*ת ל חא
 של משא ותתת ולב, ראש כובד ומתוך )שם(. הדין מקו נוטה אם ממנו להפרע עתיד הוא ומי דן, הוא מיולפני
 בבקשת הקב"ה לפני המלך ודוד רבינו משה בישראל, הגדולים והשופטים בעם, הרועים עמדו כזו, כבדהאתריות
 העולם בסדר רוע להם נראה בי אדם. בני עם בהתנהגות הנעלמים מדרכיו נסתרות להביט עיניהם לגלותרחמים,
 בתור שהם ונמצא רשע, ואיזהו צדיק איזהו מכירים שאינם 11כח1 מזה לו. וטוב ורשע לו, ורע שצדיקהמתנהג,
 )שמות, דרכיך את נא הודיעני משה, שבקש וזהו ומש9ט. צדק הם דרכיו כל כי ת"ו, הדין את מעפתיםשופטים,
 לו ורע רשע ויש לו וטוב רשע יש לו. ורע צדיק ויש לו וטוב צדיק יש מה מפני רשב"ע, לפניו אמרל"ג(.

 ללמד מהקב"ה שבקש בדוד, מצינו ובן בריותיו. עם שמתנהג 1ע11ש בשכר הדרך את לו לגלות בקש זץ.)ברכות,
 פניך חוקיך. למדינו דרכיך. ד הורינו תוקיך. דרך ד' הורינו למדי11". "ומשפטיך כנאמר המשפט. דרכי אתאותו
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 ששלט מעט אי לספק, יש הנה ש"ך(.)ט"ז,
 כו', בעינן רובו ועכ"פ כולו, או טרפה,בלובן
 שהיה בנורכונה, מעשה בשם בב"יהמעיין
 כל הא משמע, שלם ולובן הלובן עלמגיע
 הש"ך וכן טרפג הלובן, בתוך קצתשהיא
 לתוך שהגיע רכל ז', ובט"ז, וח', ה'באות
 מים בה נמצא ואם )9מ"ג(. טרפה קצתהלובן
 נמצא ואפילו שבה, ללובן הגיע אפי'זכים,
 )מחבר, כשר בכוליא, קטנה בשלחופיתהמים
 )מחבר( כמים דינה דם, בה נמצא ואםרמ"א(.

 כשרה לדם, מלובן קצת שנהפך אףוהנה
 דינו דדם כו, המחבר רברי מראין כן כידם

 הלובן כל אם ומיהו כו'. זכיםכמים
 דבעינן י', הט"ז, שכ' מה לפי טרפה,דם,

 מלאה נמצאת ואם )פמ"ג(. כו' מקצתשנשאר
 ועכורים, עבים היו לא אבל רע, שמראיהןמים
 ויש כשירה, חרבש, כמראה מראיהםאלא
 עכורים דמים )רמ"א(, נהוג והכי שאוסר,מי

 )ש"ך(.מיקרי
)ג(

 בלובן, רק הלקות היה לא אם בלובןלקותא
 הכוליא שאר שכלאעפ"י

 דכשר זכים במים ואף )מחבר( טרפהבריאה,
 )ט"ז(. מקצתו שישתייר עכ"8 בעינן בלובן,אף

)ר(
 כשרה אבנימי בכוליא נמצא בפוליאאבנים

 במקום נמצא ואפי')מחבר(
 האריך ט', ובתב"ש, ש"ך( )ט"ז, כשרהחריז,
 ושתיה מאכילה א' אבנים, מיני ב' שישוכ',
 כולה כשהכוליא והוא ניכרים, והם נקיה,שאין

 הלובן, תוך מונחים אבנים אותן רקשלימה,
 הוה גופא, מכוליא הנולדים אותן אבלכשרה.
 8"ט כלל במנ"י טרפה חריץ ולמקוםלקותא,

 וכענבה כפול לית אבנים מחמת אםמסופק,
 בזה הטריף והתב"ש טרפה, אםבכוליא,
)פמ"ג(.

)ה(
 תקטן וכמה טרפג שהקטינה, כוליאהקפינה

 ופול כפול עד דקה בבהמהותטרף,
 שהקטינה ודוקא כענבה. עד ובגסה טרפה,בכלל
 בתולדתה, קטנה היתה אם אבל חולי,מחמת
 לא, או חולי מחמת הוי אי ידעינן והיכיכשרה.
 שהוא בידוע כווז, שלה שהקרום חזינןאם

 כמרת שעשוי אלא כווץ אינו ואם חולי,מחמת
 היתה ברייתה שמתחילת מילתא מוכחאכוליא,
 )מחבר(. וכשרהכך,

)ו(
 הכליות ניטלכשאמרו הולי ע"יניטלו

 כשניטלו חיימכשרה,
 חולי, ע"י ניטלה אם אבל כך, שנבראת אוביד
 נאסרה, כבר מכשיעור, לפחות שהקטינהכיון
 ולהמק. לכלות כשגמר לכשרותה תחזורואיך
 חלב, מלא שלהם הכיס אם לבדוק צריך זהולפי
 נמצא ואם וכשרה, ברייתה תחילת שזהניכר
 כליות, לה שהיו ניכר ריק, ומקום חללשם
 ש"ך(. ט"ז, )מחבר, וטרפה שנימוחואלא

)ז(
 יותר, או כליות ג' היה אם היתרותהקטינו

 ונשארו היתרותוהקטינו
 )מחבר(. כשרה הקטינו, שלא כהלכתןשתים
 אחת בשורה עומדת אינה שהשלישיתודוקא
 אבל היותרת, רהוא אמרינן אז השתים,עם
 לקותא ואיכא זה, אצל זה עומדותאי

 דאין אומרים ויש )ש"ך(. טרפהבחדא,
 היותרת שהיא אמרינן מקום ובכלחילוק,

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 )תהלים(. עדותיך ואדעה הביעי חיים. אורח חודיעני הבינני. לעולם עדותיך צדק חוקיך. את ולמדיני בעבדך,האר
 בהדי יתמה, ואת לולי לפניו. הבאים ומש*טים בהוינים להתנהג איך לדעח כיי הדין, לעומק לירד רוצהשהיה
 העם. שופסי בתור זאת את ולהבין לדעת צריכים היו הם אבל לחזקיה, ישעיה שאמר כמו לך, למה דרחמנאכבשי
 להפנ וטוב רשעים והרבה לו, ורע צדיק מדוע לסבול יכול שאינו הראשון בפרק תהלים מזמורי ברוב שמצינוכמו

 חיים חץם היו שהרשעים כואב היה זה על רק ולא )תהלים(, מנגדו משפטיך מרום עת, בכל דרכיו יחילוכנאמר,
 מבין שאינו בעצמו בו מונח שהחסרון נמצא בארץ", שופטים "יש כי ומאמין יודע שהיה מ*ני רק במנוחה,טובים
 צדקך משפטי בלמדי מצותיך. ממני תסתר אל ממצותיך. תשגני אל שבקש, וכמו לרשע. מי ואת לצדיק נחשבמי

 להיות החיים, בדרכי ודרישה חקירה של רב ומן אחר רק להשיג יכול אדם שהבן גבוה מדריגה וזוהי קי"ט(.)תהלים,
 עד רב זמן ויקח מאד, רחוק דרך הוא חכמד4 לשערי המוביל הדרך כי העולם, התנהגות מכיר שאינומכיר,

 לצרות הזמנים בכל הגורם היה זה וטעות לשם, הגיע שכבר בלבו, יחשוב שהאדם עקא, ודא להשיגם,שיכולים
 בכלל בעולם לבוא המתרגשות הרעות שכל כידוע, בכלל, החברה חח ולהשחתת בפרט, *רטיים לאנשיםרבות
 החכמה מדת בעצמו ולמדוד הבחינה, על עצמו את לעמוד ואחד, אחד כל וצריך ברואה. ששגו מזה מתהייםובפרט,
 שאם הוא, בזה נאמנה היותר והבחינה הזה. בדבר מדריגה לאיזו כבר הגיע ואם חייו, בימי לו שרכשוהיויעה
 החכמה שבילי להשיג יכול שממנה למדריגה הגיעה שכבר יעיד זה יודע, שאינו יודע להיות כזאת, למדריגההגיע
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 היתידות דהקטיט הש"ע, ומלשון)ט*ז(.
 דלא הוא יותדת מהן איזה ניכדשיהיה ודאי משמע, מהן א' שהקטינה אמרולא

 זה דכל ודע, לא. לא"ה, הא לקותא, בהמחריב
 וחסדו ניטלו שאם באברים, כליות( דג')הדין
 מהם וא' כבדים ב' הא הדין, זה שייךכשדים,
 איז וכדומה, כאבן קשה או דם, כולהלקותה
 היא והבריאה לקויה, שהיתידהאומרים
 שלימים שניהם שהיו מתחילה דמ"מהעיקרית,
 לכשדותן. יחזדו ואיך כחסד יתר מטעםנטדפו
 כנ"ל לכאן, כבדים ב' לדמות איןובלא"ה
)פמ"ג(.

)ה(
 בכוליא דלובן שכ', מייש מראהשינוי

 מדאה שינוי וכל היא,לקותא
 עד פוסל שאינו אע"8 )מחבר(. בהפוסל
 הוא, דלקוי ניכד ובמה שבכוליא, ללובןשיגיע

 למיקם שא"א כיון י"ל, לבן, הוא כבדהלא
 )ש"ך(. הוא דאורייתא שספק טרפה,עלה,
 ש"ך(. )ט"ז, כשרהוגדין, בלוי ומדאה טדפה, געל מראה מדאות,ולענין

)1(
 מקצתה, או כולה שהאדימהכוליאהארימה

 )מחבד(.כשרה
)י(

 עוף של בכוליא טדפותאין עוף שלכוליא
 סגודים שהם לפי)מחבד(.

 ש"ך(. )ט"ז, מעיים בני שם מגיעים ואיןבעצם,
 מעיים, לבני קלקול גודם הכוליא דליקויוהייט
 כיון כתב, והתב"ש מנלן. בזה תמהווכבר
 כמו כלל משמשין ואין בעצם סגוריםדהם

 חתיכות אלא כלל, הם כליות לאו א"כבבהמה,
 בטחול, דמטדיף למאן ואף בעלמא,בשר

 )פמ"ג(. כאןמכשיר

 מתסימן
 סעיפים. ב' ובו השוליא,ניטל

 לה אין עוף ניקבה. שלפוחית, ניטלה )ב( נחתך. ניקב, נימק, האם. ניטל)א(
 דם. המשתינים שתרים סים. ויצאו הבטן, נפתח השתהכיס
)א(

 שדילד האם שניטל עוף אובהמה 'חאםניטל
 ובנימק )מחבר(. כשרה בו,מונח

 דמתירין בהפ"מ לא אם להחמיד, יש ניקב,או
 הד"מ, כתב )ש"ך(. כשדה ובנחתך,)דמ"א(.

 טדפה. במיעיה, הולדנימק
 ולפ"ז מישוד, האודח וכתב חולרינימק
 דהוה בעוף, מיציםלינע געשווש- מוצאים אם ה"ה נפוחים,מיצים
 אמנם ע"ש. לאסוד, דיש בבהמה, דולדדומיא
 קרושים. ביצים בנמצא הכשיד ב',הפר"ח,
 להחמיר ויש להתיר, ג"כ פוסקים כו',והבל"י
 כאן ה"ה בבהמה, ולד נימק כמו ה"מבאין
 )8מ"ג(. נקדשיםביצים

)4
 שמי שלפוחית ניטלה שלפוחיתיני1לח
 בתוכה, נקוים דגליםניקמחי

 אוסדין וישכשדה,
 )דמ"א( בניקב אפי' להטריף נהוג והכי)מחבר(.
 טדפה הולד נימוק בד"מ, במ"ש פר"חעיין
 עיין בעלמא. פירשא דהוה משום כשדה,והאם
 בו, נוצד דהולד בשליא דוקא דזה 8"אבס'
 אבאד ושם פירשא, הוה דלא בטדפחת,לא

 דניקב דהא כ', קנ"ז בתשובה, הב"ח)פמ"ג(.
 השתן, כיס כלל לו אין עוף טדפה, השתןכיס
 )פמ"ג(. להקל בה"מ איפשד בדק, לאואם

 ויצאו צבה שבטנה תדנגולת הכשידומש"ה
 באיבדים הבדיקה אחד ממנה דביםמים

 )שם(.הפנימים
 ל יץ י אסורות מאכלות ל חא

 עצמו את וכשיחזיק ובינה, החכמה לשערי ויותר יותר יתקרב הזמן ובהמשך רב, וטיפול עבודה לאחרוהדעת
 שיגיע עד הרבה ולחקור לעמול צריך שהוא בחכמה, כולם שעשה ד', מעשי רבים מה ויותר יותר יר(א זזעבדרך
 עצמו את לעמול וצריך אותם יודע שאינו הדברים הם רבו מה יראה פעם ובכל בינה, שערי הג' של הראשוןלשער
 המפתח יווע, שאינו ליודע עצמו את יחזיק אם רק להיות, יכול וזה הבנתו. כח כפי להשיג ודדישהבחקירה

 שערים. לפתיחתהמיוחד
 החיים, דרכי את אותו ללמוד הקב"ה, מאת לבקש כשבא רבינו, למשה לו נמסר זהוובר יודע שאינויודע

 הגהגה שנעשה כדי פי', ל"ג( )שמות כו' ואדעך דרכיך את גא הודיעני משה, לואמר
 די ואין דרכיך, את גא הודיעני כו', דבר לבקש צריך שאני השעה הגיעה עתה )אוה"ח(, כו' 9ניך בחמידותישרה
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 מו.סימן

 סעיפים. ו' ובו מעים, בבניטרפות
 אם עוף שומן סותם. בשר אם סותם. חלב אם ונסתם. קרום עלה הוקין. ניקבו)א(
 מהופכין. נמצאו הוקין. יצאו )נ:( בתולוה. הובוק בשר אחר. אבר של בשרסוהם.

 מסורסין. תרנגולין לבשר. עור בין מעים הבגי נמצאו מעיה. בני שיצאותרגגולת
 בדקין. סירכא )1( שניקב. תלתולת )ה( בוקין. מתט )ד( שניקב. וכנתא הורא)ג(
 הבצים. על יושבת תרנגולת הבדיקה. בועווה הרבה רע. הבשר בועות. ום.קורט

 בפנים. שחורות בועות הוקין. להשליך תולעים. שאוכלים איזותבר
)א(

 ואפילו טרפה, הרקיןניקבו חדקיןניקבו
 סתימה, אינה סותמתןליחה

 להוציאה שא"י הרבה, בהן דבוקה היאואפי'
 קרום עלה עם וח"ה )מחבר(. הדחק ע"יאלא

 )ש"ך(. סותם הקרום אין הנקובים רבכלונסתם,
 סותם, טהור חלבואם

 ודוקא )מחבר(. כשרה סותפי טהורחלב
 במשהו. שנקיבתו בדבר בשר,טפאי

 שיעור שצריך בדבראבל
 להשתייר רצריך הטחול בנקיבת כמולנקובתו,
 רדילמא סתימה, מהני לא זהב, דינרכעובי
 תחובח פחט ואפי' )ש"ך(. כ"כ סותםאינו

 דכל )שם(. כשר סותפ, טחור וחלבבנקב,
 )מחבר(. סותם אינו טמא סותם. טהורחלב
 שאצלו בבשר דוקא מיהו סותם, בשרוה"ה

 סותם דאימ משומן עדיף לא דאל"הבתולדתו,
 אומרים ויש )ש"ך(. בהג"ה הרב כמ"שבכה"ג,
 )ט"ז(. אחר אבר משל אפי' סותםרבשר
 רלבא( טרפשא )הוא הלב שעל קרוםאבל
 בפי הדבוק מעי )פי' הכרכשתא שע"גוחלב

 סותמין, אינם טהורים, שהם שאע"פהטבעת(
 טמא דחלב טעם והיינו אדוקים, שאינםלפי

 בבהמה, אסור שכנגדו חיה וחלב ש"ך(.)מחבר,
 שלו שומן כל והעוף סותם,אינו

 מצימ דלא משום )מחבר( סותם עוףשובון
 סותם ואימ )ש"ך(. טמאכנגדו

 בתולדתו. בו דבוק שהשומן אבר באותואלא
 מיקרי לא אחר, אבר של נקב סותם אםאבל

 )אם חלפח ולענין )רמ"א(, וטרפהסתימה,
 כש*ך, הלכה סותפ( אחר אבר שלבשר
 ומ"מ, ד'( פר"ח. ב', )תבו"ש, סותםואינו
 דאין בושט לבד סותם בתולדח, חדבוקבשר
 )פמ"ג(.סותם
 והוחזרו לחוץ הרקיןיצאו חדקיןיצאו

 החזירן ואם כשרה.מאליהן,
 שא"א טרפה, ניקבו שלא אע"פ נתהפכו,אם

 חיה ואינה שנהפכו, אחר שהיו כמושיחזרם
 נתהפכו, שלא ודאי לו ידוע אם אבל)מחבר(.
 ונפצאו יצאו לא אם וה"ה )ש"ך(.כשרה

 מתיר והראבי"ה )מחבר(. טרפהפחופפים,
 )שם(. ונהפכו יצאו בעינן, דתרתי )ש"ך(.בזה

 דהלכה ט', אות הכנ"ה, כתב דינאולענין
 טרפה. יצאו, שלא אף שנהפכו, דכלכרשב"א,
 כו'. נקיט דמילתא אורחא יצאו דנקיטומתניתן
 פעיח שיצאו תרנגולת באו"ש רש"לכתב
 כיון כו', טרפה והוחזרו, הרעי בית נקבדרך
 לתוך כסדרן שיחזרו א"א צר, מקום ררךשיצא
 )9מ"ג(. כו'המעיים
 נמצאו אם וכן לבשר עור ביןחפעים

 עור ביןהמעים
 שיצאו לחוש שיש תפור, ונמצאלבשר,

 ולא תפירה, שם נמצא לא אם אבלונתהפכו,
 שום בה ניכר היה ולא שנקרע, שםניכר

 לומר אין כלומר, )רמ"א(. כשרהריעותא,
 אין שהרי עכשיו, ריעותא שום ניכר היהשלא
 עור בין המעים שנמצאו מזה, גדול ריעותאלך

 מחיים, ריעותא ניכר היה שלא ר"ל אלאלבשר,

 ל ה ך אסורות טאכלות ל חא
 עם מובר אנת היך )כל"ק. ורכיך שאוע כדי להבין, לב לי תן ואועוק אלא אבין, ולא בער ואני שתוויעני,מה
 יש ולמה אום, בני עם מתוהג את האיך יונתן( )תרגום כו' כזכאין הי ולתייבין כתובין, הי להון מסי וכאין,נשא
 המר )רשב"ם4 זה בורך אני גם ואילך הולך, שאתה הורך את הראיגי )יונתן(, כו' לו וטוב צדיק לו, ורעצויק
 בחינת להשכיל שכלו שיוכל כוי פרטית, יויעה יתברך, בו הכרה לו שתהיה רצה משה )שבם. כבווך את גאהראיני
 על ולשקוט ורכי, את לועת נפשך ובכל לבבך, בכל גמור ור"מ, בפומיה מרגלא שהיה וזה )אוה"ח(. כו'האלקות
 בידיעת להשכיל אום כל וחייב האלקיים, הפילוסופים שכ' כמו בזה, הכינה י"1(. )ברכות, יום יום תורתיולתי

 שאמר וזהו כף. והתורה אמוגתינו פי על אום של שכלו יד כפי ית,, ורכיו וידיעת ויכלתו ואתוותו,טציאתו
 גוול, ובר וואי ושהוא ואחוותו, למציאתו מופת תמצא ממנו אשר ד ורכי לועת כו/ לבבך בכל גמור מאיר,ר
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 דליכא שחיטה, קודם בטוב שהלכהדהיינו
 )ש"ך(, ונפילה אברים ריסוק משוםלמיחש
 היה שלא מסורס, בתרנגול לידי באטעשח

 ולא קרע שום בוניכר
 היו מעים ובני תפירה. טסורפיםתרנגולין

 בבשר דבוקיםמקצתן
 דכתיב, הא בכלל שהוא אמרתי לעור.וסמוכים
 )לח"מ( הטרפתיו ריעותא, שום ניכר יהאשלא
 יהיה שלא שהפירוש בסמוך, שכתבתיולפי
 עכשיו, ולא מחיים הייע ריעותא, שוםניכר
 ובל"י התב"ש ואמנם )ש"ך(. להכשיריש

 הבינותי, לא ובאמת להטריף, שישכתבו
 מוכיח, דהסירוס שאני, הכא אלאריעותא, מיקרי לא לבשר  שר דבין מודה, הל"חדודאי
 לחוץ מעים בני שיצאו וחיישינן הוא,ומצוי
 הריעותא העיקר כתב והתב"ש כו'.ונהפכו,
 אלא הטריף, טעמא מתרי ולאו הסירוסהוה
 ט', כנה"ג, כ' )פמ"ג(. לחור סירוסמשום
 שיש מסורסין, תרנגולין אסר כו'שהחכם
 השיב והכנה"ג כו', המעיים לנקיבתלחוש
 חודש, י"ב עליהם עברו שמא ס"ס,רהוה
 ס"ס אומר ואני מעיים. הבני ניקבו לאושמא
 חד אונס משם דגרע מעולם, שמענו לאכזה
 אין העולם ומ"מ כלל. ס"ס היה ולאהוא,

 בכך, הוא בקי אומן שהוא דמאחרנזהרין,
 צריך ואין מעיים, לבני כלל יגיע שלאורואה
 )שם(. הסירוס מעת חודש י"ב שיהיולהמתין

)ג(
 )פירוש רכנתא הדרא שניקב דכנתאהדרא

 שסובבים רקיןהמעיים
 כשרה, לחבירו, אחד שניקב שלהם( לשמןסביב

 ניקב אם לומר וא"צ עליו, מגיןשחבירו
 )מחבר(, וסותם הוא חלב שהכנתאיהכנתא,

)ד(
 טרפה, בדקין, שנמצאמחט בדקיןטחמ

 )מחבר(. ניקב שמאדחיישינן
 מעט, תחוב אם אבל בנמצא, בה"מ להתירויש

 נמצאת אם ומיהו, ש"ך(. )ט"ז, להתיראין
 נ"מ אין לכאורה בחוץ, וק"ד מונחת,המחט
 כאן, לה9ר"ח שראיתי אלא כו', לדידןבזה
 להטריף יש בחוץ, ק"ד נמצא אם כתב,ט',
 לא האי כולי הק"ד, מבפנים נמצא ואםכו'.

 בהפ"מ אף טרפה בחוץ ודוקאמחמרינן,
)9מ"ג(.

)ח(
 האחרון מעי והיא חלחולת, שניקבחלחולת

 עיקום, בלא שוהשהוא
 טרפה במשהו, ניקב אם ממנו, יוצאוהרעי
 הבטן, לחלל שניקב בד"א, מעים. שארכמו
 כשר. הירכים, בין דבוק שהוא במקוםאבל
 כשר, הירכים, בין הדבוק מקום כל ניטלואפי'
 בשור אצבעות ארבע כמלא ממם שישארוהוא
 גדלו, לפי הגרול זה, שיעור לפי וברקההגרול,
 אצבעות ארבע באותם ואם קטנו. לפיוהקטן
 נהוג, והכי )מחבר(. במשהו אוסרים ישניקב,
 )ש"ך(. רובו עד להכשיר יש בהפ"מ, לאאם
 )מחבר(. רחבו רוב שינטול עד מכשיריןויש
 בזה. שהאריכו וט"ז ש"ךועיין

)ו(
 הדקין, מן יוצאת סירכא אם בדקיןפירכא

 אברים משאר מאהדאו
 למקום או לדופן ונסרכה במשהו,שנקובתן
 אלא וסירכא בועה אשכחן דלא כשר,אחר,
 ג"כ לדקין דקין נסרכה ואם )מחבר(.בריאה
 מצאו ולא הבריקה אחר דוקא זה אךכשרה.
 כשרה בדיעבד באונס, ברקו לא ואםריעותא.
 טרפה, ובטרפשא )פמ"ג(. איבריםבשאר

 למדתי עור שם". ימצא בועות, דם,קורמ "רודאי רמ"אכלשון
 דקורט ההיא,מתשובה

 דם או ממשות הייע מקום, בכל המוזכרדם
 לחוד, הבשר האדים אבל הבשר, בעוביצרור
 ניקבה חכמים שאמרו מקום בכל )שם( מזיקאין

 העור נשאר ואם הבועה, לפתוח צריךטרפה,
 ל ה ף אסורות מאכלות ל הא

 כו' ורכיך את גא הודיעני זה, על בקש רבינו משה האיש זה גםכי
 )מהרש"א"

 הקב"ה, מאת משה שבקש וזהו

 לצד אלא ממך, הובר מונע שאני לא פי' שם(. )שמות, פני את לראות תוכל לא ויאמר, כבודך. את נאהראיני
 לו, ורע צדיק לו וסוב רשע מדוע משה, בשאלת הכהנה כי להעיר, ונכן )אוה"ח(. כף המשיג יכולת בךשאין
 היה משה של הכהנה ורכיו. בכל ו' בצוקת באמוגה כמשה גוול לנו מי כי כך, הוא שבאמת לומר רוצהאינו

 ביקש זאת יייעה שלילית ועל לרשע, ואיזהו לצויק נחשב הוא איזהו החיים, כורכי הכרתו בלתי עללהתאונן
 השאלה על נענה יוסי לר' מאיר, ור' יוסי ר' של החילוק תוכן הוא ובזה כו'. תוכל לא נענה זה ועללהורותו.
 השאלה הורי כי הזאת. השאלה על נעגה לא מאיר ר' ולוברי כו'. רשע כן צדיק הוא לו ורע צדיק כנאמר,הזאת,
 מוכן אינו אום הבן כי כו/ תוכל לא הק; זה על והתשובה הרשע, הוא ומי הצדיק הוא מי מכיר אין הלאליוכתא,
 ל"ג( )שמות, בפסוק מאיר ר, בוברי וכמרומז זאת. יווע כליות, הבוחן בעצמו, הקב"ה ורק זאת, את להכירומסוגל

 האיש על הכהנה ז'(. )ברכות, הגון שאינו אע"8 ארחם, אשר את ורחמתי הגון. שאינו אע"8 אחון, אשר אתוחנותי
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 ולהכשיר להקל נוהגין בריאה אבלטניקב. הוי רע, חפמטר אם אבל כשר. תחתיו,שלם
 לדקדק, יש ומ"מ הגולה(. )באר בדקינןולא

 נסתמו ידן ועל בועות, הרבה ימצאושלפעמים
 או קש ע"י לבדוק ויש טרפה, היא ואזהמעים,
 שיושבת ותרנגולת )רמ"א(. נסתם אםנוצה
 להחמיר יש אפדוחים, מהן להוציא חביציפעל
 )ט"ז(. חלישתה מכח עופות, משאר יותרבהן

 הקיץ,ובימות
-  שמזונות 

 מתולעיפ הפ אווזות הבר הרקיןלהשליך
 תולעים כמה ראיתישבמים,

 ורגיל במקצת, הדקין תוך תחוביםראשיהם
 בועה בחוץ יש התולעים, אותן דנגדומצוי
 בבירור מוכח דזה ווארצלין, כמין יבלונאו

 מכה מחמת עלה וקדום מעל"ע, ניקבשהתולע
 גם כן. ומצאתי פעמים כמה ובדקתיוטרפה,

םימן

 לא בדיקה, בלי הדקין להשליך שנוהגיןמה
 הקיץ, בימות הוא המצוי מיעוט כי הוא,נכון

 שומר ע"כ הריאה, מסירכות יותרושכיחין
 הבועה, תוך מוגלא יש ואם מהן. ירחקנפשו
 הבשר אם לראות צדיך ומ"מ כלום בכךאין
 ובבר טרפה. לאו ואם הטעה, תחת ובריאשלם

 כו'. לבדוק יש בועות, טובא שכיחיאווזות
 שחורות בועות שהיו בדקין לידי באעובדא

 הדקין על שחור מראה ג"כ ובחוץמבפנים,
 שום נשאר שלא היטב בפנים הבועאוגררתי
 והטרפתיו. מבחוץ, זזה לא עדיין והמראהליחה,
 חדא אברים, בשאר 9וסל מראה דאיןדנהי
 כשיש משא"כ כו', מוסכם לאו גופאדזה

 לקותא שיש מעידה בחוץ המראה בפניםמוגלא
 המוגלא, כל גרירת לאחר אף הלכה דלאמאחר
 )8מ"ג(. לי נראהכן

מ1.
 מעיפים. 11 ובו יתרים, מעיםבני

 בעוף. )ב( באמצע. ונתערב חזר הוקין. מן יוצא מעי מעהש שתי)א(
 בהורא יתרת )וז( ויבי. סניא תרי )ך( להמסס. הכומת מבית מעי)ג(

 מקומות. בב' רעי מטילוכנחא.

)א(
 מעים, שתי בה שנמצאובהמה מעיפשתי

 יתר מעי לה שיש כגוןטרפה,
 זה מעים שתי שנמצאו ער סופו, ועדמתחילתו

 או העוף, כמעי סוף ועד מתחילה זה,בצד
 הוא והרי הבד, מן כענף יוצא המעישהיה
 ודוקא )מחבר( בבהמה בין בעוף ביןמובדל
 שהיא וניכר הקרקבן מן או הקיבה מןשיוצאין
 יוצא אבל יוצאין. מעים לשני שדומה יתר,מעי
 רק יוצא אין הקיבה דמן דכיון כשר, הדקיןמן
 חשיב לא הדקין מן היוצא דק א"כ אחד,מעי
 בדק לאסור יש הפ"מ שאין במקום מ"מיתר,
 והתב"ש ז'. ש"ך עי' )ש"ך( הדקין מןהיוצא

 ועומד שתלוי איירי דבס"ה דלק"מ,כתב
 מהדקין שיוצא איירי ובס"א כו', בראשווסתום
 העלה ומ"מ כו'. הטבעת 9י דרך יוצאובסוף
 בתחילה כ"א תלוי מעי להכשיר שאיןלדינא
 שהם כלל שם ניכר ואין א', אצבע אורךהם

 אז אצבע, כ"א באורכו אין הזה והיתרשנים.
 ג' צריך הפ"מ ובאין ע"ש. דוקא, בה"מכשר

 אצבע, באורך אחד הם דמתחילה אחד,תנאים,
 ארכו וכל אצבע, באורך כ"א כלין ג"כולסוף
 תנאים בג' כ"א כשר שאין להלכח,לפסוק ראוי וכן בע"א. ולא כשר אז אצבע, רק יתרשל

 בעוף, בין המחבר שכ' מה )פמ"ג(.המוזכדים
 ממע יוצא אם בעוף מכשיר ב' דבסעיףאע"ג

 ל ח ך אשחת מאכלות ל חא
 המוהים מחוו, לו הכאים המעדים חב בסבת תשוקתו להשיים הכנה לו ואי7 יכמעשה, בעי71 להטיב נסשושחשקה
 דברים וזוהי יוסף( )עץ כף וברחמים בחסד חנם מתנות לו נותן מחשבות, יווע והקב"ה כרצונו. מלעשותביוו

 לא 9ני, את לראות תוכל לא יתב' באומר וז"ל, במפרשים, כמבואר להשיגו, יכול ואינו בשר, מעי7הנסתרים
 אליו, באמרו שבידיעות, הגוולה אליו והוועה לימוו בתור היתה התשובה אבל כו/ חלילה מניעה בתורת לואמר
 ירעיה ר' המליץ כמאמר והוא להשיגני, תוכל לא אשר להשיג, הוא להשיג, בכחך שיש מה העליונה שההשגהתדע,
 יתכ', לר1111 טעם 1רן לומר סובל השכל ואין גאונים(. )חדושי נדעך" שלא מה שנועך, מה .תכליתה9ניני,

 באמרו קצר 1שמר אמר ורשא כזוג נפסד מדעת ר"ל סיבה, בלי כלל הגון שאינו מי על ירחםשלפעמים
 שינוי יש שח"ו הלשון, 9שט כפי מזה ימשך ע"כ כדאי, שאינו ואעי9 לשעה, עליו רחמיו יכמח אשראת

 ויאמר, זאת, ב9רשה רבה המהרש וברי להעתיק ראיתי זאת לתקן וכדי סיבה. בלי השעה כפי יתב'ברצונו
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 אל ומתערבין שחוזרין מיירי התם עגפים.כמה

 אבל )ש"ך(. מובדל שהוא הכא משא"כהדקין,
 ראשיו, משני אחד 1נעשה ונתערבחזר המעי עם ונתערב החזראם
 באמצע, מובדלים שניהםוהרי

 שכשיוצא וי"א, יתיר. כאן ואין מותרת זוהרי
 אם הבד, מן היוצא כענף קטן מעי הדקיןמן

 יש משם יוצאין שהדקין מקום הקיבהבראש
 שאר עם שנתחבר לאחר למטה וגםליפרד, המעי זה שיתחיל קודם אצבע, כרוחבשלם
 לאו, ואם כשרה, אצבע, כרוחב ישהרקין,
 וכן טרפה, ולמטה, למעלה שלם כאצבעשאין
 חפוסות, בית ב' וה"ה רמ"א(. )מחבר,עיקר
 שכתב מה על )ש"ך(. כשרה אצבע,ברוחב ערבי והדר א' במקום היוצאים קיבותוב'

 בצ"ע. הש"ך הניח עיקר, וכןהרמ"א
)ב(

 אבל בבהמה, אמורים דבריםבמהבעוף
 כמה ואפי' כשר. בזה, כיוצאבעוף

 רמ"א(. )מחבר, כשר ממנו, יוצאיםענפים
 שחוזרים ודוקא )ט"ז(, כשר גוני בכלובעוף

 )ש"ך(.ומתערבין
)ג(

 מבית היוצא מעי לחמסס מבה"פמעי
 כשרה להמססהכוסות

 בה"כ, וקרוי ככובע, עשוי הכרס סוף)פי',
 מבית"כ נכנס והמאכל בו. מחוברוהמסס

 המאכל, שמעכל ולפי האצטמכא, והואלהמסס,
 והיוצא נוסס( כמסוס מענין המסס,נקרא

 )מחבר(. טרפה לכרס,מביה"כ
)ר(

 סניא תרי לה איתאי ריבי סניאתרי
 ששונאים )כלומר,דיבי,

 טרפה. מיניה( למיכל יוכלו ולא הזאבים,אותו
 דיבי, סניא )מחבר(. כשר להדדי שפכיואי
 וסתום בכרס, לדקין מחובר הוא רש"יפי'

 )ש"ך(.בראשו
)ה(  שיוצא דכנתאהררי רפנתא בהדרייתרת

 יתרתמאמציעתה
 אצבע, כאורך קטן מעי כמו בדקין,שתלוי
 הוא וכן )ש"ך. יותר וה"ה )מחבר(.כשרה
 התב"ש. שכ' כמו ובה"מ אצבע, דוקאדינא, לענין לעיל מ"ש ועיין הרא"ש. בתש'מבואר

 כ"א, הכנה"ג,כתב
 וצוה מקומות,מב' רעי שהטילה בעוף מקומות בב' רעימטיל
 אלא א', הוא שהמעי וראה בפנים,לחתוך
 והכשיר, אלו, נקבים לב' רעי ומטיל רחבשהוא
 ונכון כלום, בכך אין הוא, א' שהמעיכיון
 )פמ"ג(.הוא

 סתום דהיתרת דכנתא( )ביתרת זהוכל
 הוא אם אבל ממנו, יוצא הרעי ואיןבראשו,
 ועוד, לגוף. נופל דהרעי טרפה, בראשו,פתוח
 )רמ"א(. הדקין נקיבתדהוא

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 שכרם שמתן ומנין רשעיכג של ושלותן צויקים של שכרן מתן על לעמוד נתאוה כבווך, את נאהראני
 שנאמר, כבוה נקרא הרשעים של ששלותן ומנין כו/ ינחלו חכמים כבוד שנא', כבוו, נקרא צויקיםשל
 שלותן אלא כאן, האמור פני לשון אין פני, את לראות תוכל לו ויאמר משיבו, הקב"ה מה תקחני, כבווואחר
 לא שכרן ומתן נביאים, ראו עדן גן של הסעודה אסי, ר' אמר כו'. פניו על לשונאיו ומשלם כוכתיב רשעים,של
 ויאמר, למעלה, כתיב מה ליראיך. צפנת אשר סובך רב מה אמר, דוד וכן כו'. וולתך אלקים ראתה לא עיןראו,
 את הקב"ה לו הראה שעה באותה אחון. אשר את וחנותי הפורענית, ומדת הסוב סניך,מות על סובי כלאעכיר

 משכרו, נותן אגי לו, שיש מי א"ל הוא, מי של הוה האוצר אמר גדול, אוצר ראה ואח"כ ואוצר. אוצר וכליתומים, מגולי של כו' הוה והאוצר מצות, עושה של כו' הוה האוצר אומר, והוא מתוקנים, שהן שכרן מתן שיהאוצרות
 ורחמתי וכן לחון. מבקש שאגי למי אחון, אשר את וחנותי שנאמר, מוה. לו ונותן חנם לו עושה אני לו שאיןומי
 לו, שאין מי אוצר שגו71 באמרו רבה, מאמר לשון מפשט הקושיא תתחוק הנראה וכפי ע"כ. ארחם, אשראת

 באמרו לאיוב, צופר שהשיב מה לו, ורע צדיק בתשובת האלו המאמרים שכתנת לומר, ואפשר לו. שיש מימאוצר
 השי"ת אם לאיוב, לומר שכתנתו מעונך, אלקים לך ישה כי ודע, לתושיה. כפלים כי חכמה, תעלומות לךויגד
 הגעת לא ואתה עיונית, באומנות תלוי עצמותי וצדקת שהיושר לפי שחשבת, כמו צדיק, אינך כי לך יגיד עמך,ידבר
 הנסתר ויויעת בכסלים. המכונה ונסתר גגלה ר"ל, לתושיה. כפלים ויש חכמה, תעלומות הם כי ידיעתם, שלימותעד

 מוגיהם. כפי וגם מהם, אום לכל שיש ההכנות כפי האנשים, בין להבויל ראוי המעשים ביושר וגם ממך,נעלמת
 להוסיף לו והיה וישר, תם איש היה ומעצמו מוכן, מוג וגם סוגים, מעשים לעשות הכנות ריבוי לו היהואיוב
 שכחה, מלשון ישה פי' מעונך, אלקי לך ישה כי ודע עתיק. הון לו בהיות וכ"ש הסובה. פעולות על מאדהרבה
 השי"ת לך נתן כי ראית כאשר כי עונך. ששכחת סבה הוא השי"ת חננך אשר הסוב רוב ר"ל יוצא, פועלוהוא
 כאשר סובים מעשים עשית לא עשרך, גודל וכפי מוגך רוב שלסי וכרת, ולא לצדיק, עצמך אה החוקת וכבוד,עושר
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 מח.סימן

 מעיפים. י"ב ובו וכרם, בקיבה טרשתריני
 סוחם. חלב אם הכרס. ניקב )ב( בקיבה. מחט סותם. חלב אם שניקבה. קיבה)א(
 הבייליג נחלק הקרע. שיעור הכרס. נקרע )ב( בכרס. תולעים סותם. הטחולאם

 בכרס. בקיבה. מחט )1( נתמסמס. )ח( הבשר. נקדר )ד( בעוף. כרס יש אםבעוף.
 א'. וופן ניקב מפריד. טמא שחלב במקום ול"ו. שנקבו הכוסות ובית המסס)ז(
 וקורט בפנים מחט )וק( הכוסוה. בבית מסולש אינו חולי. ע"י בהמסס. מפולשאינו
 תחוב המחט אם ונאבווג ום, קורט אחר בדק לא הנקב. סביבות דם קורט בחוץ.דם

 מחט בומנינו. בקיאין אנו אם צדדין. מב' ניקב בדקוהו. ולא בדיקה צריךמעל"ע.
 באורך. בדופן תחובה א' מצד נתחב מבחוץ. דם קורט נמצא הקיבה. בחללהנמצא
 קורקבן. בבשר שנבלעת מחט )יא( חוץ. מצד נתחב )י( חלווה. עליה נמצא)בו(
 אכילה בשעת נמצא דם. קורם נמצא ולא מעל"ע, ניקב דם. קורט אחר בדקלא
 בכרס. תחוב מסמר מצא עכו"ם בכרס. תחוב מחם שמצא קטן )יב( בקורקבן.מחט

)א(
 הבהמה, שבמעי כיס )היאקיבהקיבה

 הכרס ובסוף לכרס, נכנסשהמאכל
 הכוסות, בית וקרוי ככובע, עשוי פאנץשקוריז
 לקיבה ומהמסס להמסס, מביה"כ נכנסוהמאכל
 החלב ואם טרפה. שניקבה, לדקין(ומקיבה
 כקשת, עשויה הקיבה )פי' סותם היותרתשעל

 הנקב, קשת( ומבחוץ יתר, קרוי לעיגולומבפנים
 )מחבר(. סותם אינו הקשת שעל אבלכשרה,
 היתר שעל דחלב ס"ד, בסי' דקיי"לאע"ג
 מ"מ, סותם, אינו טמא דחלב וקיי"לאסור,
 מהני היתר, שעל אותו אוכלים א"י שבניכיון
 הש"ך )ט"ז(. הנקב סתימת להתיר בבללבני
 כתב י"ג באות ושם ס"ד, לסי' מקוםהראה
 היתר שעל חלב בענין מחולקין ורמב"םדרש"י
 טהור. חלב הוה לעוגל בפנים כללרש"י,
 אינך, ולא יתר הוה מתוח חוט רקולהר"מ
 ליזהר, צריך דהמורה בט"ז, כתבתיוכבר

 ובין הקיבה, ניקבה לענין בין נמצאועת"ש.

 רש"י בין מחלוקת יש אכילה, היתרלענין
 הפר"ח כתב )פמ"ג(. באייתרא ז"ללהר"מ

 מעל"ע, ולא בקיבה מחטכ"ו,
 עליו, ושומן כנגדה, ויבלת בקיבחמחפ

 דהייע הוא, ופשוטכשר.
 סימן יבלת הוה שומן, לאו אי ומינהדאייתרא,
 הוכחה דיש בזה, כיוצא וכל מעל"עדניקב
 )8מ"ג(. מ"ט סי' ועיין טרפה, מעל"עדניקב

)ב(
 דבר לו ואיז טרפה, שניקב כרס חפרפניקב

 החלב שהרי אותו,שיסתום
 שפיר מציע הא וקשה, )מחבר(, אסורשעליו
 שהטחול במקום ניקב אם דהיינו ביה,סתימה
 אסור הטחול שע"ג שהקרום כיון וצ"לדבוק,

 כמ"ש גמור, חלבמשום
 איז עאכ י', ס"ד, בסי' בפרפתולעים

 טמא דחלב לכרס,סתימא
 בכרס, שנמצאו תולעים )ט"ז(. סותםאינו
 אכלה הבהמה או גדלים, הן הפרש דמןכשר,

 ל ח ך אסורות מאכלות ל חא
 לו עושה אני לו שאין מי ליה, ואמר גדול, אוצר למשה שהראה באמרו, המאמר כתנת וזאת לעשות. ראההחת
 להשלים הבנה הרבה לו ואין ובמעשה, בעיון להשיב נפשו שחשקה האיש על בוה ורמז מוה. לו ונותןחנם

 חונן להיות משגת ידו אין כי הכל, כרצונו מלעשות בידו המוחים מחוץ, לו הבאים המנגדים רוב בסבתתשוקתו
 ובמשפט בצוק והוא חנם, מתנת לו נותן וממנו לו, אלה אשר לאיש גדול אוצר הכין מחשבות, יווע והקב"הומלוה.
 )הכותב(. כף וברחמיםובחסד

 לאמר, כוץ נא" "הודיעני לשאול שעמדו מה על הקפדה שום היה לא המלך ודוד רבינו, משה עלולכן

 על לעמוד כוי זאת, את ולהבין לדעת מוכרחים והיו בעם שופטים היו הם כי לך. למה דרחמנא כבשיבהוי
 הרשע. הוא ומי הצדיק הוא מי אדם, בני הכרת  בערך הדעת שיקול בהכרעת לטעות שלא הדין,אמתית
 רואים, הם הפוך עולם דעתם, הכרת וערך עיניהם ראות לפי כי היא, הואת הבקשה בדעתם שעלהוהסבה

 להעמיד יכולים ואינם נלקה, שלהם ההכרה חוש כי לדעת נוכחו מוה נשכרים. והרשעים נענשיםשהצדיקים
 ומשפט. חוק בדבר הנכון הדיאגנוזאת

 וחרךה צעקה כעין רק חלילה, הדין, עתת על חשד כעין ח"1 היתה לא צלחה", רשעים דרך "מדועוהשאלה
 אנחנו טועים כי הדין, ומעתת מקלקול להנצל כדי האמיתית, ההכרה דרכי את רבינו למוינו לאמור, הדיןמאימת
 סדום. על לבקש כשבא אברהם אצל מצאנו וכן להיפך. וכן לרשע, צדיק שמחזיקין תלוי האשם ובנובהכרה,
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 בנמצא אף להקל דעתו עט"ז, )רמ"א(.אותן
 כמו פירש שחיטה לאחר דתלינן נקוב,הכרס
 דכתב הא ולפ"ז חיישינן. במח לברבריאה,
 הם מהפרש או הבהמה ראכלה דתוליןרמ"א
 יש אי בכרס כלל לברוק רא"צ היינוגדילים,
 הכרס, נקוב מצא אי משא"כ לאו. או שםנקב
 לאו או מהחור רחוק התולע אי בדיקהצריך
 הב"ח ודעת והפר"ח להקל, הש"ך ודעתכו',

 )פמ"ג(. להחמירותב"ש
)ג(

 הכרס, רוב את החופהבשר חפרסנקרע
 שאם מהבטן, המקוםוהוא

 טרפה, זה, בשר נקרע אם הכרס, יצאיקרע
 שנראית, עד לכרס זה קרע הגיע שלאאע"פ
 ניטל, או הזה, הבשר עובי רוב שנקרע כיוןאלא
 ושאר ורשב"א רש"י ודעת )מחבר(.טרפה
 )ש"ך(. מפולש ניקב שלא כ"ז להתירפוסקים
 הבשר, עובי דברוב כולם, העלו דינא,ולענין
 ברוב חולי ע"י חילוק יש ומפולש, להחמיר.יש

 בדיקה מהני ולא בכ"ש טרפה קוץ וע"יאורך,
 דסוף החיצונה כרס טעם הב"ח, כתבכו'.

 רק מבחוץ, שלם העור ואם לנקוב,הפ3ימי
 כו'. כשרה השורים, מנגיחות לב' נקרעהבשר

 לצד קיים בשר קצת דבעינן כתב,והרמש"א
 דין למד מהיכן ידענא לא ומ"מ ע"ש.העור
 עיין כו', פנימי משום החיצונה דכרסזה,

 )8מ"ג(.פר"ח
 לו אין דעוףורע, בעוף חבייליגנחלק

 ולא השנימיכרס
 לענין מ"ט, בסי' זה ויתבאר החיצונה,כרס
 בייליג, שקורין העצם שעל הבשר נחלקאם
 )בנקרע הזה הקרע שיעור וכמה )פמ"ג(.כשר
 היתה ואם טפח. אורך באורכו, דלעיל(הכרס
 החופה הבשר אורך רוב ונקרע קטנה,בהמה

 טפח, הקרע באורך שאיל אע"פ הכרס,את
 רוב וה"ה )מחבר( רובה ונקרע הואילטרפה,
 אין טפח, ששיעורה גדולה בבהמה וגםרוחב,
 )ש"ך(. לרחבה ארכה ביןחילוק

)ד(
 בעיגול, הזה הבשר נקרראם חבשרנקדר

 יתר היה אם באורך,או
 והוא בזה(. הפי' וש"ך ט"ז )עייןמכסלע
 בדוחק, זו בצר זו תמרי גרעיני ג' בושיכנס
 כשאוכלים סביבותיה הנשאר אוכל בה ישאם

 כלל, אוכל שום בהם כשאין בריוח אואותה.
 על יעמוד זה קרע ימתח שאם טרפה, זההרי
 כתב ברובה, דבקטנה ודע, )מחבר(.טפח

 המקיף שחוט נקדר אם ששיעורו ו',הפר"ת,
 רבקטנה כתב ה', והתב"ש, טרפה. רובה,יהיה
 אם ומיהו כו'. ירענא ולא לרובה, מצטרףלא

 יורה, התב"ש גם בכפל, תמתח שאםנקדר
 )8מ"ג(. תואר כפרי להחמיר ישולדינא

)ח(
 שהרופא עד זה בשר נתמסמסאםנתמסמס

 ואין )מחבר( כניטל חשובגוררו
 מקום כל ולכן טררו, שהרופא בבשרבקיאין
 )רמ"א(. כניטל ריע הבשר, מראיתשנשתנה

)ו(
 בחלל שנמצא מחט בפרסי בקיבחימחפ

 רינו הכרס, אוהקיבה
)י( )מחבר(. הכוסות בבית שנמצאכמחט
 דבוקין הכוסות ובית המסס וביח"פהמפפ
 במקום ניקבו ואם בזה, זה יל"זשניקבו

 מפולש הנקב אפי'חיבורן,
 שופכין בלא"ה דהא )מחבר(. כשרה לזה,מזה
 סובר דהב"ח שתדע, וראוי )ט"ז(. לזהזה

 רכשירה, זל"ז שניקבו הכוסות וביתדהמסס

 ל ח ף אסורות מאכלות ל חא
 הללו, כדברים המקום לפני לדבר הרשות לו לקח שנים, לי בוראו את מכיר שהיה שאברהם הדעת, על יעלה לאכי

 הדעת על יעלה שלא דבר תמיה, בדרך ואמר כנזכר, היה הכמנה רק משפט". יעשה לא הארץ כל השופט לך"חלילה
 לפי כי צדיש איזהו ההכרה, סימני ללמדו דעת, לאדם החונן מהקב"ה ובקש משפט. יעשה לא כו', השופט כילאמר
 ובודק העיר אל לך הקב-ה לו ואמר העיר. את להציל מבקש היה ובזכותם בסדוכג צדיקים נמצא היה אברדםדעת
 בעיר. צדיק איש שם שאיז נוכח ודרישה, חקירה שלאחר היה, שכן ומצינו ברואה. שגית כי תראה אז היטב,היטב
 לא כף, הרעת למה ר אל משה שאמר זה הנה )שמות( הזה" לעם הרעתה "למה בפסוק במפרשים שמצינוכמו
 האלה כדברים יאסר ולא יביט, ר ותמונת הוא, נאמן ביתי בכל כי היה, הקב"ה של עשחתו על תגר כקורהח"ו
 שאל עתה וכן לו, וטוב רשע שאלת שהיא כו', ואדעך דרכיך את נא הודיעני לו, שאמר כזה דבריו אמר רקכו',

 והיותר שבוחים היותר מהסעותים אחד הוא זה כי )במ"ח(. כוי כן נעשה יהיה למה אלה דרביו לו שיוויעלהקב"ה
 משה ישראל, בעם הגדולים השופטים דואגים היו זה ועל המקומות. ובבל הזמנים בכל טועים שאנשיםמרובים,
 וחי" האדם יראני "לא היתה ר ותשובת ע"ה. המלך ודודרבינו

 )תשא"
 כי ראשית, סבות, משתי היא המניעה

 צריכים כי ואחד, אחד בל אצל השונה במעשיהם, האנשים תכונת של האמיתי האמת את להשיג מסוגל אינוהאדם
 באשר האדם אבל הדבר, אמתית את ידוע במדה לפעמים משיג אם אף והשנית, זאת. את להביר אלקות חכמתהרבה
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 א' עור אלא להם שאין חיבורן, במקוםהיינו
 ולזה עור לזה שיש במקום הא באמצע,מפסיק
 שביניהם שומן דבוקים, שהם אף בפ"ע,עור
 בריש רש"י אמנם סותם, ואינו הוא טמאחלב
 נראה שהנקב דוקא, כתב שניקבו ד"הא"ט

 בכל משמע כשרה, חיבורן במקום האמבחוץ,
 עכ"9 משמע, מתוס' ואלו כשרה. חיבורןמקום
 שיש אף ביניהם, שומן שאין במקוםדוקא
 טמא שחלב במקום הא כשרה. לכ"עדופן,
 טרפה זה, לתוך זה שניקבו אף ביניהם,מפריד
 שאין במקום ניקבו אם יראה, ולדינא,)9מ"ג(.
 רק ניקב ואם כשרה. ביניהם, מפרידשומן
 מלשון נראה כן כי כשרה, נמי אחדדופן
 לא לזה, מזה מפולש חנקב אפילו שכ'הש"ע
 )שם(. כשרה הדופן, מקצת ניקב באםמיבעי
 יחד, דבוקים שאינם צדדין בשאר חנקבואם
 לאו, ואם טרפה, מעל"ע, מפולש הנקבאם

 )מחבר(, הכוסות בבית בין בהמסס ביןכשרה,
 ע"ג ששוכב במקום העורות ב' ניקבוואפילו
 סותם, אינו בשומן שם ומדובקהמסס

 )ש"ך( הוא טמאדחלב
 בט"ז שכ' במה ועיין בהמסס מפולשאינו

 טמא חלב שאיןבמקום
 ניקבו אם אפ"ה עורות, ב' שיש אףביניהם,

 הוא, דמדובק כשרה, מהם א' או זה, לתוךזה
 אוסרים ויש )פמ"ג(. חבירו על מגיןוא'

 נהוג, והכי מפולש, נקב בלא אפי'בהמסס
 אמכשירין לסמוך יש שאז ה9"מ, במקום לאאם

 חיישינן רך, שעורו כיון האוסרין, טעם)רמ"א(
 מחמת כשבא הוא זה וכל והבריא, ניקבשמא
 בלא אף מותר חולי, ע"י אבל מחט, אוקוץ

 נמצא בלא אף טרפה דבהמסס ומשמעהפ"מ.

 דאל"כ, ק"ד, בעינן מבפנים אבל מבחוץ,ק"ד
 במקום בביה"כ וכן נתחב, שחיטה אחרנימא
 מדבריו, ומשמע )ש"ך(. אחד עור אלא בושאין

 יש ה"מ באין הכרס שארה"ה
 יש ובקיבה כרש"י, במחט לאסורבביה"פ

 לבית ודומה עב קצת דהואלומר
 לדינא והנה )פמ"ג(. כפול במקוםהכוסות
 קוץ ע"י והיינו טרפה, הפ"מ באין רמ"אפסק

 הפ"מ בלא אפי' חולי וע"י כשרה,ובה"מ
 ביה"כ הא כו', בהמסס זה בל מיהוכשרה.
 וכן כו', דכשירה רש"י יודה וחצי עוראפי'
 למיחש דליכא מחט, שבלעה מיד שחטוהואם
 בלא כשרה לרש"י אף נתרפא, הבריאשמא
 עב, שדופן מקום וכל בקרקרבן וכן כו'.ה"מ
 לא ניקב, שלא מעט כ"א נשאר לאאפי'

 רב מהלך לילך למחט שיש כיון כו',חיישינן,
 )שם(. הלכה וכן 9שוט וכן כו', חיישינןלא

)ח(
 נמצא אם בהוץ דם וקורפ בפניםמחפ

 מהןבאחד
 והופכיז מעל"ע, ניקב ולא קוץ או מחטתחובה
 ק"ד, עליו נמצא אם מבחוץ, אותו ובודקיןאותו
 כשרה לאו ואם וטרפה, כולו שניקבבידוע

 סביבות דם קורפ נמצא אם אבל)מחבר(.
 המחט 9י כנגד ק"ד שנמצא עד כשרה,חנקב,
 החיצון מעור מעט רק נשאר לא ואפי')ש"ך(.

 כשרה ניקב,שלא
 שלא והוא )רמ"א(. דם קורט אחר ברקלא

 הדיחו, ולאמלחו
 יש )מחבר(. חוץ לצד שלו העב ראשואפי'
 והודח מעל"ע ניקב לא אם להתירמקילין
 היה אם מבחוץ בדק ולא שנאבדה אוונמלח,

 ל ןץ ף אסורות מאכלות ל הא
 צדקת של הגובה לנקודת להתרומם אותו מניחים אינם ותאיתיה חושיו עם שלו הגוף בנין בשר, הוא ובשגם אדםהוא
 נטמן כי יחטא. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם איי כי האמיתית. ההכרה לידי להגיע כדי הנחוץ לבב,ויושר

 מהמדות וכדף חנם שנאת של ואבק קנאה, של קורטב הקדמוי, מהאדם סורשה ירושה אום כל שלבמסתרים
 הסטרוקטור זהו כי האמיתיים. והצדק האמת בדרך ללכת צדיק, ~רש בידי אף המעכבים הקדמון, האדם שלהרעות
 בתורה הותנה תגאי כי וכל, מכל לגמרי הגשמהת להת9שטות יבוא יכול שאינו החי, האדם של הגשמי הבניןשל
 עתנים אים החהם, של הקיום חוק כלומר, וחי, האדם יראני לא כי שאמר, וזהו בהם". שימות ולא בהם,"וחי
 רע, דבר שום בו שאיי הגם וחי, האדם אותו יעשה אשר הדבר כי השת, לההכרה מסוגל להיותלאדם,
 הוס על תאכלו לא בפסוק בחז"ל כמרוסז לאמתתו. אמת דין דן להיות ההץ את מעכבואע9"כ
 גורמים המאכלות כי )ברכות(. נפשות דיני שדנין ביום יאכלו שלא לדהנים, הזהרה י"ט4)ויקרא,
 נצחי, חה לצורך כי המות". זה מאד, טוב "והנה במאמר כמרומז שבאדם. הרוח שתיון על שונותהש9עות
 החומרי. העכור גוף בלבוש מלובש בהיותה מנפש זו השגה נמנע שמו, יתברך גדולתו להשיג עוה"ב גמולוהיינו
 נפשי ד', את נפשי ברכי שאמר, וזהו סוף. איי יתב' גדולתו משיג חמרי, לבוש בלי והנסש העדרו אחרולזה
 יגועוה רוחם תוסף כתיב, דענינא ובסיפא כר. גדולתך לנסשי נראית (ם מאד, גדלת אלקי ר ואמרדוקא,
 התגלות על מת9לל היה שמשה וזה הברכות(. )סעין כשיגועון רוח תוספות שמרגישיס חז"ל שדרשוכמו
 היתה והכקשה בישראל, ושופט למנהיג שנעשה אחר היה זה אדם, בני עם סש9טיו והתנהגות ר, במעשי הכרהשל
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 הפ"מ במקום עלייהו לסמוך ויש דם, קודטעליו

 לאו, או לחוץ ניקב אי ידוע היה ולאדנאבד היבי אבל לחוץ, ניקב שלא ידוע והיהביה"ב, שנאבד דמיירי לפרש נראה לבאודה)דמ"א(.
 מתירין פוסקים יש מיהו בהפ"מ. אפי'טרפה
 הש"ך שגם בתבתי, והנלפע"ד )שם(. בזהגם
 יצא שלא הדעת באומד בבדק אלא התירלא

 יש תחובה, עדיין המחט אם דוקא דזהשתדע, וראוי כדכתיבנא. ויש"ש הת"ח לדעתלחוץ
 החזירה. דמי הדעת, באומד להבחין שיודעלומר
 לא אם בדק ולא לפנינו המחט כשאיןהא
 ויש"ש הת"ח אף מודים, כ"ע לחוץ,ניקב

 כמ"ש. בה"מ אודאסור,
 י?לם ק"ר, ר,,ו קצרק שלא סל הדעת, באומד שיודע אףוהפר"ח, הב"י במ"ש לפסוק יש חלסחולענין
 יבואר ול"ג ל"ב ובאות רמ"א. כפסקבהפ"מ
 דאם ודע, מקילין. ויש דבריו, הר"ב שכפלמה
 כ"א להתיר אין מקומה, להכיר א"אדקותה ומפני המחט, וניטלה מעל"ע ניקב ולאבדקו

 בל ק"ד בבדיקת בקיאין דא"א לדידן.בהפ"מ
 הכרס, בכל לחפש ב"ש צדדין, מב' המחטאורך
 ה"מ. באין ואסור ק"ד אחר בדק בלא הוהא"כ
 )של דבריו בל הלא הוא. וברור הלבהובן

 המחט עבר ואם )פמ"ג(. בצדקהתב"ש(
 תחוב  ועודנומעל"ע

 אם אותו בודקים בו, מעל"ע תחופהמחט
 סביב דם קורטנמצא

 ניקב שחיטה שקודם בידוע עליו וכ"שהמחט,
 מן קצת רחוק הוא אם ואף )מחבר(.וטרפה

 אם וכן טרפה. נמי וכה"ג, קש ברוחבהנקב
 בין מבפנים בין ק"ד ונמצא צדדין, מב'ניקב
 אחד לאו, ואם ש"ך(. )ט"ז, טרפהמבחוץ
 ולא מלחו לא אם וכשדה, ועבר דחקשחיטה
 קורט נמצא אם בודקים )מחבר(,הדיחו
 דניקב כיון מודים, עלמא כולי דבזהדם,
 והבדיקה איסור, בחזקת הוא הרי צדדין,מב'
 בבירור ידענו דלא כמה וכל להבשירה, כדיהיא
 )ש"ך(, עומדת איסור בחזקת ק"ד, שםשאין
 היה מחיים עבר אלו שם, עודנו שהמחטדכיון
 אסור לפנינו, המחט בשאין אבל סביביו,הדם

 כל )מחבר(. ק"ד בו אין אפי' כולו,כשניקב
 לא אם בדיקה, שצדיךמקום

 לקחו או שנאבד בגון בדקוהו, פריקחצריך
 )רמ"א(. ומלחו הדיחוכאילו דהרי טרפה, משם המחט פרקוחוולא
 בכל שוה המחט ולקחו דנאבד לאשמועינואתי
 מצד דניקב להיבי ונ"מ והדיחו. למלחודינו
 משם, המחט לקחו או נאבד שבדקו וקודםאחד,
 יש )ש"ך(. והדיחו במלחו במו בהפ"מ,כשרה
 אם להכשיר הזה בזמן בקיאין אע דאיןאומרים
 לא אפי' להטריף ויט צדדים, בב' המחטנקבה
 וי"א )רמ"א(. נהוג והכי חלודה, או ק"דנמצא

 צדדים מב' בניקב אוסרים דאנו מקדקבודאיה ואיל )ש"ך(, הזה בזמן אף להכשירדבהפ"מ
 מש"ה ביותר, עב דקרקבן ק"ד, באיןאף

 להטריף ראיה ומשם י"ז, הט"ז כמ"שמטריפין
 בב' ק"ד ואין בהפ"מ, וביה"כ בהמססכאן
 מב' דבניקב להלפה, והעולה )פמ"ג(.צדדין
 שיש אף א"כ היא, לקולא דהבדיקהצדדין
 מספק, טרפה מחיים עכ"פ דהתחיל בפנים,ק"ד

 ל ה ף אפרות מאכלות ל חא
 היה כי השכינה, כנפי את מלראות נחבא שהיה מצינו שופט שנעשה סרם כי והצדש האמת למען הכ~,לסובת
  המדרש, מדברי ומובן )שמות( פניו משה "ויסתר שנאמר בסנה, שמצינו כמו לזאת, מסוגל האדם שאיןמכיר

 שעדיין וחשב חסרונג ומכיר ידעתי, שלא ידעתי לומר, רבה, בחכמה רק עצלות, בדרך היה לא משה פנישהסתרת
 ושותה, אוכל אשוע ילוד הוא איך בזכרו כזאת נאותה מחשבה שיחשב לו וראוי כזאת. עליונה להשגה מוכןאיננו
 יום ארבעים בהר אצלי להיות עתיד שאתה חייך רבה, הושעיא ר' בדברי שמרומז וזהו ד. אל להביס יזכהואיך

 ישראל בני אצילי ואל כו/ ראשיהם פרעו ואביהוא נדב אבל אמר, ועוד לשתות. ולא לחכול לא לילה,וארבעים
 תוכל "לא של והמאמר )הכותב(. חסרונם הכירו ולא ממחיצתם, לפנים לכנוס לבם על ועלה וישתו, ויאכלוכו/

 זרות, במחשבות נכשל הוא ~ך, ראיו ואינו השכינה אי אל המביס כי ואזהדה, לאו כמו נחשב פני", אתלראות
 "ואל בפסוק כמבואר חוס(נ ונמצא הצדק, שלילית על ח"1 להקב"ה חושד ונמצא צלחה, רשעים דרך מוועכמו
 )משפסים( ידו שלח לא ישראל בניאצילי

 מכ~
 )תנחומא(. השמחה לערבב רצו לא כי יד, בהם להשתלח ראוים שהיו

 יודעים. שאינם הידיעה מושללים הם כן,והעושים
 אמת דין לדון מאד וקשה ודקדוקיה, פרסותיה כל עם מאד ורחבה עמוקה ד, מצית שאר כמו הדין, מדתכי
 לעמוד מסוגלים אנחנו שאין לעיל כמבואר )תהלים(. מאד מצותך רחבה קץ, ראיתי תכלה לכל כנאמר,לאמתתו.

 ולוונו החוסא, של בזכותו לחזור מסוגלים אנחנו ואין אחד. מצד חטא, לידי האדם את שהביאה האמיתית הסיבהעל
 ו' "ד' בקרא כמבואר זכות. לכף החוסא את ידין ומשפס, צדקה ואוהב צדק, השופס הוא הקב"ה ורק זכות.לכף
 ז"ל והרא"ש )חז"ל(, שיחסא אחר ואחת שיחסא, קודם אחת רהמים, של אלו מדות ב' )תשאן כו' רחום"אל
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 שלאחר הוכחה ע"כ כלל, ק"ד כשאיןמשא"כ
 שרחוק אף מעל"ע ובניקב וכדכתיבנא.שחיטה,
 קש, מדוחב יותר הא טרפה, מבחוץ, קשכרוחב
 הוא הכין החילוק ולפ"ז אחרינא. במידיתולין
 סביב הא ממש, המחט 8י נגד דוקאמצ"א
 אם וכ"ש כשירה, קש, דוחב בתוך בחוץהנקב
 כיון דכשרה, בפנים, או באורך המחטסביב
 רחוק אפי' צדדין ובב' בחוץ, ריעותאשאין
 הב"ח והנה כשרה. יותר הא טרפה, קש,כרוחב
 הנקב סביב ק"ד שיש כל מצ"א, בניקבהחמיר
 צדדין לב' מצ"א בין החילוק וזה טרפה.ממש
 צדדין וב' כשרה. קש, כרוחב קצת, רחוקמצ"א
 הכריע, י"ז באות והש"ך טדפה. קש רוחבבתוך
 אפ"ה לנקב, ממש בחוץ הנקב שסביבכל

 )8מ"ג(.כשירה
 הנמצאים קוץ אומחט המח1 נתחבלא

 בחלל, וביה"כבהמסס
 צריך ואין ענין, בכל כשר כלל, בהן נתחבולא
 ק"ד נמצא אט אבל )רמ*א(. בדיקהשום

 )ט"ז, טרפה כלל, נתחב לא אפילומבחוץ,
 בנמצא, הוקל מ"ט בסי' בצ"צ ומיהוש"ך(.
 דאוכלין לוושט דל"ד בחוץ, ק"ד שישאף

 לא כאן, משא"כ למחט, החזידהומשקין
 כמ"ש כאן להתיר יש הפ"מ ובמקוםחיישינן.
 )פמ"ג(. ענין בכל הקיל והפר"ח י"ז.התב"ש,

 ניקב דאפי' שמקילין,יש
 איןצריך המחט, אחד מצד אחד מצדנתחב

 עליו יש אם מבחוץ,לבדוק
 וא"א הפ"מ, הוא אם עלייהו לסמוך וישק"ד,

 דאין אומרים ויש )רמ"א(, נאבד כגוןלבדוק,
 ולא בחלל מונח כשהמחט אלא א' מצדהיתר
 אסור אחד מצד אף בדופן, תחובה ואםתחובה.
 מש"ו(. עיין)ט"ז,

)1(
 כנמצא דינה חלודה, עליה נמצאאםחלודח

 נמצא אם ולכן דם. קורטעליה
 טרפה אחד, מצד ניקב אם המחט, נגדמבחוץ
 ומהרש"ל רמ"א( )מחבר, ק"ד שם נמצאכאילו
 מעלה לא חלודה אחד, מצד בניקב וס"לחולק,
 כשרה, חמח1, באמצע וחלודח מוריד.ולא

 )ש"ך(. ענין בכל מטריףוהב"ח
)י(

 אחד מצד שאמרנוזה אחד מצדנתחב
 מבפנים היינוכשרה,

 ה~ף, חלל כלפי שבחוץ צד דאי הרעי,כלפי
 )מחבר(. הגוף בחלל מחט משוםטרפה

)יא(
 בבשר שנמצאת מחט קרקבן בבשרנבלעת

 נבלעת וכולההקרקבן
 הכיס מצד אצבע כחצי ונשאר בשרו,בעובי
 ולא אוכלת, המחט היתה שלא החוץ, מצדגם
 מצד ולא פנים מצד לא נקב שום ניכרהיה
 לבלוע, הושט שדרך )מחבר(. להקל תוליןחוד
 שנסתם אלא האוכלין, עם נכנס שםודרך
 תולין וא"כ נסתם. מהנקבים אחד שע"כהנקב,
 דעוף חזקתו, על העמידנו ועוד שדרכו,במה
 )ש"ך(. עומד אלו נקבים לגבי כשרות בחוקתזה
 ויש כשר. מבחוץ, דם קורט עליו כשאיןורק

 לחוש ויש בכה"ג, אפילו ואוסריןמחמירין
 בדק, לא ואם )רמ"א(. בהפ"מ לא אםלדבריהם,

 חיישינן דלא אף לאסוריש
 ניקב לשמא אבל הבריא לשמא בדקילא
 אף וקרקבן )ש"ך(, חיישינן מעל"ע:ניקב

 ומבפנים, מבחוץ ק"דשאין
 מקצת ניקב דודאי כיון טרפה. מעל"ע ניקבאם

 ל ח ף אסורות מאכלות ל חא
 אומר, ואני ע"כ. לחסוא, שעתיד יודע ד' כי לצד רחמים צריך כי ותירץ רחמים, צריך למה שיחסא קווםהקשה,
 ברחמים. אותו יחון האדון הוא מהם, ליהנות מ"ע קיום שהוא זכות, לו אין אם שיחסא, קוום אפ" לדחמיםשיצסרך
 אנוס אום היה ואפ הסוב. יבא הטוב מעשה שבשכר הרי כו', מטר ונתתי כו', שמוע אם והיה מקרא, לפניךוהנה
 התעיב אפי' ועוו, חיווש. והוא שיחסא, קוום ד' אמר לזה ירוחם, ובמה עונש, ולא שכר לו אין כו', למדולא

 שיחסא, הגם לאיש, ברחמיו ד' כשיסיב כי להוויע, ירצה עוד ברחמים. עמו יתנהג תעשה, לא מצות על ועברמעשיו
 שיחסא שקוום רחמיש אמר לזה החטא. אחר גם מתנהגת קודם בה שהיה המוה ותהיה ובר, מטובו יפחותלא

 כן כי כלוש ולא הרשעים, סוב ישתנה לא כי בראות ועתי נחה ובזה שיחטא. אחר שיהיה רחמים לדוולהשמת
 ותמימות שלימות של הגובה נקוות שמגיעים עד והשתלמות התפתחות של הורך הוא רב כי )אוה"ח(. המוההוא

 להמטרה, מגיעים הזמן ובהמשך מצאתי, יגעתי זה, על נאמר סוף כל סוף אבל ועמל, יגיע של רב זמןוצריכים
 איזהו יודע ואינו הח5ם, כורכי המצרים בין תועה כי וריק, להבל הוא העמל שכל יקרה שלפעמים עקה, זואך
 וא "הר"דני שבקש וזהו לעולש המסרה אל יגיע לא כזה איש בינה, לשערי המוביל לו, שיבור הישר הורךהוא
 תקוה יש ואז )רשב"ם(. אחריך אלך ואני בו, הולך שאתה הורך את לי תראה כעצמך אתה כלומר, ורכיך",את

 לואוג צריך אחד וכל הורך, את למצוא הגוול העיקר כי להגיע, שאזכה כמה עד ולפנים לפני בינה לשערישאגיע
 כן, שעוסק ואחר כו', לשמה בתודה לעסוק צריך אדם כל במפרשים, כמבואר המלך. בורך הוא הולך אם זה,על



פא שמראל מח פימן טרפות הלכותנית
 בפנים ק"ר בנמצא כמו כולה, תלינןמחיים,
 )ט"ז, כאן ה"ה מחיים, רמקצת כיוןטרפה
 והתב"ש הקיל, הפר"ח רינא, ולענין9מ"ג(
 בכל ומנהג כו'. החמיר נ', מ"ט,בסי'
 זה על תמה ואני בה"מ, אפילו להטריףיום

 שנאבד כגון לבודקו אפשר אי ואם)פמ"ג(.
 מספק, לאסור יש המחט, שנמצאאחר
 צעק שתינוק במעשח מהרי"ל, כתבוכן

 ואסר בקרקבן, מחט שיש אכילהבשעת
 היכר שיש כל הא )ט"ז(. התערובות אפי'הכל,

 מבחוץ, ולא מבפנים ק"ר שיש כטןמבפנים,
 אפ כו', אחת חקירה לחקור ויש )ש"ך(.כשר
 תמרה, של כגרעין עב וראשו מסמרנמצא
 ויש במחט או בא. 9נים ררך דוראי לחוץ,ופיו
 כמ"ש בא, מבפנים דוראי בפנים, רםקורט

 הוא וכעת ק"ד, וה"ה שביל יש אםהפוסקים.
 ניכר לא ונתרפא, שלם פנים ובצר לחוץ,נקוב
 אחר רשמא הוא ספק או מעל"ע, נקובהיה דהרי טרפה, וראי הוה אי בו, ריעותאשום

 המקצת אותו נתרפא הפנימי מקצתשניקב
 מכה מחמת קרום הוה ולא לחוץ, שניקבקורם
 אין שוב טרפה, אחת שעה דהיה כיון אוכו',
 רעוע רמקום כיון ליסתר סופו או היתר,לה
 שעה רבאותה כיון כאן, שייך לא וזההוא,

 חל ולא לחוץ, נקוב היה לא עדייןנתרפא,
 נתערב באם טובא ונ"מ כו'. טרפות שםעליו
 בשם הט"ז כתב עור כו'. הספק שנודעקורם
 לחוץ ויצא מחט שמצאו דתינוק במעשהאחיו
 שא"א כל לחוץ, יצא לא אפי' שיטתו ולפיכו'.

 שביל יש ראם ודע, טרפה. ק"ד, אחרלבדוק
 ואף הפ"מ, בלא אף כשר ודאי בפנים, ק"ראו

 ניקב שמא טרפה, ספק הוה בפנים, ולאבחוץ
 )פמ"ג(. כאן וכאמור הפנימים, מאיבריםא'

)יב(
 מחט שמצא קטו בכרפ במחט קטן,ערות

 יש בכרס,תחוב
 לידע חריף הוא אם פיו, על ולאסורלהחמיר
 מלתא גילוי דכעין )מחבר(. אלוברברים

 בענין )ש"ך(. הואבעלמא
 בהוצאת מתעסק שהיה העכו"ם עכו"פעדות

 ומסמר ישראל אצל ובאהפרש,
 הבהמח בכרס תחוב שמצאתיו לו ואמרבירו,
 הש"ך, דעת וכן להחמיר, מהר"ם שפסקבפנים,
 הישראל כשבא זה, כל ע"ש. ע"ז חולקוהט"ז
 מסמר ומצא הפרש, בהוצאת שעוסקבעור
 הכרס שיצא אח"כ אבל לרבר. דרגליםבידו,

 זולת רכשר. מורה מלובלין מהר"מ גםבהיתר,
 הוה רלא ידענא, לא שותק ישראל ראםמ"ש

 אחת בגויח חיח ומעשח קכ"ז. עסי'למירע,
 ההב שקורין בשר חתיכת הנהר אצלשרחצה

 מחט שמצאה ואמרה ובאה)טשפטשיך(.
 היתה המחט וראיתי פשתן. א' חוט עםתחובה

 חדש היה ג"כ וחוט חדשה, כעיןמלוטשת
 לא גם ענתה. ששקר הדברים רמראיןו,;תרתי.
 הבית שבעלת אלא הטבח, אצל משרתתהיתה
 הכרס קטיצא וכיון לרחוץ. לה אמרהא'

 נ"ל. ריעותא, מחזקינן לא מתחילה,בחיתר
 )9מ"ג(. מהר"מ לנרון רמיולא

 ל ה ך אסורות מאכלות ל חא
 מאומח, נחשב לא השיג, לא אשר נגד שהשיג, מה כל כי לבו, על להעלות צריך החוה"ל, כמ"ש יתגאה. לאמ"מ
 לא דרכי, את לדעת לבבך בכל גמור מאיר, רי וז"ש תורה. דלתי על כשוקד רק פנימה, עדיין נכנס לא אדםוכל

 אנושי כח קצר כי תורה, דלתי על רק היינו תורתי, דלתי על ולשקוד ואמר דרכי. את לדעת רק אחרת,לכתנה
 את לנו נתן ולא סיני, הר לפני קרבנו אלו ההגדה, בעל בדברי שמרומז וזהו יוסף(. )עץ כו' פנימתהלהשיג
 גבוה, מדריגה הוא זה גם בתורה, לקבלת לבוא ביכולת שמשם והמקום הדרך שמצינו שזה הכתנה, דהנו.התורה
 כבודך" את נא "הראיני דרכיך", את נא "הודיענו הבקשה על למשה, ו' בדברי שמצינו וזהו בדרך. תועיםשאיננו
 ממך אמנע לא מצדי כלומר, )שם(. לפניך טובי כל אעביר אני אעשה. הזה הדבר את גם כו,, ד' ויאמר)תשא(.
 כו', פני את לראות תוכל לא ממך, היא המניעה אבל שבקשת, מה את להראותך לפניך טובי כל אעבירכלום,
 הכל, את להשיג דהיינו פני, את לראות ומסוגל מוכן שאינך הגם כלומר )שם(. יראו לא ופני אחורי, אתוראית
 של הראשון השער את תשיג אלקות. גדר של הכללי מושג את ולראות להשיג תוכל שמשם הדרך אדעךאבל

 של המדריגה לראות", תוכל "לא של ההכרה את תשיג כלומר, ולפנים. לפני המביאים בינה, שעריהחמשים
 דברים ג' כו/ יוחנן ר. ואמר )שם( תעשה הזה הדבר את גם הקב"ה, לו שאמר מה ניחא ובזה תדע. שלאהידיעה
 תוכל, לא לו אמר הלא לו, נתן ומה ז'(. )ברכות, לו ונתן דרכיו להודיע בקש כו/ לו ונתן הקב"ה מלפגי משהבקש
 וזהו משיגו. אינו הוא אבל בארץ, אלקים שיש שרואה להמדריגה שנתרומם לו, שנתן עצמו תוכל הלא על הכוונהאבל

 שנמצא לו ברור היה לא אבל אחד, אדם אחר מחזר שהיה למי דומה, הדבר למה )שם(. אחורי את וראיתשאמר,
 רץ היה המבקש ותראהו. זה בדרך כלך זה, בדרך הלך מבקש שאתה זה את שם, מהנמצאים אחד לו אמרכאן.
 המבוקש אליו, מתקרב שהיה יותר וכל מאחוריו, מרחוק המבוקש את רואה שהיה היה וכן לו, שהראהו זהבדרך
 כו/ טובי כל אעביר אני למשה, אמר הקב"ה משה. אצל היה כן בזריזות. לפניו עובר היה הוא גם כי מתרחק,היה
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 ממ.סימן

 סעיפים. ה' ובו בס5קבן, טרפותריני
 בקורקבן. סותם שומן אם )ב( באמזא. בקורקבן. עורות כמה הקורקבן. ניקב)א(
 בקורקבז שנמצא מחט בפנים. תחוב מחט )ג( שביל. ויש בבשר, מובלעמחט

 הגוף בחלל מחט קוץ. או חולי מחמת ניקב ביז נ"מ הבישול. אחרמעל"ע,
 סותם: אם בתולדה שאעו שומז הבףליג. נחלק לעוף. כרס יש אס בעוהבבהמה,

 מחס בה ונמצא הרבה, בשר עס שנמלחה אמזאבר
 בח~

 כה"ג. בעוף הגוף.
 מקורקבן. יוצאין תולעים באמזא. הקורקבן התחלתמקום
)א(

 עורות ב' לו יש הקרקבן הקרקבןניקב
 עור הוא בפנים הכיס)פי'

 ניקב ט"ז(. שני, עור הוא כולו הבשר וכלא'
 זה שניהם שינקבו עד כשרה זה, בלאזה

 זה, כנגד שלא זה ניקבו אם אבל זה,כנגד
 וכדקאי נייחא, מינח דקדקבן )מחבר(.כשרה
 )ש"ך(. כשר זה, כנגד שלא זה חכוסות,בית של עורות ב' ניקבו אם וה"ה )ש"ך(.קאי

 אלא בפ"ע, פנימית קליפה ליכאובאווזא
 ולאחר בסכין, ומקלפיןגוררין

 וחלק לבן עור נשאד שגורריןבאווזא
 אדום. בשר ואח"כ קצת,וקשה

 ירוק, קצת בפנים כיס כמין ישובתרנגולת,
 עודות ב' קנ"ז בח"ג עיין כו'. לבן עורואח"כ
 ועיין אדום. והחיצון לבן הפנימיבקרקבן,
 בוושט. כמו טרפה חליף אי לבה"ג כו'כנ"ה
 )פמ"ג(. כו' כן אינו לדינאאמנם

)ב(
 סותם, שעליו ושומןניקבו סותםשומן

 ניקבו לא אם וכ"שכשר.
 מעט רק נשאר שלא אע"פ העורות, שניכל

 )רמ"א(. שכשר ניקב, שלא החיצוןמעור
 נאמר, ושם ב', מ"ו לסי' מקום הראההש"ך
 סותם. שומן אפ"ה שם המחט שעדייןדאף
 ווארטציל יש לפעמים ליזהר, המודהצדיך

 כו'. הוא מכה מחמת דקרום נדאהמבחוץ,
 המחט פי נגד לחוץ עד לבן שביל יש אםגם
 בקיאין אנו אין הרי קשה, והבשר לבן,עור

 מחט, שיש וכ"ש מרדו, שהרופאבבשר
 כל ומש"ה מזו. גדולה ריעותא לךדאין

 דבעלמא אף לחוד הבשר מראיתשנשתנה
 עובדא )פמ"ג(. טרפה מחט דאיכא כאןכשרה,
 בבשר, מובלע מחט שהיה בקרקבן לידיבא

 כעין היה שבפנים אלא מ"ח דסי'כההיא
 שום ניכר לא ואח"כ עוביו, שליש עדשביל
 היה המחט וממקום המחט, מקום עדשביל
 לא תו המחט כשהסרתי אלא זכוכית.כעין מזחיי היה ובחוץ לחוץ, סמוך עד לבןשביל
 והכשרתיו בריא, בחוץ היה והבשר מזהירהיה
 אף שביל, היה שבפנים כיון הפ"מ. בלאאף

 הדברים מראין מ"מ בכך, מה נפסקשאח"כ
 לעיל שכתבתי מה ועיין הנקב. היהדמבפנים
 היה לא כה"ג, לחוץ נקוב היה אם מ"חבסי'

 ל ח ף אסורות מאכלות ל חא
 יתרומם המושג איך רואה הוא מתרומם, שהמשיג יותר כל כלומר, כה. אחורי את וראית כו', כבודי בעבורוהיה
 שלמה, שאמר כמו בינה, ומשערי החכמה מהיכל עוד רחוק הוא איך נוכח מתחכם, שהחכם יוחר וכל ויוחר.יוחר
 אחד, מקום על עומות שאינה תמיית, התרוממות בבחינת היא השכינה כי )קהלת(. ממנו רחוקה והיא אחכמהאמרתי
 כלומר השכינה, של האחורנית צד רק להשיג יכול ~ינו המלך, בדרך ללכת כשיזכה ואף מעלה, מעלה מתרוממתרק

 שום לו אין כי המושג, של בהצורה בה5נים רק הניכר מהמתו את להשיג יכולים אנו אין אבל נמצא, שהואהמציאות,
 בצורת ובו הנברחע של בהצורה כלומר בהפנים, ניכר באדם הניתן אלקים שהצלם במפרשים, כמבואר כלל,דמיוז

 רואים והמצמת, התורה ע"י השכינה אל מתקרבים שאנחנו ויום יום ובכל האדם. של המהמת כל נתראההפדצוף
 אל כלומר )אבות(. לגמור המלאכה עליך ולא התנא, בדברי מרומז זה ודבר מהמטרה, אנחנו מרוחקים כמהאנחנו
 שמדומז וזהו לעשות. עליך המוטל חלקך לעשות תקפיד הפחות לכל התכלית, אל להגיע בכחך שיש בדעתךתחשוב
 היו הראשונים חסידים כי חוה"ל, מ"ש עפ"י יובן י"ז(. )ברכות, טובים" ומעשים תשובה חכמה, "תכליתבחז"ל
 אתמול, השיגו שלא מה יוצר, גדולת להשיג והוסיפו חכמים הכרת נתחזק ליום מיום כי יום, בכל תשובהמחדשיס
 נצמח וזה טובים. מעשים ולהוסיף תשובה עצמם והתחחבו בחיובם: השגתם מעט לפי בעבודתם אתמול מקצריםוהיו
 שנאי, כמו התורה, בהשגת הוא וכז יוסףן )עץ טובים ומעשים תשובה מוסיף החכמה תתגדל כאשר אדם, חכמתע"י

 שלא לדעת צריך תורה בן שכל כלומר י"ז(. )ברכות, יום יום תורחי דלתי על ולשקוד כו' מאיר דרי בפומיהמרגלא
 כנאמר שסה, ליכנס דלתותיה על ודופק התורה לחדרי סמוך נמצא הוא רק התורה, בחדרי ולפנים לפני עודנכנס
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 עד שניקב קודם המקצת אותו נתרפאשם כי בא, שמבפנים אף ספק, כ"א טרפהודאי
 )שם(. מכה מחמת קרום אז היה ולאלחוץ,

)ג(
 בו תחוב מחט נמצא אם כפנים תחוכמחט

 מחט כדין רינומבפנים,
 נמצא המחט ואם )מחבר( בביה"כשנמצא
 וכאן .רמ"א(. מ"ח לעיל עיין הבשר,בעובי
 )ט"ז(. צדדים מב' בניקב דם קורט צריךאין
 מעל"ע דקרקבן י"ז, מ"ח ס"ס נתבארוכבר
 הכוסות בית דאילו ונ"מ טרפה. ק"דואין
 ל"א, הש"ך כמ"ש מעל"ע, להתיר ישבה"מ
 כו' המנהג וכן בה"מ, אף אסור בקרקבןואלו
 עוד, ונ"מ להקל. ואיז ג', התב"ש, הסכיםוכן
 אחר לראות הספיקו ולא ק"ד אחר ראואם
 דין בקרקבן דאי ונחתך, ונאבד מעל"ענקב

 שחיטה, לאחר שמא ס"ס הוה לו ישביה"כ
 עכשיו, שא"כ מה מעל"ע, ניקב לאושמא
 צ"ע. ולרינא כה"ג, ס"ס שייך דלאסרפה,
 תערובות היה כקרקכן מהט הרדב"ז,כתב
 בתרנגול שחור רושם והיה תרנגולים, שארעם

 עוד הפר"ח. והסכים השאר, והכשיראחד,
 הרגיש ולא אצכע, פחצי יצאה מחטמעשה,
 דאל"כ שחיטה, לאחר דודאי היקל,בהדחה,
 )פמ"ג(. צ"ע ולמעשה ע"ש, להרגיש,היה

)ד(
 החיצון עור בניקב שהתרנו זה קוץמחמת

 מחמת מעצמו בניקב דוקאלבדו,
 דחיישינן טרפה, מחט, או קוץ מחמת דאיחולי,

 שנקובתן הפנימים, מאברים אחד ניקבשמא
 מחמת הנקב אם מכיר היה לא ואםבמשהו.

 )מחבר(. להקל תולין חולי מחמת אוקוץ
 תירץ ובנה"ך מוושט, להשיג האריךהט"ז
 שניהם שינקבו הוא דשכיח התם,דשאני
 דינא לענין והנה עכ"ל. בעינן לאומתהפך
 תמה ז' אות והתב"ש כו', כתב ד'הפר"ח,
 לא שמא ס"ס, שייך לא שלם עור דאםעליו,
 הנבלעים דרוב הפנימים, מאברים אחדניקב
 בריאה, במחטא רש"י כשיטת הוושט,דרך
 יש א', מספק שלם ובעור בסמ"ג. הואוכן

 וכל חולי, ע"י מסתמא בפנים דכללהכשיר,
 לפנינו עור באין אלא קוץ. ע"י מסתמאבחוץ
 עור דאין בזה, וירצה ע"כ. ס"ס,בעינן
 בחוץ ושמא חולי, ע"י שמא ס"ס, הוהלפנינו
 כו'. הפנימים מאברים א' ניקב ולא קוץע"י

 ניקבה ודאי כי טרפה. חגוף, כחללומחט
 ולפי ז"ל. רש"י כשיטת הרי שם, ויצאההושט
 טרפה ודאי בבהמה הוא הגוף, בחלל מחטזה
 הוח זפק, לו שיש ובעוף שלם, עור היהאם
 דרך הנבלעים דרוב דנהי טרפה, ספקרק

 עושה שאין במקום הזפק דרך שמא מ"מהושט,
 ומוצאין נקוב, הזפק אם אף ומיהו יצא.טרפה
 שמזפק ולתלות להכשיר אין הגוף, בחללמחט
 הרשב"א, כדעת הוא ברור דלאו ועוד,יצא.
 הפנימים דאברים חששא ליכא בכח, שאיןדכל
 המחט אם אף זה, ולפי ח'( מ"א ש"ך,)עיין
 להטריף יש קצת לחוץ ויוצאה בופקתוחב
 נ' ובסימן מ"א, בסי' שם המובא הר"ןכדעת

 ל ח ך אסורות מאכלות ל הא
 מ"ג( )גיטין בהן נכשול אא"כ תורה דברי על עומד אדם אין )ישעיה( ידי תתת הזאת והמכשילה בפסוקבתז"ל
 עוד הוא שרחוק ידע, כלומר )רש"ק. ויכלימהו טעות להורות בהן שנכשל עד אמתתן, על תורה ע"ד עומדאינו

 פנימה. לכנוס שיזכה עד הרבה לדסוק עור וצריך התורה, לתדרימלבוא
 תוכל "לא של הגבוה המדריגה למשה, הקב"ה שנתן הגדולה המתנה של הערך ויקר התשיבות היאוזאת

 לבוא אין כי בינה. שערי להתמשים המסתת שהוא יודע, שאינו יודע של ההכרה תכמת את לפניו גילהלראות",
 בראשית ר"ל, קי"(0' )תהלים, ד יראת תכמה ראשית כנאמר, התכמה. הרכשת בלא שלימות של מדריגהלשוב
 י"ז(. ברכות, )מהרש"א, ד' ירא יהיה איך התכמה ע"י שידע ד', יראת לתכלית כתנתו יהיה התכמה, לימודותחילת
 להשיג הגדולה והדאגה התכלית. שהוא ראשית של הכתנה מסרש )שם( תשובה תכמה תכלית רבא, שאמרוזהו
 התערומות תל היה לא ולכן לעיל, כמבואר בישראל, והשופסים הדיינים על מכל יותר נוסלת ודעת, חכמה שעריאת
 אליהם כשיבוא הדין, מיום יראים היו כי לך, למה דרתמנא כבשי בהדי דוה ועל משה, על והשופסים, המלכיםעל
 תורותיו. ואת אלקים תוקי את להם להודיע רעהו, ובין איש בין לשפוט ד', את לדרושהעם

 כמבואר תורה. דין מלדון הדהנים נמנעו לכן הדין, עומק את למצות יכולים אנו שאיןומפני
 תורה. דין שתדננו מנת על ליה אמרי קומוק נשי בר תרי אתון חלפתא בר יוסי ר' בגמרא, ופשרהדין

 פ"א(. סנהדרין, )ירושלמי, דנה מה אליכם מתקבלון כו'. תורה דין יודע אינו אני לון,אמר
 תורה. דין מלססוק משתמטין היו זה כל אתר וגם דינים, הבעלי מבקשים א"כ אלא תורה דין דנין היו לאוהדיינים

 צריכיכ כי ברואה, שגו לא הם אם בעיניהם ברור היה ולא )דיאגנוז( ההכרה את להעמיד להדיין הדבר נמסרכי
 כו', ארץ יעמוד במשפס מלך בפסוק, כמבואר השני. מצד מפניות וזך נקי ולהיות אחד, מצד ודעת חכמהלזה
 את ולהבין לדעת ערכו את להעריך יכול ומי ז'(. )סנהדרין, ארץ יעמוד לכלום, צריך שאינו למלך דומה אםויין
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 בשם הט"ז כתב )פמ"ג(. בזה. עוד אבארונ"ה

 לעוף דאיןהטור,
 בשר וה"ה כרס. הבייליג נחלק לעוףיטרס

 ליה ליתהחופה
 לה, יש קטנה דין דעוף ג', כנה"ג ועייןכו',

 קיי"ל ולא לו, יש חיצונה דכרס לומרורוצה
 ע"ו, צ"צ, וכ"כ להתיר, הלכה 'מ ונן כו,.כן

 והעור לשתים, נחלק ;:בייליג שהיהבאווזא
 הוא זה דבייליג הנראה וכפי כו,. כשרשלם,
 טרפות ביה שייך ולא חיצונה כרסבמקום
 מסתמא ניקב דאם בפר"ח נ' בסי' ועייןכו',

 כתב )שם(. קוץע"י
 סי' עשק באר בתשובת שבתולדחשומן

 פטומות אווזותס"א,
 אותו אווזות, לשאר שאין במקום שומןשיש

 כתב עוד מגין. דאין בתולדה, אינוהשומן
 המחט פי ועל שומן, המחט פי סביב ישדאם
 דשנוי כיון המחט, על בשר שיש אף שומן,אין
 דקרום חיישינן המחט, פי נגד שומן שאיןהוא

 א', צ"ד, כלל והמנ"י, כו'. הוא מכהמחמת
 וכתב, פיטום, מרוב הבא בשומןהעתיק
 ואף סתימה, דהוה משמע הפוסקיםמסתימת

 אמת וזה כשרה. שם עודנו ;;חובה המחטאם
)6מ"ג(.
 הרבה, בשר עם נמלחח אווזא ברשאלה,

 היה ולא הגוף, בחלל מחט ב;;ו_מצא
 הרבה בשר עם נמלחה ותרנגולת נגרה,ס'

 ס' היה ולא הגוף, בחלל מחט ומצאובפ"ע.
 שניהם, לאסור או שניהם, להתיר יש אינגדה,

 ולהתיר אוזא, בר עם שנמלח הבשר לאסוראו
 הפ"מ והיה התרנגולת, עם שנמלחהבשר
 מצוה.וסעודת
 ליכא שלם עור דאם נתבאר כברתשובח,

 הושט, ניקב ודאי דאז כלל,ס"ס
 הוה אוזא, בבר מחט שהיה דידן בנידןוא"כ
 דרך הנבלעין דרוב ספק, לא טרפה,ודאי
 שום הוה לא בעור גם מקנה. ולאהושט,
 הבשר והלכך, טרפה. ודאי הוה א"כריעותא,
 נגד ס' היה דלא כיון טרפה, עמה,שנמלח
 דבר הזפק, דרך דשמא לומר ואין אוזא.הבר
 משא"כ כו' כידוע, זפק להם איז ואוזא,אוזא

 ספק הוה לא א"כ זפק, לה דישבתרנגולת
 ספק יש ובמליחה כדאמרן. ודאי, לאטרפה
 דידן, בנידן וה"נ כו', כ"ק או בס' הלכהאי

 ומה כו'. אוזא בבר לא בתרנגו~ת ס"סדהוה
 במליחה דרבוותא פלוגתא ספק ,אי לעייןשיש
 דאוזא ודע, )שם(. ק"ה בסי' אבאר ספק,הוה

 שאין אווזאובר
 צריך זפק, להם באוווא הקרקבןהתחלת

 ר ה ז ה להמורה
 ששם הוושט, מגיע היכן עד שתחוב,בקוץ
 מעל"ע. בעינן ובקרקבן טרפה. מצ"אנקובתו
 הוא א', עור רק ונשאר העורות שני שכלויכל

 אם )פמ"ג(.קרקכן
 7 י א צ 1 י תולעים מקרקבן יוצאיןתולעים

 . ה ר ש כמהקרקב7י
 סימן לעיל עייז )מחבר(. פריש שחיטהדלאחר
 )ש"ך(. שם ובמ"ש ט', סעיףל"ו,

 ל ה ר אסורות מאכלות ל חא
 לסניהם. שכאו דינין הכעלי כין פשרה לעשות כוחן ככל משתדלין והיו וין, כיום יאחזוז ורעדה חיל ולכןזאת,

 כמצמת. וגם רעות, או טוכות כמדות, הוא וכן )9רצנט(. אחוז למאה מתחלק ודבר דבר שכל לדעת,וצריכים
 וכן ידוע, 91רצנט ידוע כמדה רק אחוז, מאה כעל עניו שהוא משמע אינו עניו, שהוא אחד על למשל נאמרואם
 רק כה שאין ואוסן כגדר המצוה מקהם אחד אחת, כמדה המצוה את מקיים הוא אחד כל לאו המצמת,כקיום
 שכולם נחשכ ככללות אכל ויכלתו, השגתו לסי אחד כל מהמצוה, פר' שלשים רק והשני פרוצנט,חמשים
 הוא איך תמיה, שלכאורה שיכמן, וכלכד הממעיט, ואחד המרכה אחד כחז"ל, כמרומז המצוה.מקיימין
 צריך אחד שכל הכמנה, אך להרכות, לו למה כי להמעיט, ישתדל אחד שכל נמצא להממעיט, המרכהמשמה
 שהשגתם אחרים, לגכי ממעיט נמצא הוא שמים, הכוחות כל שלאו מ9ני אכל המצמת, כקיום להרכותלחזור
 צדיקים. כולם ועמך שנאמר לעוה"כ, חלק להם יש ישראל "כל כהמאמר מרומז וזהו הממעיט, משל חזקיותר

 עשרים של חלק לזה לחלקים, נחלקים הם פרט כדרך אכל צדיקים, כולם הם מצות עושי כל כלל שבדרךהכתנה,
 ושש תשעים כעל האמיתי שהה"ש וידוע שרוף, יין לשתות למשל, למצוה נצסמנו ואם כו'. כלשים לזה,אחוז,
 חריפות לסכול יכולים אינם אנשיט הרכה הלא כזה, חזק יי"ש לשתות מחויכ אחד שכל הדעת, על יעלה האםאחוז,
 כשאלה שהשיכ זצ"ל, חהם החפץ כעל הרה"צ בשט שמספריט כמו סכלונו. כח כפי ישתה אחד כל רקכזאת,
 אם למשל, הנ"ל הדכ להט אמר גדולה. חומרא הוא האיש אותו שלגכי להכ"ד, נראה והיה השואליט, לאחדאחת
 הקונה ואם אחוז, מאה כז כשלימות, הסחורה לו ליתן צריך ה"ש, צלוחית מאתו לקנות ה"ש למוכר אחדיכוא
 כענין זוהי ואחד. אחד כל תכונת את להכיר מסוגל אינני כי במים, אותו ימהול כעצמו הוא כזאת, חריסות לסכולא"י

 לדיז שכאו כזה כי עצמם, הדיניט לכעלי הדכר למסור יכולים אינט לחכירו אדט שכיז כמשססיט אכל והיתר.איסור
 דעתו הכנת כפי הדין את ולהמתיק למזוג הדיין ועל הדיז, חוזק לסכול וא"י דעות, חילוקי כהם שיש הדכרנכרר
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 מעיפים. ג' ובו האברים, בנקיבת וכלליםרינים
 ואין בספק הותרה, נשחסה אמרינן מתי הקפו4 וין האיברים. בנקיבת ספק)א(
 בגלגולת, חסרון שיש תרנגולת אבר. ניסל )ב( בשחיטה. ספק לבווק.יכול

 בבסן. מכה בבסן. מים האבר. נתמסמס )ג( גב411ונוצתה

)א(
 אם הנקבים, אלו כל חאברים בנקיבתפפק

 כמו לתלות, במהיש
 אין ואם בהם. תולין שנטלן, בזאב אובטבח
 לאו, או מחצם ניקב אם וספק בו, לתלותדבר
 אין ואפי' לזה. זה ומדמין אצלו, נקבעושין
 ימשמשו הספק, בנקב בידים משמשו אםדומין,

 אם בו, לדמותו שעושין בנקבגם
 ואין כשרה. משמש, לאחר דומיןהקפה

 לא אבל ודקין, בכרס אלאמדמין
 ל"ו, לעיל עיין )מחבר(. וקרקבן וטחולבפבר
 שא"א גתבאר, שט )רמ"א(. נוהגיןכיצד
 בש"ך ל"ו סי' לעיל ועי' )ש"ך( בהקפהבקיאין
 נ"מ ולזה מדמין. צד, עוד שיש דהיכאי"ט,
 נתבאר, שם ומיהו מדמין. אין וקרקבן וכבדדלב
 ולחומדא, צד. שיש אף כלל מדמין איןדאנו
 דטבחא, וידא בזאב למיתלי דאיכאהיבא
 ואין ופר"ח, ש"ך עיין אידמי, ולאואיקפי

 שם תב"ש עייןלהחמיר,
 שאין מקום כל )9מ"ג(. או קורפספק
 לאחר שנעשה לתלות יכולין שחיפחלאחר

 שהוא פי על אףשחיטה,
 או בדקוהו לא אם בדיקה, לו שישטרפות
 טרפה כספק הוא הרי לבדוק, יכוליןשאין

 אמרינן ולא אותה,ואוסרין
 בדבר אלא הותרה, נשחטה הותרהנשחטה

 ה ש ע נ ש לומרשנוכל
 מחזקתה יצאתה דלא שחיטה, לאחרהריעותא
 בדין חולק מלובלין המהר"ם )רמ"א(.מחיים

 בסוף מבואר הלכה ולענין כרמ"א. והעיקרזה,
 נשחטה אמרינן דלא ובט"ז(, )בש"ךמ"ח

 מעיים הבני ונטל זאב שבא כגוןלעינים, הנראה בהיתר לתלות שיש במקום אלאהותרה
 בספיקא כגון לאיסור, ולא להיתר לאלמיתלי, דליכא היכא אבל נקובין. והחזירןלפנינו,
 תלינן וכה"ג, ניביה איעכל אי הגידיןדצומת
 אלא הותרה, נשחטה אמרינן ולאלחומרא
 שחיטה. לאחר שנעשה לדבר רגלים כשישדוקא
 מחיים, אפי' בו תלינן טפי, שכיח דהיתרוהיכי
 9וסקים וכמה לב', דס"ס משגרונאוראיה
 דאיכא היכא כל להקל יש דבהפ"מ להו,סבירי
 הותרה, נשחטה מטעם ולאיסור להיתרלמיתלי

 ש"ך(, )ט"ז, חכמה חסרון מחמת בספק לאאם
 דהיכא להלכה, דבריו ותוכן שהאריך, ש"ךעיין

 לאחר לומר ויש שחיטה, לאחר נולדהספק אי להכשיר, יש בה"מ שווין, והיתרדאיסור
 אף טפי, שכיח דהיתר והיכא נעשה.שחיטה
 היה מחיים ובספק דזאב, כההיא ה"מבאין
 אין ומ"מ דשקולין. היכי בה"מ להכשירראוי
 שנולד כל בשקולין ואף כאן, הר"ב מדברילזוז

 מיהו בה"מ. אף אסור מחיים,הריעותא
 שלא כל ראיה אין הש"ך( )שהביאטהרשב"א
 דההיא ק"ד, אחר או מעל"ע, נקב אחרבדקוהו
 הוא דמצוי מיקרי, טפי שכיח לאיסוראפשר
 לאו אי זאב, דבא וההיא מעל"ע.שינקוב
 דמסתברא טפי, לאיסור מצוי הוה בזאב,דתולין
 מלתלות ואילך, אילך שהולך מחייםלתלות
 באורך. כ"ט בסי' גתבאר וכבר שחיטה,אחר

 ריזל אסורות מאכלות ל חא
 השופס ועל אחוז, מאה בן מצוה שאר כמו הדין כי הדינים. מבעלי ואחד אחד לכל השוה בדבר עיניו,וראות
 לאחד הנחשבת "הפשרה" של היסוד מונח ובזה לקבלו. שיוכלו במדה שבדין, החריפות ואת הרותחין אתלפשר

 יותר בחשיבות הפשרה שעלה עד לכך הגיע והדבר עליהם. עומד החברותי שהעולם חשובים היותרהעמודים
 שעשו ושנים בהם, לחוור יכולים דינים בעלי שדנו, ששנים הדין, מכח "פשרה" כח "ויפה בחו"ל, כמבוארמהדין,
 פשרה(, )לעשות לבצוע מצוה אומר, קרחה בן יהושע ר' ה'( )סנהדרין, בהן" לחוור יכולים וינים בעלי איןפשרה,
 שלום שיש ובמקום שלום, אין משפס שיש במקום והלא בשעריכם. שפטו שלום ומשפס אמת ח'( )זכריה,שנאמר,
 ח'( ב', )שמואל אומר הוא בדוד וכן )8שרה4 ביצוע וה אומר הוי שלום, בו שיש משפס איזהו אלא משפט,אין
 לפשרה יתרון ויש וץ. )שסו ביצוע זה אומר הוי צוקה, בו שיש משפט איזהו כו', וצדקה משפט עושה דודויהי
 ימצא רק אם צדיקים, אנשים ב' בין גם יתכן הפשרה אבל צויק, ואינו צויק בין רק ימלט הדין מדת כי הדין,על

 כהקב"ר מי רבר. פשר יווע ומי כהחכם מי ח'( )קהלת, וכתיב מאי המנונא, דב אמר כנאמר, בלבו. אלקותחכמת
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 אפי' הש"ךי כ' דפסולה, בשחיפה רפפקוהאי
 בשחיטה, דספק בזה וירצה שכיח, דלאהיכא
 דאיכא כיון אפ"ה, טפי, להיתר דשכיחאף

 חמצוי, ספק בכל לעיין ויש אסור.חזקה,
 סמוך אמרינן ומדרבנן רובא, הוה איושכיח,
 שרי, השקול ספק כל דמ"ה, או לחזקה,מיעוטא
 טפי. להיתר ששכיח לא אם החמירו,ומדרבנן
 ששכיח אף אסורא מ"ה הוה בחזקהולפ"ז,
 )פמ"ג(.להיתר

)8(
 ניקב שאם שאמרנו אבר כל אברניפל

 ניטל אם כך טרפה,במשהו
 בין ביד, או בחולי שניטל בין טרפה.כולו,
 מאותו אברים בב' נברא אם וכן חסר,שנברא
 חוץ דמי, כניטל יתר שכל טרפה.אבר

 טרפה, בסומכי וניקב כשר, שניטל,מטחול
 טרפה, חסר נברא אם ב' שאמרנווכל
 בו שאמרנו וכל ביד, ניטל אם שכןכל
 ויש חסר. נברא אם ה"ה טרפה, ניטלאם

 אמכשירין לסמוך יש ובהפ"מ זה, בכלמכשירין
 בעצם חסרון שיש תרנגולת רמ"א(.)מחבר,

 כל גבוה, ונוצתהגלגולת,
 מעידות חודש, י"ב שחי בגלגולרנחסרון
 כשיעור חסרון בהם דאין גבוחונוצתה

 התיר לא ואפ"ה סלע,ערך

 האריך ל', בתב"ש, ועיין )8ר*ח(, בה"מאלא
 ולדינא התיר. לא בה"מ אפי' באוזאבזה

 )8מ"ג(. שםמבואר
)ג(

 או שנקיבתו אברכל האברנתמסמס
 פוסל, נטילתו אוחסרונו

 בקיאין, אנו שאין ואנן פסול. נתמסמס,אם
 שנשתנה ודוקא רמ"א(. )מחבר, שםכניקב, הוי לריעותא, הבשר מראות שנשתנהכל

 שינוי שום רואים כשאין אבל ממראיתו,הבשר
 שמא לומר הבשר נקרע אפי' לחוש איןבבשר,

 )ט"ז(. ריעותא מחזקינן דלאנתמסמס,
 שפתחו מעשה כו' הביאהפר"ח

 גדול קילוח בה והיה הבהמה, בבפןמים
 ואחר בה"מ שם והעלה מ"זשל

 קנ"ז, ב"ח, שו"ת ועיין להכשיר.הבדיקה
 הבדיקה אחר דוקא ג"כ כה"גבתרנגולת
 תב"ש עיין תע"ב, לעצמו והמחמירובה"מ,

 באוזא היה מעשח)9מ"ג(.
 כמין בבטנה, מכה לה שהיה בבפןמכה

 וראו בטנה ופתחו ביצים,שני
 העור שנקרא אע"ג והכשריהו, שלמים,שהדקין
 שניקב, חשש כאן דיש לומר, יש ומ"מ)דר"מ(.

 דהיינו ח'( )ל"ג, בושט חוששין שאנוכמו
 מ"ט(. )ט"ז, בקוץ שניקב חששביש

 ל ח ך אשרות מאכלות ל חא
 שאחד כר, דוקא היינו כו/ 8שרנין מצינו אדם בבני וגם "(. )ברכות, כו' צדיקים שני בין 9שרה לעשותשיווע
 יעקב(. )עיון כף מפסוק ראיה לו ויש עמו הדין א' כל כי צדיקים, שניהם כאן משא"כ כדין, שלא וי כדןהמ

 כו', לרעך ואהבת של המצוה בתורה, גדול לכלל הנחשבת המצוה ממשר חיותם יונקש ה9שרה תכונתושרשי

 ורודף שלום אוהב שחיה אהרן, של מתכ1נה1 הוא מחצבתה ומקור הבריות, אהבת טלה היא מהותה תכניתכי
 הגשמי ערכו כפי הדינים מבעלי ואחד אחד כל תכונת עם מתחשב הפשרה בעל הבריות. את אוהב כו',שלום
 שלילת של קל רית מעין ממדתו הגודף כה, חדין" ה"יקוב לבעל בגיגוד וכוה. לכף אחד כל את ודן באהבהוהרוחני
 שהעמידו על אלא ירושלים, חרבה לא נאמר, אחד במקום לזח. וה של סמוכין איזו בחו"ל כמרומוהאהבד4
 גורם אחד ט,(. )יומא, חנם שנאת על אלא ירושלים חרבה לא נאמר, אחד ובמקום ל'( )ב"מ, תורה דין עלדבריים
 ואחד אחד כל שאין לחשוב מבלי טולורנץ, של רגש שום מבלי אחת, במדה ואחד אחד לכל ההתיחסות כילחבירו,
 שנאת של ממקור נובע ערכו, לפי הרחמים מדת אחד לכל התמזגות שום בלי השלם, משפט את עליו לקבליכול

 לאמתתו, אמת דין הדן בחז"ל, כמבואר בראשיה. למעשה סתירה בזה ויש הימנה עחה המקום רוח שאיןהבריות,
 שלו, המקבל כח וגדר ערך כפי הדיו, את וממתיק שמת"רם על הכהנה, )חז"ל(. בראשית למעשה שותףגעשה
 שהוא לרמז, יחיד, בלשון "אלקיך", ד אנכי אומרו בכהנת במפרשים כמבואר מדתו. לפי אחד לכל האמת אתלכוון
 ממנו דרישתו ערך הוא זו מדה ולפי אלקות, בהכרת שלו ערכו וגדר שלו, המקבל כח לפי ואחד אחד לכלמתיחס
 השלום ועל האמת ועל הדין על קהם, העולם דברים י על במשנה, ששמר וזט המצהת. ובקיום התורהבקבלת
 שעושין זה אלקים ירא במכילתא ואיתא 1'(, ברכות יעקב, )עיון כולם שכולל ה9שרה הוא השלום א".)אבות,
 מהם, א' רק ויאסור בפשר, נכנס ולבסוף במשמר, לאחיו יוסף נתן שמתחילה מקץ, ב8' לוה רמו ויש בדין,פשרה
 )שם(. בדין רחמים שיתף עולם של ברייתו כתחילת בדין רחמים היא ו9שרה כו/ ירא הוא האלקים אתויאמר
 האלקים את נשמע, הכל דבר סוף שנאמר, גשמעים. דבריו שמים יראת בו שיש אדם כל בגמרא, נאמר והועל
 העולם כל הקב"ה, אמר אלעזר, ר' אמר האדם, כל זה כי מאי )קהלת(. האדם כל זה כי שמור, מצהתיו ואתירא
 הוא פשרה, הבעל שהוא שמים, הירא 1'4 )ברכות, כו' העולם כל נגד זה שקול כון זה בשביל אלא נבראלא

 וידוע גלוי בעולם, שלום להביא הוא שלהם המטרה ה9ירה, בעלי כי העולם. לקיום הטוב, בהתנהגתוהגורם
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 סעיפים. ז' ובו בבהמו7 שנמצא קוץ אומחט
 בפנים. הנמצאות נוצות חולי. או קוץ ע"י ספק חי. הבעל לחלל שניקב שץ)א(
 מעים. הנוקב דבר אכלה )ד( בבטן. אבן או ש"ש בבטן. נוצותבעוף. לחלל. ניקב ולא בבשר, טמון הקוץ אם )ג( בקנה. ניקב )ב( בפנינו.ניקב

 בבהמות. מגפות במעים4 אדומותבהרות
)א(

 מחט אוקוץ הבע"ח לחלל שניקבקוץ
 לחללשניקב

 אחר ניקב שמא חיישיא העוף, אוהבהמה
 כל לפיכך וטרפה. במשהו, שנקובתןהמקומות,
 כשר, א' מצד ניקב שאם בהם ששנינוהאברים
 חוץ, מצד הנקב אם וקרקבן, ביה"כ ועוביכלב
 מחמת אם אבל חולי, מחמת כשניקבדוקא
 אם ספק הוא ואם )מחבר(. טרפה קוץ, אומחט

 או חולי ע"ינעשה
 כשר. ומחט, קוץ חולי או קוץ ע"יספק

 מ"ט, לעילועיין
 והבשר העור בניקב כה"ג להכשיר שישוכ"ש
 ולא בפנים, ונקב שלם העור באם כו',דינא ולענין ט"ז, עיין רמ"א(. )מחבר, החללער

 עכ"9. בה"מ להתיר יש חולי, ע"י איידעינן
 אסור, בה"מ אף וא"י, בחוץ, ניקב עורובאם
 עור ניקב קיל דיותר להיפך, נראה שמט"זאף

 יש"ש דברי פי' הש"ך )פמ"ג(. בו' לחודובשר
 ומחט, קוץ או חולי ע"י ניקב אם ידוע דאיןע"ז
 האיברים בכל ולא הנקב, נגד לחומראבדיקה בעי ואפ"ה בדבריו, הב"ח שפי' השניכפי'
 האי, כולי טורח הוה דלא ממש, הנקב נגדכו',
 ע"י ספק אם ומיהו ובודקין, מברדינןודאי
 לבדוק א"צ דאפ"ה רחב, קנה ע"י אוחולי

 שכתב כה"ג ועיין הפנימים. האיבריםכל
 בכל לעיין דיש בפנים, המוצאיןבנוצות

 ונשחטה לפניע, בקוץ ניקב בפנינוניקב אם מיהו )פמ"ג(. דוקאבדיקה ע"י כשר אז מהם, א' ניקב לא אםהמקומות
 תחוב הקוץ ונמצאהבהמה

 מראין האברים, לאחד הבהמה מדופןלפנינו
 אם לפיכך אחר, במקום ניקב שלאהדברים
 חללו, לבית ניקב ולא בו, וכיוצא בלב5גע
 להיכן תחילה ראינו לא ואפי' )מחבר(.כשרה
 מבחוץ המחט שנכנס שראינו כל אלאניקב,
 ניקב דלא תלינן בלב, עתה ותחובה הלבנגד
 )ש"ך(. וכשרה אחר, במקום ולא נגרודק
 שלמדים באופן כו', רשב"א דעת זה הט"זכתב
 לדידן א"א מה, זמן ונשתהה רחב בקנהמכאן
 ב', תב"ש, ועיין עלה, קרום שמא בבדיקה,נמי
 בדיקה לו אין נשתהה דאם ג"ככתב

 דיעות, ד' הביא הש"ך )פמ"ג(.וכדכתיבנא
 והיש"ש כו'. הד"מ ודעת כו', המחברדעת
 מהרש"ל דהא להקל, כן צידד והש"ך כו',מיקל
 בדופן, עתה תחובה אינה דאפי' יותר,מיקל

 בשעת מסתמא אמרינן בלב, עתהותחובה
 אסרינן, ולא בלב, מיד נתחבה בדופןתחיבתה

 לא' תחובה דלא אף בדופן, תקועהעדיין אם וכן מאיברים, לא' כלל תקועה כשאיןאלא

 ל ח ך אשרות מאכ*ת ל הא
 אחד כל מרת לפי והמשפטים, הדינים במדת המדידה, של הצמצום סורלפניהם

 ואחו~
 במדת הן צרק מדת להם ויש

 נכומ4 במדה תלוי והכל גרול, עיקר בוה יש כי ורחמים, דין אצי מוה תיבת נוכר ולכן הרהמים. במדת והןהדין
 מדתו, לפי אחר לכל אותם להתאים בעם המורים ועל כלל, בדרך בתורה נאמח והמש9טים החוקים המצמתכי
 החכם בדברי המרומו ווהו מדתה כפי לובשים אחר ולכל לבושים, נקראום והמצמת המרות, בעלי נקראים והועל
 תקנת כי מסקנא, לירי בא ולבסוף בחחם, הנעשים )עקסטרם( קיצונהם מעשים המלא קהלת ספר בסוף אדם,מכל
 לנו, הורו הנסיונות כל של הכל הסך כלומר דבר, סוף ואמר קיצונית, ולא פשרות דורשים העולם וקיוםהחהם
 העולש לקיום גדולה היותר התקנה כלומר האדם, כל וה כי במכילת4א כמבואר הפשרה, בחינת והוא יראע אלקיםאת
 האדם תכונת על לרמו האדם, כל וה כי ואומר יראה. אין חכמה אין אם כי ויתרה, גדולה חכמה צריכים והולכל
 )חגיגה(. לבהמה ובר למלאך, דברים בג' רומה שהוא בחז"ל, כנאמר פשרה, של גדר שהואעצמו,

 תכונות לכל המשקל בהן שיש )תשא( מדות בהי"ג למשה נאמרו בהן מתנהג שהעולם המדותוכללי
 החהם ודרכי שבילות בכל פרטחת מדות ולאלפים למאות מתחלקות הללו כללית מחת והחג וגשמיות.רוחניות
 הללו מדות עשרה והשלש לבושין. בבחינת שהם המצמת כל נמדדו ובמדתן לחבירו, אדם ובין למקום אדםבין
 ידן שעל הללו, המדות לו ונתן העולם, בהתנהגות דרכיך את נא הודיעני הבקשה על למשה תשובה בתורבאו
 יקשה לא המדידה, חכמת וישיג יבין ואם ואדם, אדם וכל ומצוה, מצוה כל ואחד. אחד כל ודבר, דבר כלנמדד



 שמואל נא פימן טרפות חלכותבית168
 או הנקב, נגד בדיקה אם כי וא"צמאיברים,
 עכ"פ א"כ בדיקה, כה"ג כלל דא"צאפשר
 ובלב, בדופן דתחובה היכא לדידן להקליש
 לצדד יש אפ"ה לפנינו, נתחבה שלאאף

 )שם(.ולהקל
 קוץ ע"י דוקא דמטרפינן,הא בקנחניקב

 וא"א דקים, שהם מחטאו
 בקנה אבל )רמ"א(. משהו נקב אחרלבדוק
 שנקבותן האברים בדיקת ע"י כשר בו,וכיוצא
 )מחבר(.במשהו

)ג(
 לא המחט או הקוץ אם בבשר טמוןחקוץ

 כולו אפי' לחלל,נקבו
 כשרה. עבה, שהוא בירך כגו7 בבשר,טמת
 )מחבר(. פנים כלפי מחט של העבה צדאפי'
 ודחק בכתלים, להתכחך הבהמה שדרךמ5ני
 אפילו סובר, )ט"ו(. הירך עובי כלונכנס

 צר למקום דנכנס כן, לומר ישבעוף
 כלל רש"ל הוכיר שלא וראיה ונתחב,בעוף

 דבסימן עליו, השיג ונה"כבהמה,
 דבסימן יראה, הרואה ומיהו בהמה. הוכירמ"ו
 מחט ומ"מ כו'. בהמה הוכיר לא לדינאמ"ו

 בכל ודאי בעוף, אפי' שלנו, כעיןקלישתא
 הירך בבשר כולה טמונה אם להתיר ישענין

 באוווות מעשח)פמ"ג(.
 הסמוך בשומן נוצות שנמצא בבפןנוצות

 הב"ח, והכשירלמעיים,
 להוציא האוווא בטבע כח היה שלאמטעם
 השומו מרוב בפנים וגדלו לחוץ, הנוצותגידול
 בוה רבו וכבר הנוצות, של המעשה הביא)ט"ו(

 עיני ראות לפי הכל והאחדוניםהדיעות,

 להם שיש נוצות כסדר מונחים אםהמורה,
 הם ואם שם. נתגדלו דבטבע אמרינןקנים,
 א' לנקיבת ~חוש יש מוגלא, ומלאבלוים

 ולא קוץ. ע"י באו שמחוץ הפנימים,מאיברים
 אבנים או שועל שיבולת ה"ה נוצות,דוקא
 )9מ"ג(. וכדאמרן לחוש, ישבגוף,

)ך(
 מעיה, בני שנוקב דבר הלעיטה דבראכלה
 וכיוצא חלתית של קורט כגון מעיםהנוקב

 שספק דבר הוא ואם טרפה.בו,
 שנמצא בהמות )מחבר(. מספק טרפה נוקב,אם
 שאוכלות מצד אדומות, בהרות מעיםבבני

 שקוריןעשב
 כלך,בערבית, במעים אדומותבחרות

 להכשיריש
 ועיין )ש"ך(. לחלתית דל"ד ישראל.בבהמות
 מעל"ע הם רושמים אותן אם שהחמיר,תב"ש
 י"ל מהם, דמתים כיון להטריף, שישבדקין
 בקיאין, אנו ואין גורדו, שרופא כבשרדהוה
 שמתים בכבשיםהרגיל חולי מין יש כן. לנהוג וראוי לאסור, ישא"כ

 ו', הבל"י, הביא מהן, בבחמותמגפות
 שלא גוזרין קהלותשכמה

 גם מאיסורא. סכנתא דחמירא אותןלאכול
 לקוי, שלהן הכבד כבשים שאותןשמעתי,
 אף טרפות, משום לאסור יש כה"גתילחי, תילחי נפלה אותה וכשצולי7 ללובן,ונהפך
 דכשצולין כה"ג מ"מ פוסל, מראה שינוידאין
 יש מהן, מתוח וגם תילחי, תילחינפלה

 )פמ"ג(. ודאילהטריף

 ל זק ך אסורות מאכלות ל חא
 ישראל על ולהתפלל זכות ללמוד בבואו במשה שמציגו וזהו המשקלות. בתשבון יבוא שהכל ויראה כלום,לו

 לישראל, מתאים העוגש מדידת שאין להקב"ה כביכול מעורר והיה המדות, תשבון על סומך היה העגל,בתטא
 א"א כתוב מקרא אלמלא אבהו, א"ר ל"ב( )שמות לי הגיתה ועתה בקרא, כתיב המדה. לפי איגו דין ביום שלבשוהלבוש
 שתמתול עד מגיתך אגי אין רבש"ע ואמר, בבגדו לתבירו שתופס כאדם כביכול, להקב"ה, משה שתפסו מלמדלאמרו,
 בו הקב"ה כו'. בבגדו תבירו כשתופס רק סתם, תבירו את שתופס כאדם אמרו ולא ל"ב(. )ברכות, להםותסלת
 כו', המדות משתגים המקבלים לפי הכל בהם, משתמש שהוא במדותיו כביכול הוא השיגוי אבל שיגוי, שוםאין

 בירור על מעמיד היה המליצה ויסוד )צל"ת(. להם שתמתול עד מגיתך איגי ואמר כו', גקם בבגדי תפס משהכך
 יגאי, ר' דבי אמרי בגמי, כמבואר ישראל. לעם העוגש בגדר כביכול גכוגה מדה היה לא משה דברי שלפיהמדות,

 העגל. שעשו גרם הוא די, שאמרו עד לישראל שהשפעת וזהב כסף בשביל רבש"ע הקב"ה, לפגי משה אמדכך
 כו'. מבעטת והיתה כרשיגן האכילה כו', פרה לו שהיתה לאדם משל כו'. תבן של קופה מתוך גוהם ארי איןכו',
 העוגש גדר מדת כי )הושע(. לבעל עשו וזהב לה, הרביתי וכסף שגא/ למשה, והווה הקב"ה שתזרמגין
 כמבואר. התוטא, גדר תכוגת לפיהוא

 בו, ילכו אשר הדרך להורותם העם ומורי להדייגים גמסר ומשפט תוק בדבר ודברים דין שכלוהגם

 עם גם לפעמים להתתשב צריכים אלא אמתתו, על הדין את לעמוד המקום דעת עם רק לא להתתשבצריכים
 כף, גגע ויאמר יגזור לא ודאי, גגע שהוא ויודע ת"ת אפ" הבית, ראות כיצד תז"ל, בדברי כמרומז הקהל.דעת

 גגע דוואי אהרן. קרבן הרב והשיג שקרים, דובר משום דטעמיה, אריה, הגור כתב י"ב(. )גגעים, כוי. כגגערק
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 סעיפים. ז' ובו באברים, מראה ושינוי לאור, שנפלעוף
 שנפל עוף)א(

 לאור~
 שינוי היכן ההשתנות. שיעור המים. בעוף נחמרו. של הפירוש

 הטחול. הוריק בריאה. הוריקה חשש רותחין. למים נפלה ולב. בקורקבן בכבד.אוסר
 במינו שיש ביתי עוף )ד( ונשתנו. שלקו )ג( בשליקה. השינוי חזר )ב(בעוף.
 חשש )ז( שנפלה. יודע ואינו שינוי נמצא )1( המעים. נחמרו ספק )ה(מדברי.
 ד,כירונ על שנכיה תרנגולת לאור. נפלה בבדיקת בקיאין אם בבהמה. אכריםלשינוי

)א(
 ונחמרו לאור שנפלעוף לאור שנפלעוף

 הלב ונשתט, מיעיובני
 והודיקו אדומים להיות שדרכם וכבדוקרקבן
 ירוקים להיות שדרכן המעיים אוככרתי,
 גדין, צבע היינו כדתי )מחבר(. טרפההאדימו,
 בכבד, כשר געל, שקורין כביצה ירוקאבל

 ובעוף שמן. הוא אם כביצה ידוק הואשהכבד
 הש"ך ומיהו )ש"ך(. אוסר המהרש"לכחש,
 מכשיר לאור שנפלה ראינו אף י"ג, אותלקמן
 ב' ובש"ך, שדי, נמי כחוש ה"ה א"ככב"ח,
 )פמ"ג(. עודאבאר
 ואם טרפה, געל במראה אף וקדקבןובלב
 ביותר, האדימו אדומים להיות שדרכןהמעים

 בידקות, הוסיפו אם ירוקין, להיות שדרכןאו
 מלשון נתכווצו, נחמרו, )ש"ך(.כשר

 כו', חמימות פי' ומרדכי כווצו,פי' רש"י הנה ט"ז. מדדכי, חמימות,נחמרו
 המשניות בפי' הד"מ שלישי, פי' עודוהביא

 אבר של ב9תילה כמו שדיפה, דלשוןוהרע"ב,
 לקמן, הט"ז מ"ש ומיהו כו'. מעים בניוחומרת
 או בזה, לישרוף חמימות שיעור שאיןדכל

 לכאודה י"ל לאסור, סברא אין מיד,שסלקוהו
 כשידה בנאבד או לבדוק, א"צ מסתמאהיינו
 דסלקוהו אף טרפה שינוי ראיט אם אבלעכ"9,
 שנתחממו א"א אם כתב, הב"ח אמנםמיד.
 לדעת כמ"ש כשדה, נשתנה אפי' כזהבאש

 הרע"ב )9מ"ג(. כו'הדא"ש
 שנשארו אדומין המשנה, בפי' המיםעוף

 לאו הוא, כשרה, שהיו,כמו
 כתב עוד באדמימות. הוסיפו אפי' אלאדוקא
 להוריק, וקדקבן וכבד לב דרכן המים עוףשם,
 היבשה עוף בכלל וחשב טרפה, האדים,אם

 עוף )וה"ה יונה ובני תורים ואווזים,תדנגולים
 נשתנו אם ב', התב"ש, כתב אינדיק(.שקורין
 כו'. כשרה ואדום, מירוק חוץ אחרתלמראח
 אף לגעל, נשתנו ככרתי, ידוקין מעיםוה"ה
 קצת והביא כשרה, געל, להוריק האשדטבע
 שהוריקו מעים הא משמע שהוריק, לבסיוע,

 )9מ"ג(. כשרהגעל,
 מהם במשהוואפילו חחשתנותשיעור

 לא ואפילושנשתנו,
 אש, מכות מחמת שנשתנו כיון לחלל,הגיע
 אלא בו, אוסר שינוי אין והכבד, לנקוב.סופן

 ל הך תאוהבשר ל חא
 העם דמרבית דכיון כו', ליתא מהר"ר בעד הליץ יו"ט חוס' והרב מסמא. שהכהן אלא הכהן, שיבוא קודםהיא,
 מן וזו ע"כ. בוא לא והכהן אינשי, בדאמרי משמע יהיה נגע, יאמר אם א"ב דוקא, טמא כשהיא נגעקורין

 שהיא להמון נראה אם אמת, שאמרו דהגם שקרים. דובר משום בדבריו, לדקדק האדם צריך כמההתוכחת,
 כו/ ליזהר צריךשקר,

 וביתר איסור. חשש איוה שם אין אם בו, ולדקדק דבר בכל ליזהר שצריכים לעיל, נתבאר האוהבשר )פ"ע"
 ביחוה עליו לעמוד וכדאי מאד, וכבד קשה ענין שהוא בשר, באכילת ליוהר צריכיםעוו

 העפ ויהי בקרא, במבואר היה. ותלונות במחלוקת ולידתו הורתו הוה, הענין שבל לדעת, נכון בלראשית
 כו, למש9חותיו בוכה העם כוי, בשר יאכילינו מי ויאמרו כו', ויבכו כו,, בקרבו אשר והאספסוף כו',כמתאוננים

 בכל המחלוקח לסלע המשתמש בו, לענות ענין הוא היום, ועד ומחלוקת. בכיות בתואנות, נולד)בהעלותך(.
 וירעתם" "ערב בקרא כמרומז ישראל.תפוצות

 )שם"
 מחשיך הוא היום ועד )מ"ר(. חשכים בפנים ניתן שהבשר

 המורים של קולם ישמע שלא הגורם ומחלוקת, פירוד לשם אגודות אגודות העושים ישראל, במחנה העדה פניאת
 ואל משה אל ד "וידבר בקרא כמרומו ובדומה. וטהרה טומאה והיתר איסור בדיני להורותם הקודש אלבבואם
 הוו4 בלשון כתיב מקומות שבג' בחז"ל, ומבואר י"ב(. )שמות, לכם" הוה החודש בנ"י, עדת אל דברוא(רן,
 אבל לעם, דבר משה רק שבאמת )שם(. במכילתא ומבואר ובובין. כו', תאכלו אשר החיה בזאת ראה וב9'כאן,
 ע"ש. כולנ4 מתוך יוצא הקול והיה אתה. דבר לוה אומר וזה אתה, דבר לוה אומר וה לוה. וה כבודחלקו
 ביראה ולהשמיע עולם, ברום עומדים כולם להיות עליון, למשרתי ולהוהיר בישראל, הוראה למורי ללמדבא
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 הדק בראש דהיינו המעים, נגד נשתנהא"כ
 ודאי בכ"ש אפי' )מחבר(. פנים וכלפישלו
 רואין ואין לפנינו, הן ואפי' הבמ"ע. גםלקו
 דארס ודע, )ש"ך(. טרפה ריעותא, שוםבהם
 כמ"ש בכולו, לא לדרוסה, במקצת שוההאש
 ברובו, שפוסל במקום אף דרוסה כיהב"י,
 פועל האש ארס ואלו במשהו, מיקלאזיהרא
 ומיהו כו'. לצדדין לא מעל"ע מתפשטבעובי
 פועל, בעובי דוקא הש"ע, כפסק קיי"לאנן
 מרה נגד אלא טרפה אין והלכך לצדדין.ולא
 נגד אוסר השיעי )בכבד )8מ"ג(. מעייםאו

 ולרוחב אברים, לכטח ואף טעל"ע,טתפשט דבעובי בזה, והכלל ט"ז, עייןהמעיים(
 חיבור במקום הוריק ואם טת5שט. איןלצדדין
 הגיע שלא אף ארוך, חוט בטרפשאהכבד

 וליכא הכבד, ונתלשה להוריק, סופומעל"ע,
 הכזית בסוף ארוך חוט אם וה"ה תלייתה,מקום
 ישאר לא החלק אותו ינטל שאלו כלהוריק,
 זה כל טרפה. תלייתה, במקום בצירוףכזית

 דכבד הטור, שמ"ש יודע, והוי בב"י.מתבאר
 וכבד טרפה, שהוריקו דכ"מ וקרקבן, כלבאינו
 הוריק אם לב ה"ה כו', מעים בני נגדדוקא
 אין שם מעל"ע נקב שאפי' מחללו,למטה
 התבאר וכבר כ"ו. מ' בסי' הב"ח כמ"שטרפה,
 אלא טרפה אין ומש"ה מתפשט, איןדלצדדין
 לסוף, בעובי דמוריק חללו, נגד כ"שכשהוריק

 אם או בכבד( )בשינוי )פמ"ג(. פשוטוזה
 חיותה כנגד או המרה, כנגד )הכבד(הוריק

 חיותה, למקום סמוך שהוריק דהייע)מחבר(.
 מקום ינטל שאםבכדי

 ישאר לא הירקות רותחין לטיפנפלח
 כזית חיותהבמקום

 רותחיו, למים נפלה ת"ד, הרוקח, כתב)ש"ך(.

 )8מ"ג(. בדיקה וצריכה לאוה שנפלה כמודינו
 אין הריאהאבל

 ונשתנית לאור נפלה אפ" משמע )מחבר(.עליה מגינותשצלעותיה מפני לה,חוששין בריאח חורקחחעווט
 )ש"ך, אחר בדבר השינוי דתלינןבמראה,
 הט"ז, הביא ד', ל"ח, דבסימן ודע, ט"ז(.עיין

 והנה פסולה. א' בקרום אף פסולהדמראה
 לתוך שיכנס דוקא בעינן דאי ראיה, ישמכאן
 ריאה מני לא אמאי קשיא אכתי הקרומים,ב'

 בתב"ש ל"ח, סי' לעיל ועיין כו'. אינךבהדי
 לבד, העליון בקרום פסולה במראה בה"מהיקל
 שהוריקה טחול)פמ"ג(. וצ"ע דטרפה, מכאן ראיה יש הנראהוכפי

 משהו רק אפי' בסומכיח, חטחולהורקח
 לינקב שסופוטרפה,

 5וסל נקב דאין כשר, בעוף אבל)רמ"א(.
 צריך ולשונו ט"ז, עיין )ש"ך(. עוף שלבטחול
 מעל"ע הוריקו שלא דאף כוונתו דודאיתיקון,
 )פמ"ג(. כו' טרפה אפ"ה זהב, דינרונשאר

)8(
 פוסל דשינויהא 8הטליקח השינויחזר

 דוקא אלו,באברים
 שלקן אם אבל ששלקן, אחר בשעיםכשעמדה
 הניח הש"ך )מחבר(, כשר למראיהן,וחזרו
 אם דהייע משמע ע"ז, לקולא לסמוך אםבצ"ע
 יש אם טרפה, למראה נשתנה הרבה שלקע"י

 למראה נשתנה בהרבה אם אבללהכשיר,
 דסיים, מה דלפי אלא להטריף. ישהמותר,
 בכבד ומה"ט ומבושל, שלוק בין בקיאיןשא"א
 היתרא האי נפל א"כ ע"ג, סי' לק'אוסרין
 אין טרפה, למראה שנשתנו דכל בבירא,דשלק
 בלא לדידן, נפ"מ ומיהו שליקא. ע"יהיתר

 ל חף האוהבשר ל חא
 יהד ידברו "כולם" כלומר, ישראל, בני עדת "כל" אי דבר באמרו, כמרומז חים. אלקים דברי בקול",.שו
 ב% ונמצאים מתו, לא קרח ובני המדבר דור שבני ומ5ני עדתו. לבני רק אחד כל ולא יחד, ישראל עדת.לכל"
 ולהוכיה תקנות לתקן המשמר על לעמור הקודש משמרת שומרי על לכן זה, בנידן והמלינים מהמתאונניםחר
 ואמרו )בהעלותך4 כף, הארון" בנסוע "ויהי בקרא כמרומז המדבר. דור בימי שעשו כמו ובמעשה, בדיבורלעם
 לפרענית 5רענית בין להפסיק כאן נבתב ולמה כף. מקומו זה שאון לומר ומלאחריו, מלפניו סימנים עשהחז"ל,
 אלא ד מהר תקרא אי בגמרוא ודרשינן ד. מהר ויסעו שכתב מה הוא ראשתה 5רענית קט"41 )שבת,כף

 לנו להורות זאת, ב5רשה והפסיק כמתאוננים. ויהי היא, הב' וה5רענית ד. מאחרי סרו יום שמאותו ה.מאחרי
 בתיהם. לתוך הבשר צרעת 11ע תבוא שלא ד, מאחרי הסרים דרך ולהססיק להקדים צריכים הדור,שקציני
 כמתאוטים, העם ויהי כמבואר, בבשרו. נש5חה הצרעת וגע ד, מאחרי הסר זל"ז, סמוכין הללו, ה5ורענות שניכי
 מתחלת התאוה בעלי של 1התל1נה )רש"י(. ד מאחרי לפרוש איך עלילה, מבקשים עלילה, לשון אלא מהאנניםאין
 במצרים נאכל .אשר הכ, במאמר בחז"ל כמבואר בבשר. הנהוגים והדינים בהתקנות בלומר הבשר, בוברתמיד
 אמר ומה להם, ניתן לא ותבן נאמר, כבר והלא חנם, דגים להם נותנים שמצרים תחשוב אל )בהעלותך(חנם"
 זה. על ירמז ה5סוקים והמשך בבשר. התלויות המצתת על היתה התלונה עיקר )ספרק. המצתת מן חנםחנש
 כדרך בשר לאכול היה רצונם כי כו'. הדגה את זכרנו ומסים בשר, יאכילנו מי ויאמרו, ישראל בני ויבכוכתיב
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 שליקה, ע"י והוחזדו ושינוי לאוד שנפלהידוע
 בבהמה וכן הפ"מ, באין אף לדידן, להתיריש
 )פמ"ג(. ס"ס כעין דהוה לצדדיש

)ג(
 אלו אבדים נשתנו לא אם ונשתנושלקן

 טדפה, ונשתנו, ששלקןואידע
 לאבלם מותר ומ"מ )מחבר(. לאור שנפלהכיון

 היה שמא שולקן היה אם חיישינן ולאצלוים,
 צדיך אין לאור, שנפלה נודע ואפילומשתנה,

 לא איסורי דאחזוקי ישתנו, אולילשלקינהו,
 )ש"ך(.מחזקינן

)ד(
 ירוקה אין מדברי במינו שיש בייתיעוף

 בכבדפוסל
 שכל מדברי, במיע שיש בייתי, עוףשל

 ואפילו )מחבר(. ככדתי ירוק כבדןהמדבריים
 ותוכן בכאן, האריך הט"ז )ש"ך(. לאורגפלה

 דבעינן משמע זה שאחר דמסעיףכוונתו,
 ודע ארובא. סמכינן ולא ההיתר,שיתברר
 בשאר שינוי דאין כיון השיב,דנה"כ
 התב"ש, וכ' תולין. שפיר א"כאברים,

 והשאר א', אבר נאבד אם דלשיטתיה,ח',
 לדינא ודאי שרי. שינוי, ואין לפנינו,איתא
 לעיל מזה כתבנו וכבר כן, קיי"ללא
 שביש"ש ואף כו', אסור נאבד אחד שאברדכל

 דאסורא, הש"ע פסק אלא לנו אין אנומכשיר,
 )פמ"ג(. י' הט"ז, שכתבוכמו

)ה(
 אם ידוע ואין לאורנפלה נהמרוספק

 צריכה מעיה, בנינחמרו
 )מחבר(. אסור לבדקה, קמן ליתא ואיבדיקה,

 לדידן כו', הד"ן דמהוכחת הקשה ט"ז,עיין
 חמימות, שיעוד דבעינן ומ"ש כו'. דאיהאין
 לדידן שהודיק, ודאינו שהתה לא אם לעייןיש
 בדיקה דאפשד מאי, כה"ג שכשידה, דאינובלא
 או טרפה, שהוריק, שדאינו כל הא צריך,אין

 אין שהתה, דלא כיון סבדא, דאיןדילמא
 )פמ"ג(. וצ"ע כזה, באשכח

)ו(
 מאברים באחד שינוינמצא שינוינמצא
 ידוע שאיו פי על אף אלו שנפלה ידועואין

 טרפה לאוד, שנפלהלנו

 מחמת בכבד תמיד מצוי שהירקות)ש"ך(.%ל:%~5'י"ןי"ך',:נ:ןןזי
 שכיחא דלא מילתא האור ובנפילתחולי,
 )שם(.הוא

)ז(
 שינוי טרפותאין בבהמח אבריפשינוי

 אלא 5וסל,אברים
 פוסל, אבדים שינוי אין בבהמה אבלבעוף,
 גם אוסרים ויש לאור. שנפל ידענואפי'

 והכי מעיה, ונשתנו לאור שנפלה בידועבבהמה
 הפ"מ במקום שלא דהיינו )רמ"א(.נהוג

 בה"מ אף אוסרין ותב"ש הפר"ח אבל)ש"ך(.
 ומח כו'.בבהמה

 הזה דבזמן שכ' לדידן לאור נפלהבדיקת
 כו' בקיאיןא"א

 כו'. מספיק זה ואין אבדיקתינו, לסמוךיש
 הזה בזמן אף אבדיקה לסמוך יש בבהמהומיהו
 כמו כשרה, בבהמה, בנאבדה דהא ה"מ.באין

 ל הך תאוהבשר ל הא
 הרע, בפני להגויר הארון נושאי ועל בו. התלוים וינים של ואחריות תיקונים שום בלי ווגים ירקותשאוכלים
 הארון בנסוע "ויהי הגדר ומהו לפניהם. נוסע ד' ברית וארון ליה, וסמיך ד', מאחרי ד, מהר ויסעוכנאמר,
 לאמר צריכים מתקהם. הוא ובמאמר במאמר, נברא העולם לוה, הבדיקה התרופה הוא המאמר משה",ויאמר
 צואר על נופל העדה קלקול של עונש כל ולכן המחנה. מן הרע יעבור עד ברבים ולהוכיח לדרושולדבר,

 בקרא כמבואר בהם. תלוי הכל כי בראשיהם. ואשמם אם כי כו', תקרי אל בראשיהם, ואשימם כנאמר,המנהיגים,
 ווהו והוקנים. הסנהוראות אלו שבמחנה, בהקצינים חו"ל וורשו )בהעלותך(. המחנה" בקצה ותאכל אש"והבער
 איך היודעים חדשים מנהיגים ישראל". מוקני איש שבעים לי "אספה המחלוקת אחרי למשה ד' בוברישמצינו
 אוהרת, בשר". ואכלתם למחר "התקדשו תאמרו העם ואל והמחלוקת. הוינים ולמנוע הללו, בענינים דברלכלכל

 רק לא רבה, והשפעה חוק רושם עושה האכילה כי בפרט. ולבשר בכלל, לאכילה קוושה של הכנהשצריכים
 טהרת על שיהיו אוכל, שהוא המאכלים בכל להקפיד צריכין ולכן שבאדם, ונשמה רוח נפש על גם אלא הגוף,על

 שלא להקפיר צריכין כך לגוף. שמויק מפני ועפוש, רקבון בהם יהיה שלא במאכלים שמקפירים וכשםהקודש.
 בחו"ל כמרומו לנשמה. מויק הוא כי ליוהר, צריכים רע בריח ואף לנפש. המויק רוחני, ועיפוש רקבוןיהיה
 מתועבים מאכלים של וריח הריח. זה אומר הוי ממנו, נהנה שהנשמה ובר איוה יה". תהלל הנשמה "כלבפסוק
 יועץ ברוב ותשויה עצה אחר לחפש וצריכים כידוע. הגוף לחולי גם הגורם הנפש חולי לידי מביאיםוסמאים
 לאותו המומחים באנשים מרעים, בחבורה להתיעץ היומים, בחיי דברים בכל שמתנהג כמו אוכל, צרכיבהכנת
 למד, אתה מכאן יהושע, ברבי אליעור ר' אמר )ראה(. בשר אוכלה ואמרת בפסוק חו"ל בדברי כמרומוובר.
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 וא"כ כו'. ונשתט בידוע דדוקא הש"ךשכ'
 דא"א כנאבדה, הוה בקיאין, דא"א יהיהלו

 בזמן דאף משמע, הט"ז ומדברי ושרי.לבדוק
 נפל דלדידן שכתב, אבדיקתינו, לסמוך ישהזח,
 א"צ. בא"י, דאי בבירא. דבייתי היתראהאי

 בבדיקה אנו שבקיאין משמע מהני, לאובידוע
 בשו"ת הבל"י)פמ"ג(.

 צורך ללא האריך שלו, נכוותתרנגולת
 על שישבה בתרנגולת הכירהעל

 רגליה, ונכויתהכירה,
 מ"ש אמנם לאו. או אנו בקיאין דאיועיקר
 הוא, כן ודאי להתיר, שליקה ע"י בקיאיןדא"א
 להתיר ואין להרבה, מעט בין בקיאיןדא"א

 כבד מעשה, הביא הפר"ח )שם(. שליקחע"י
 אדופ למראה וחזר ויטלקוהו ירוק,שהיה
 שנפלה דאינו ובלא שינוי, היה ובפניםבחוץ,
 הוה אש, מחמת היה דאילו והכשיר.לאור,
 לסמוך ואפשר בוא"נו. הר"י בשם מוריק,בחוץ
 בלא שדי בה"מ עכ"פ דבלא"ה לדידן,ע"ז
 בחוץ, כשנשתנה שלק ע"י א"כ שנפלה,ראינו
 הביא י' ובאות ח'. פר"ח, עיין ה"מ. בלאשרי
 ולא ירו" כבד אשה מצאה מהריק"ש,בשם
 להתיר דיש ירוק, או אדום אם לראותבדקה
 ראינו בלא לדידן והנה אוסר. והוא ס"ס,מכח

 ה"מ בלא אף בפשיטות להתיר יששנפלה,
 )פמ"ג(.בכאן

 נג.טימן
 טעיפים. ת ובו ובעוה, בבהמה מכה או שנשרין
 בעוף. צלע נשבר הדם. נצרר הנשבר. עצם דין הבהמה. רגלי נשברו או נשמטו)א(
 שבר נתר5א הדם. נצרר בשבר. עיקוץ השיעור: לגוף. סמוך אגפיו. נשבר)ב(
 בריאה מחט הגף. נשמט )נ( באלכסון. נשבר גף. חסר אגידול. שיעור שבר.אל
 כשיש בנשמט. ספק השבירה. בזמן ספק )ד( קטן. בעוף הנשבר שיעור עוף.של

 ברגליו דרסה לתלות. אס בכח,זרקה
 שנשבר העוףעצם

)א(
 הבהמה ידי נשמטו נשברו אונשמטו
 שנשתברו, או מעיקרם, הבהמהידי

 או לגמרי, נחתכואו
 דבהמה, )מחבר(. כשרה ידים, שלש להשיש
 לנקיבת למיחש ליכא ורוחבו, הכתף עובימתוך
 עם אסור הנשבר והעצם )ש"ך(.הריאה
 ובשר עור אין אם מהשבידה, למעלהמעט

 רואין ואם רובו. אתחופין
 יש לצלעות, מעבר הדם שנצדר הדםנצרר

 )רמ"א(. נהוג והכישמטריפין,
 דבנשמט הגף, לנשמט בעוף יתר גףנמצא דמי ולא )שם(. זה אחד לבדוק צריךואין

 לפנינו. הגף נשבר כה-ג. בשמוט ונשבר.1,
 בעוף. הכנף תחת מכה )וז( בכותל.או

 לבדקו. הוס5קוולא

 שייך לא וזה הריאה, לנקיבתחיישינן
 )ט"ז(.ביתיר

 אין בעוף, צלענשבר בעוף צלענשבר
 הריאה לנקיבתחוששין

 והנה, הנה אותו שמנדנד כיון דבגף, בגף,כמו
 בצלע משא"כ לפנים. יכנס כך שע"יאפשר
 ריעותא מחזקינן לא אחד, במקוםשמונח
)שם(.

)ב(
 עוף, של אנפיו נשבר עוף של אנפיונשבר

 בבהמה, כמוכשרה
 וחוששין כנשמט, דינו לגוף, סמוך נשבר אםרק

 הטמיכות, שיעור )רמ"א(. הדיאהלנקיבת
 ל הך חאוהבשר ל הא

 לישראל, הקב"ה אמר אוכלין. אין שוחטין אין אם ישראל, בביתו. נמלך שיהא עד בשר, לוקח אדם יהאשלא
 בשר" אוכלה "ואמרת הדברים בכפל ומרומז שמיני(. )ב"ר, נשחטין שאין מאותן אוכלין אחם לעתידחייכם,
 בדבר ברבים ולהתיעץ זה, בנידן דברים להרבות שצריכין בשר", לאכול נפשיך תאוה "כי אמר שכברלאחר
 בזהירות שדקדקו לבנים, סימן הם שמעשיהם הקדושים, אבותינו עשו וכן ממכשול. להנצל כדי בשר,אכילת
 ביתו זקן כו/ אברהם ויאסר הכתוב, בדברי במפרשים כמבואר והיתר. איסור חשש משום בו שיש בובריתירה,
 זקן בפרסות, עבדו סימני הכתוב פרט למה והקשו )ח"(. כו' ירכי תחת ידך נא שים כו/ לו אשר בכלהמושל
 הכתוב אמנם כו'. ידך נא שים עבדו אל ויאמר לומר די והיה בזה, מינה נפקא מאי לו. אשר בכל ומושלביתו,
 המחשבות, בכל וחשב התחבולות, בכל עשה ד, ממצות אחת לעשות בהגיע אשר אברהם, צדקת בזהמגיד
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 כשר מצומצם, אפי' אגודל כרוחב לשערנוהגין
 אבל לצלעות, מעבר הדם שנצרר שרואה לאאם
 )שם(. מסתמא ומכשידין לזה, חוששיןאין

 העצם בשבר עיקוץ יש אםאבל
 בצלעות לעיין וחיוב דאוי אז החיצון,עוקץ

 אל שבר יפה נתרפא ואם)ם"ז(.
 )ש"ך(. להקל לצדד אפשר ידובקו, יחדשבר
 באין היינו להקל, הצורך לעת משמעהש"ך דברי העתיק ל"א, 8"ז, במ"י, רינא,ולענין
 כתב כ', כו"פ, אמנם קיים. שהבוכנא אועוקץ
 לא כזה, מעשה לפני בא היה ואם להתיר.חלילה
 כ' )8מ"ג(. כדאמרן היתר ולא איסור לאאומר
 ריעותא יש אם לעיין חייב עוקץ יש דאםהט"ז,

 חוא. כן רגרים של פמקן נמצאבצלעות.
 בצלעות. לעיין צריך עוקץ יש בצלעות,לעיין א"צ עוקץ, אין אגורל, רהוק טרפה.ריעותא, ואין עוקץ שאין את אגורל, תוך לגוףפמוך
 רחוק אף ריעותא, שיש שפל הנראהוכפי
 לשון משמע וכן בקיאין, א"א עוקץ, ואיןאגודל
 בשם ח' אות בש"ך מ"ש ועיין א',הלבוש,
 אצל זה שעורות, ז' היא אגודל שיעורהב"ח.

 שערות שתי שהן בדוחק,זה
 ב' הכנ"ג, )רמבים(. באורך געוף גףהסר

 לפניו שבא טעשההביא
 בתולדה אם להכיר יכולין היו ולא גףבחסירת

 ידענא לא לעכו"ם, למוכרה וצוה ביד, ניטלאו
 דהוח הבוכנא חסר שהיה המעשה הוהאם

 קיים, הבוכנא הוה הא הקיל. לא ומש"הנשמם,

 בין לחלק שיש או ס"ס, מטעם להקליש
 לקמן, יבואר מכירה שהתיר ומההספיקות.

 יראה א"כ מתירין, שדוב היכא דוקאנ"ד,
 לא ואפ"ה קיים, היה דבוכנא היהדהמעשה

 )פמ"ג(. לאכול להתיררצה
 הם"ז, פי' השיעור מדידת השיעורמרירת

 השבר, התחלת מןדמודדין
 השבר התחלת ממקום מודדין באלכסון נשבראם

 ניקב החיצון עצם שמא הוא, דחשש כיוןבגוף,
 ט', ש"ך, עיין השבר, מאמצעיות לאהריאה,
 )שם(. 8שום וכ"ז עוקץ, שאיןואף

)ג(
 חוששין מעיקרו, הגףנשמם הגףנשמט

 וצריך הדיאה, ניקבשמא
 בבדיקה בקיאין אע ואין )מחבר(.לנפחה
 הצלעות, בין נחבאת שהריאה ש"ך(.)ם"ז,

 הגוף עם הריאה מתנתקת גפהוכששומם
 להש"ך אף עוף, של גריאה מהט)רש"י(.
  בעוף מ"מ בה"מ, להכשיר ל"ז בסי'שצידד
 להכשיר אין הבדיקה, קשה לצלעותשדבוקה
 קטן רעוף הביא, י"ו, כנה"ג, עיין)פמ"ג(.
 משעריז אגודל, שיעור העצם גפלשאין
 )פמ"ג(. כשר וביותר טרפה, לגוף, עצםבחצי

)ר(
 ואינו שבור, הגף נמצא חשגירה גזמןמפק

 שחיטה קודם אםיודע
 אחר נשבר שמא ס"ס, מכח כשרה אח"כ,או

 ל הך תאוהנשר ל חא
 המעשים כל עשה ולכן תקלה. דבר לו יארע אולי אלף, מני אחת על ורעד ופחד טוב. היותר צד עללעשותן
 התורה, כל וקיים כזה גדול צדיק אברהמ, והנה בשלימות, המצוה שתעשה האופנים, בכל לראות יכלתובכל

 הידוע עבדו לאליעור ומכ"ש בעיניו, לצדיק הכל והחויק וכות, לכף האדם כל את דן הוי ו"ל, אמרם קהםובוואי
 אברהמ, חפצי עניני דבר כל ישק פיו ועל ביתו, נאמן והיה לאחרים. רבו מתורת ומשקה דולה שהיהבצדקתו

 בשום דברו על האמינו לא ליצחק, אשה לישא מצוה, לדבר לשלחו צריך כשהיה מ"מ בידו, לו נתן אשרוכל
 ולא ואורהתא, בשבועה חסץ ובנקיטת באלקים, אותו השביע אשר עד אצלו, לו שהיה הנאמנות כל אחראופן,
 נאמנות, על לו נתן והכל הססיקות, עליו שעבר עד במצוה, ורעד פחד כך כל כי והכל, שבועה. או נדרבסתם
 לשחוט, בידו וסכינו אחד יבוא אם אשר ההיפך. עושים היום בדורותינו משאיכ להאמינו, חפץ לא אחתובמצוה
 כל הסתם מן ויאמרו כ"כ. עליו וידרשו ויחקרו ישאלו ולא שהוא, בכל יאמינו מומחה, שו"ב הוא כיויאמר
 בהם הנמצאים מדברים וכדומה, וחלב תן יביא אם איסורין. בשאר כן וכמו הן. מומחין שחיטה אצלהמצויין
 הוא, בכשרות מוחוק יהודי הסתם מן יאמר בדיקה, הצריכים מדברים מאכל לפניו יתנו אם וכן איסור,חשש
 דבר שאר או מעות ממנו ללהת אחד יבוא אם יעשה בן לא אבל לאכול, ראוי שאינו דבר להאכיל חשודואינו
 ואם הוא. ואיזה זה הוא מי עליו וישאל היטב. ויחקור ידרוש אשר עד אופן, בשום כפשוסו לו יאמין לאחפץ,
 ויכתוב עוים, עליו יעמוד ליתן, ירצה כבר ואם לו. יתן לא למען הספיקות כל כ"כ.ויצטרף אינו או הואנאמן
 ספל היה הכל כי עשו. כן לא הק' אבותינו אבל לו. ישלם לא אולי הזמן, כלות עד וירעד ויפחוד ויחתום,בספר
 והשביעו ביתו, לנאמן אף להאמין חפץ ולא רב. הון מכל בעיניו היה ויקר העיקר אצלם שהיה ד', מצותנגד
 )במ"ח(. צבאות אלקיבד

 ואוכל" לי ויבא כו/ הוא אפוא מי ויאמר מאד, עד גדולה חרדה יצחק "ויחרד שנאמר ביצחק מצינווכן
 שחרד ממה גדולה יותר היתה בזה יהחרדה 4~4 שמא"ר, )ת' יסה נשחס לא אולי ונפחד, נרעש היה)תולדות(.
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 ניקבה לא שמא שחיטה, קודם ואת"לשחיטה,
 )שם(. אסוד כה"ג ובשמוט )דמ"א(.הדיאה
 חסרון מחמת הריאה ניקבה לא שמאדספק
 נשבר מכשירין. ובהפ"מ )ש"ך(. היאידיעה

 רעותא ויש מתי,וספק
 )שם( אסור בצלעות, בצלעותרעותא

 דאיכא היכאבנשמט,
 הובא ואם תלינן. נעשה, שחיטה שלאחרלמיתלי
 כשר שחיטה, בשעת ונשבר שלם, השוחטלפני
 או אגפיים כשקושרין דהיינו ויראה)ט"ז(.

 לנקיבת למיחש, דליכא בידים, תופסשהשוחט
 בשעת שמנתקת טדפה, בשמוט, האהדיאה,
 בשעת אף חיישינן קשור, הגף אין האשחיטה,
 בל"י, עיין לדיאה, השבר נכנס שמאשחיטה

 אם ז', הפד"ח, כתב דהחמיד. ב"ח ועייןט',
 דאיכא לגמרי. ישבר לפנינו, הגףנשבר
 תקנה ליכא ובנשמט, הדיאה. לנקיבתלמיחש
 למיחש דליכא כתב, יפה עכ"ל. חודש, י"בכ"א
 דמתקן דנל לגמרי, יחתוך אם בע"חלצעד

 לשחוט דהותד בע"ה, צער ליכאלאנילה,
 ומ"ש הנוצות. מרופת כמו גדול צערואין
 ליכא ובנשבר, יום. ב"א ה"ה חודש,י"ב
 שמוליכין אווזות )ובהני כו' חודש י"בתקנא
 תו נקשרו, דאי כתבנו, כבר לשחוט,לשוחט
 אילך מנדנד וחם הריאה. לנקיבת למיחשליכא
 ויש כו'. חיישינן שחיטה בשעת אפי'ואילך,
 מחשיב דלא חכמה, חסדון בספק כו',לחקור
 י"ל לפנינו, ואין ההיא הדבר נאבד אילספק,

 היה דאילו כיון נימא או גמור, ס"סדהוה
 שנאבד עכשיו לס"ס. מחשיב הוה לאלפנינו
 ועיין כו'. לאסוד ויש לפנינו, מאיתא עדיףלא
 לדינא אבאר ושם תרנגולת, בלב ע"בסי'

 שחיטה אחד שנעשה לתלות יש אם)פמ"ג(.
 הא בכותל, או דרסח דוקא ומיהו כו',תולין
 מצוי הזדיקה דאין כו,, לא בנה, לארץזרק
 )שם(. תלינן ולא זה מחמת להשברהוא

)ה(
 מכה לו שהיה עוף בעוף כנף תהתמנה

 כנגד הכנףתחת
 הדוח, יצא ולא הגדגדת, דרך נפח אםהריאח,
 טרפה יבצבצו, ואם מים, המכה מקוםימלא

 חולי דע"י זו, בבדיקה בקיאין אע אף)מחבר(.
 ששלט חיישינן ולא ריעותא, מחזקינןלא

 בקיאין אנו בזה לחומדא, והבדיקה יותר,המכה
 בא עובדא פמ"ג(. )ט"ז, ל"ט בסי'כמבואר

 שהיה גף עצםלידי,
 הספקתי ולא נשבר, השבירח נבדקחלא

 אגודל יש אםלראות
 שבת, צודך והיה ונאבד, העצם שנפלעד

 ושמא אגודל, היה שמא ס"ס. מחמתוהתדתי
 לא ושמא כהמחבד, טרפה, נשבר דאיןהלכה
 מעל"ע, לאחר התדתי והכלים הדיאה.ניקבה
 להתיד, צד היה וגם בשהיה, תקנח שישכיון
 כמו ע"ז לסמוך שאין אף י"י, שא"ששהיה

 ומטעמא בעלמא לסניף מ"מ בש"ך,שאכתוב
 )פמ"ג(. סניפים כמהדהיו

 ח-לך תאוהבשר ל הא
 מ"ג(. חדש, )ילקוט המזבח ע"ג משנחרד יותר גדולה, חרדה יצחק ויחרד בפסוק בחז"ל כמבואר המובח,ע"ג
 בחז"ל. כמבואר ממצרים, הוציאנו וה ולשם 5יסול. מחשש יאכל אשר מאכל בכל לחרוד להתנהג, אנל צריכיםוכן
 אומות, כשאר בשרצים מטמאין שאינם וה, דבר בשביל אלא ממצרים ישראל את העליתי אלמלא הקב"ה,אמר
 ס'א(. )ב-מ, למיכלינהו מאיסי ספי אגרייהו, נפיש דלא אע"ג א"ל כו'. מריבית ספי אגרייהו נפיש ומי א"לדץ.

 הוא גדולה שמעלה עילוי, לשון כתיב לכן הללו. בשקצים נמאסים ואינם ונאים מעולים שהם לקמן,כדמפרש
 היא בשר באכילת ה5עולה או האדם, של תכונתו על גדולה השפעה פועל בכלל האבילה ואופן דבר ואם )רו4"י4אצלם
 תאוה, בשר נקרא וה שלשם שבקרבו, התאוה רגש המעורר גדול, התעוררת כח יש בו כי חוקה. יותרעוד
 על לאכלו נוהרים אם ורק אחרות. תאהת לידי מביאו הבשר שאבילת אלא בשר, לאכילת מתאוה שהוא רקלא

 עילאין, המוחין גדלות לידי לרוממו גדולה תועלת לו מביא אלא ממנו, ניוק שלא רק לא או הקודש,סהרת
 במשקל שניהם ושונה. יושב או ושותה, אוכל או וי"ס, בהז"ל, כמרומז תורה. לימוד עא שמתרוממיםכדרך
 סמיכות איוו שלכאורה )בא( כו' בפיך ד תורת תהיה למען ב5סוק במפרשים וכמבואר לשמה. נעשים אםאחה

 בו שאין הוה, הגדול השבת יום על לרמו הבהנה, אך ידך, על לאות לך והיה מוה, למעלה הכתוביםלדברים
 מאכלים בצירוף היונ4 קדושת סגולת כי )מו"ש(. שבת במאכלי הזאת המצוה ידי ויוצא תפילין, הנחת שלהמצוה
 בקרא כמרומו הגוף. התעוררת במקום הנפש להתעוררת נהפך שבו התאוה ורגש האדם, את מקדשיםהטהורים

 לתועלת הואת התאוה רגש להסות י"ב( )דברים בשר תאכל "נפשיך" אות בכל בשר, לאכול נפשיך תאוהכי
 )קהלת(. בשר" יגיעה הרבה "ולעג בקרא נאמר יתירה. הבנה של להתעוררת נרדף שם בשר באכילת ומצינוהנפש.
 מוצא תורה, דברי על עליהם מחור שאדם שעה כל כ"(ק. )עירובין, בשר סעם סועם חכמים( )בדברי ההוגהכל
 התם ואמר אהא מרובה, בפרק רש"י ובפ" בשר. אכילת מיקרי דבר, של בטעם היסב המדקדק )רש-י(. סעםבהם
 הרע היצר כי הזה, הרגש בפעולת מאד נוהר להיות ייייכים )מהרש'י0. כף דקדקתי לא דתורא, בשר אכלילא
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 נר.םימן

 מעיפים. ה' ובו בצלעותיה, טרפותדיני
 הבתליג. נשבר אם נעקרו. הצלעות. נשברו חוליות. בבהמה. צלעות כמה)א(
 הצלעות נשברו )1:( בעוף. צלעות רוב נשברו בעוף. עוקץ, לו ויש הצלע,נשבר

 עם א' חוליא יתרה או חסרה חוליא. וחצי צלע נעקר )ג( נעקרו.הקסנות.

 השדרה. נשברה )!ק( חוליא. נעקרה )ד( א'. בצד צלעות ס"ו נמצאוהצלעות.

)א(
 צלעות כ"ב לה ישהבהמה בבחםהצלעות

 וי"א זה, מצר י"א)מחבר(
 החזה לצד קטנות צלעות ב' ועור זה,כצד

 קטטת. צלעות ג' עוד יש ולמטה ש"ך()מחבר,
 )שם(, לבהמה חוליותוי"ח

 של רובן הצלעות נשברו אם ה~עות,נשברו
 ואם טרפה. הגרולות, כ"בנעקרוי

 והחוליא מהחוליא,נעקרו
 ודוקא )מחבר(. נשברו כאילו הויקימת,
 ה*נימימ אברים לנקיבת חיישינן קוץגבי
 מרוחק, ונכנס מבחוץ בכח שניקבכיון
 הכי, למימר דליכא הצלעות בראשיאבל
 דבעוח כתב, ב', והבל"י, )ט"ז(. חיישינןלא
 שלא אף עוקץ, וחצ חצלע נשבראם
 העוקץ, היה אם ספק ואם טרפה. הריאה,כנגר
 עוקץ, שיש אף ובחםה וכשירה, ס"סהוה

 אף בטליג, שקורין עצם הכנ"ה כתבכשרה.
 ע"ש. הריאה, לנקיבת לחוש אין נשבראם

 שיש עוף בצלע המיקל שבת, ולצורךובה"מ
 בשר כשאין דוקא וזה בו, לגעור אין עוקץ,לו

 )8מ"ג(. כשר וראי שלם כשהבשר האעליו,
 יש צלעותיה רוב נשתברו אם דעוףורע,

 מח. בהן שיש צלעות אמרו דבגמראלהסתפק,
 מנין לו אין וגם מח, בהן שאין מהו,ובעוף
 זה לרין גילוי מצאתי לא וכעת כו'.ירוע

 בעוף חוליא חסר או צלעות רוב נשברואם
 )שם(, וצ"ע וכרומה,במפרקת

)ב(
 הקטנות צלעותנשתברו חקטנותצלעות

 כשרה מח, בהםשאין
 )ש"ך(, נעקרו אם וה"ה)מחבר(.

)ג(
 נעקרמהצלעותגדולות צלע וחצי צלענעקר

 ש"ך(. הקטנות,)אפי'
 חוליא חצי )מחבר(. טרפה עמה, צלע וחציצלע
 אף ניטל. שאסיתא כל אלא כו', רוקאלאו

 חולין רש"י עיין וכאמור, טרפה, קיים,שקשר
 חסירה וה"ה חסירה אבל )6מ"ג(. א'נ"ר,
 אם וכן כשר. צלעות, ב' עם אפי' אחת,חוליא
 כתקוט הב' ובצר צלעות ט"ו א' בצרנמצאו

)רמ"א(.
)ד(

 כולה, אחת חוליאנעקרה הוליאנעקרה
 בהם שאין מאותןאפילו

 שאין במקום למטה הוא ואפי' טרפה,צלעות
 רמ"א(. )מחבר, פוסל השררהחוט

)ה(
 ולא השדרה נשברהאם חשדרהנשברה

 כשרה השררה, חוטנפסק
)מחבר(.

 ל הף תאוהבשר ל הא
 מעלה, מעלה להתרומם ובמקום רעות, לנסיות ולנסותולסרפו עליו ואורב במסתרים, הרובצת רעה כחיהמנעוריו
 תאח4 מבשר ישראל לבני להאיילם רבינו משה חפץ היהלא זה ומסעם מסה. מסה להורידהו עליו מתגבריצרו
 כמבואר והסוב, המועיל לצד שבאכילה התאוה רגש לנסות מסוגלים עוד שאינם לו, נודע העגל, חסא אחרכי

 באדם מצינו וכן )רש"י(. דמים ושפיכות עריות גילוי )תשא(. לצחק ויקומו ושתו, לאכול העם וישבבקרא,
 החסא שע"י לרמז, הפרשיות בסמיכות הכפנה לומר יש בשר. אכילת עליו נאסר החסא לאחר שתיכףהראשון,
 החטא הודעת בלשון בקרא כמרומו לו. לסוב שבקרבו התאוה ברגש להשתמש יודע שאינו הדבר,נתגלה
 הסבות לפרס לו למה שלכאורה )בראשית(. כו, להשכיל" העץ ונחמד לעינים, הוא תאוה וכי כו,, האשה"ותרא
 לרמז בכפנה, נאמר היה וה שכל לומר יש אך וכד'. למאכל וסוב לעינים, נחמד היתה שהפרי שמ*ני החסא,של

 איך או ידעו ולא סוב, הרוב לסבול יכולה היתה לא עוד כי למכשול, לו היה שבפרי והיופי טובשהרוב
 בגמרא, כמבואר טוב, רוב לסבול יכולים אנו אין היום ועד עילאה. להתרוממת שבתפארת בההוד,להשתמש
 הקדמון האדם בימי בפרס )יבמות(. כו' טוב רוב לסבול וא"י כר, פורענות רוב לסבול יכולים אינם כו,ישראל
 יתירה רוח מולידים האום, רגש את ומעוררים המרגיזים הסובים דברים כי סוב. ברוב נסשלים להיות עלולשהיו
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 נתסימן

 מעיפים. י"ג ובו ובפרקיו, ברגל טרפותדיני
 ונקשר. הערקום נגד נשבר הרגל. נחתך הגידין. צומת מקום ברגל. פרקיםכמה)א(
 מדוכתי. ושף דאטמי בוקי )ב( בעוף. בבהמה. הגידין בצומת בדיקה מהניאם

 השיעור לגוף. סמוך נשבר ניבים. בעיכול בקיאין אנו אם הניבין.נפסקו
 או יתיר )ד( הקוליות. עצם ניתק )ג( שחיטה. לאחר שמוטה מצאו בעוף.בבהמה.
 ואינן טחולין ב' לדידן. רשב"יב רמב-ן. רש"י. שיטת ביתיר. שיטות ג' רגל.חסר

 לחוץ. יצא לא לחוץ. ויצא ברגל, נשבר )[ק( דבוקים. טחולין ב' ניקב. וא'נוגעין,
 פרישונ מצמת ובשר. בעור ריעותא ויש נקשר לא ובשר. בעור ריעותא ונקשר.חזר

 מעצם קורט, ניטל לבדו. עור חופין. ובשר עור )1-ז( נח. לבן האברלהושיט
 מרודד. מתלקט. החופה בשר היה לבדן. גידין סותם. לבדו עור )ןז-םז(הקוליות.
 נקדר )יא( גורדו. שהרופא בבשר בקיאין אם המראה. נשתנה נתמסמס.נקלף.
 שבר. על שבר שבר. אל שבר ונקשר. טרפה, שעושה במקום נשבר בסכין.הבשר

 מחחם. וספק שבור, נמצא )יג( עוף. בגף שבר אל שבר בשיפוע.בקולמוס
 ברכיו. על והולך שנולד,עגל

)א(
 פרקים. ג' יש התחתו7ברגל ברגלפרקיפ

 אדכובה, נקראתהתחתו7
 שוק, הנקרא והוא שני, פרק הימנולמעלה
 לאדכובה, סמוך בתחתיתו הגידי7וצומת
 לגוף מחובר והוא שלישי, פדק הימנו,ולמעלה

 קולית.ונקרא
 בכל התחתון, בפרק נחתךאם חרגלנחתך

 המחובר ועצם כשדה.מקום
 טדפה. שיחתוך, מקום בכל קולית, היינולגוף,
 ורמב"ם. רש"י פליגי בזה האמצעי,בעצם
 במקום שלא אף אמצעי, בעצם טרפהלרש"י
 צומת במקום שלא ולהדמב"ם הגידין,צומת
 רש"י כסברת ונהגו )מחבר(. כשרההגידין,
 אדכובה בין הפרק בתוך נחתך אם)דמ"א(.

 ערכום בין טרפה. ד"ה לערכום, שוק ביןלשוק,
 פפה, הערכום נגד כשרה. ד"הלארכובה,
 טרפה ולש"ך כשר לט"ז הפוסקים,מחלוקת
 שם(. שפ"ד א', ש"ך, א', ט"ז)מחבר.

 ונקשר הערכום נגדנשבר
 ידבקו, יחד שבר אל שבר נגרנשבר

 משום הוא דטעמאטרפה, ונקשרחערכום
 )ש"ה הגידי7 צומתחשש

 מבואר לקמ7 דהא הקשה, ב', ובל"י,א'(.
 אפילו אנו בקיאין רבבהמח י"ג,בש"ך
 דאה"נ, י"ל והנה שאשי"י. כ"ש לחודנקשר
 בדק לא דאם אלא מיתכשרי, בדיקהדע"י
 ה"נ ואיז כו', מהני לא שאשי"י וראהבצ"ה
 ובעוף ונקשר. חזר אפ מחני בריקחלרירן
 הפר"ח, כתב לשוק, תחתון בין נחתךאפ

 ל הך תאוהבשר ל חא
 ונופל כגלגל, עליו סובב ראשו כזאת, לעליה מסוגל שאינו מי וכל מעלה. מעלה לרחוף המגביהו בקרבו, גאזכעין
 כזאת, יקרה רוחנמם בדברים גם אלא כך, הוא גשמחם מדברים הבא בהתרגשות רק ולא אברים. בריסוקארצה
 )יומא(. מות סם לו נעשה זכה לא חהם, סם לו נעשה זכה כו'. משה" שם אשר התורה "וזאת בפסוק שמצינוכמו

 רותחא מביא תורה לימוד כי בה. להשתמש איך להבין ג"כ צריכים תורה, מלימוד הבאה בהתעוררת גםכלומר,
 למעשה, הלכה תורה, לתלמוד סמוך להיות צריכים זה ומטעם כו/ דאורייתא רותחא בגמ', כנאמרוהתעוררת,
 ישתמש שלא חוששין טובים, מעשים בלי תורה לימוד כי לעשות. ד צוה אשר כנאמר, ועשיתם, ולמדתםבבחינת
 בלי המדרש בעלי כי בחוש, כנראה מכולם, יוהר ופירש, שנה בחז"ל, כמרומז רעים. לדברים דאורייהאבהרותחא
 ממי יותר עוד ר"ל, וכפירה אפיקורסית של ולמוקש לפח ונופלים מהלימוד, גם ונפרשים נבדלים מעשים,סמיכת
 אותו ישתמש לא אם דאורייתא, הריתחא כי אכלתו". אש התורה מן הפורש "כל במאמר וכמרומז כלל. למדשלא

 בהנג לכמת שלא להזהר וצריכים ד'", נאום כאש דברי "כה בקרא מרומז וכן לאלילים, ימשכהו אלקש,לעבודת
 בתשמושי נזהר להיות שצריכים זאת, הנחה של הבירורואחר

 ישראל לבני להם נחשב למה העולם, קושית יתורץ אוכל אוכל צרכי על במדבר בנ"יועלונווע
 צרכי ממשה שדרשו מה על עונשין, קבלת כדי עדלחטא

 בחיריו, ישראל לבני גם נתן לא לכל, ומפרנס הזן שהקב"ה הדעת, על יעלה לא כי הוא, הענין אך שלהן.אוכל
 על מלינים היו ראשית הזה. להענין מסביב צדדחם, שונים אופנים על באים היו והתלונות בעתו. אכלםאת
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 בעוף כי שתרע, ראוי אמנם כו'. רטרפהא',
 לשוק טשיך בין כמו רינו ההוא, הגלירבין

 טשיך בין לומר, רצה ההוא ובמקוםבבהמה.
 אם א', טרפות, ב' יש בגליר בעוף אולשוק,
 חתוכת מטעם קיימין, שצ"ה ואף שם,נחתך
 כאן הרב כרעת מורים כ"ע דבזה כרש"י,רגל

 שם כי צ"ה, מחמת טרפות עור וישבהג"ה.
 ב' יש א"כ כו', א' הט"ז, שפי' כמומקומן,
 א'(. )שפ"ר,חששות

)ב(
 ראטמא בוקא טדוטתא דשף דאטטאבוקא

 מרוכתא,רשף
 ראיעכל והוא טרפה, בעוף, בין בבהמהבין
 מחמת שלא נפטקו )מחבר(, ניביה נרקבו()5י'

 ורובן מיעוט נתעכלו ואם )שם(. כשרהעיכול,
 באיעכל בקיאין אנו ואין )רמ"א(. כשרקיים,

 סמוך נשבר ואם בה"מ. רקניביה,
 ניביה, איעכל שמא טרפה, ג"כ לגוף,נשבר

 ראין כיון )שם(. ונקשר שחזראע"9
 )ש"ך, ניביה משום רק עצמן, מצרהטרפות
 אצבעות ר' משעריז הפטיטות שיעורה'(.

 וקטנו. גרלו לפי ובעוף ברקה. וב'בגסה,
 נשטט לא אפ וברקינן. בקאינן כאן גםובה"מ
 מצאו אם )רמ"א(. כשר ניביה, ואעיכלהירך,

 ואינו שחיטה, לאחרשמוטה
 או שחיטה לאחר אם יורע שטוטהטצאו
 בשעה רוראי כשרה. קורם, שחיטהלאחר

 ניביה, איעכל לא כזו,מועטת
 היה שלא שידוע ובלבר כשרה, איפסק אםואף

 בוראי ירעו לא ואם שהובא. בשעתשמוטה
 טרפה, לשחוט, שהובא בשעה שמוט היהשלא
 )ש"ך, ירוע חסרון ספק רהוה ס"ס, אמרינןולא
 הגף, בשבורת כמו בה"מ להתיר יש ולפ"זר'(.

 חסרון רכל לעיל, כמ"ש ק"י, בסי'ובנשמט
 בס"ס. בה"מ מתירין עולם באי לכלחכמה
 ה"מ, בלא אף הגף בשבירת רמתיריזוהא
 הוא, ופשוט ר'(. )שפ"ר, כו' המתיריןררבו

 לא איעכל, מחשש אלא בעוףהשיעור מצ"ע הטרפות שאיןכל
 ומשערין כו', שא"שמהני

 רחב רהוא באצבע, משערין ובעוף ברקה,ב'
 רואה אם ה'(. )שפ"ר, כו' נוהגיז כןאגורל,
 )ש"ך, לאסור יש בנתעטל, בקי ואינושנפסקו

 יש לגוף, סמוך בנשבר אבל בה"מ, אףו'(.
 )שם(. בה"מלהתיר

)ג(
 הקוליות עצם ראש הקוליות עצפניתק

 ממקומו,שניתק
 ואף )מחבר(. ניביה איעכל אם אפי'כשרה,
 בנשמט כי רובו, את חופין ובשר עורשאין
 ז'(. )ש"ך, חילוקאין

)ך(  רגלים, ג' לה ישאם רגל חפר אויתיר
 כנטול יתיר רכלטרפה,

 התחתון עצם מראש היתיר שיהיה והוארמי.
 טרפה בערקום, וכן ר'( מש"ז, )מחבר,ולמעלה
 רגל, תואר לה אין היתרת ואם ח'(.)ש.ך,
 בעלמא, רלרול הוא הרגלים, במקום עומרתו"ין

 ל הך תאוהבשר ל חא
 רק ונתינה, מתנה בתורת לא צרביו, את לו לרכוש הוא ורצונו האום סבע בי כיווע, האוכל. קבלתאופן

 ולסרוף חילו ברוב לו לרכוש וימים, בנהרות וכפרים, בערים מחיתו, אחר ולתור ללכת "סרף".בבחינת
 "סרף" בשם האום של והמשתה המאכל נקראו ולכן הסירוף. רגש בצירוף תאכל, כי כפיך יגיע בבחינת לנפשו,סרף
 ככתוב, לחם, נקרא בשר וגם הץ. )שופסים, שערים לחם או כנאמר, "לחום", הוא שלו שהשורש -לחם",ובשם
 "חיל", בלשון האום רכוש נקרא ולכן וכוומה. רב, לחם עבו ונאמר כ"ח(. )במובר, לאשי לחמי קרבניאת
 כמרומז אהלס. לפתח סמוך אכלם את מצאו המובר וור בני אבל בכח. עשרו את לו למצוא האום בסבעכי

 העם שסו וכתיב י"ק. )שמות, ולקסו העם ויצא וכתיב י"א(, )במובר, המחנה על הסל ברות כתיבבחו"ל,
 ע"א(. )יומא, ולקסו שסו רשעים ולקטו, יצאו בינונים בתיהם, פתח על ירו צויקים כיצו, הא שם(. )במובר,ולקסו

 עשה לא בשר לכל לחם הנותן באמת אבל לבניו. לחם בנתינת הקב"ה שעשה ההורגות על לתמוה יששלכאורה
 שלא יש המקבלים. מן באים והשינוים בשוה, מחיתו ואחו אחו לכל ונותן נתן הוא האוכל, בהספקת הורגותשום
 התגרנים, כורך מרחוק פרנסתם אחר לחוור רצים והיה לביתם, וסמוך המוכן מן לחמם את לקבל רוציםהיו

 ובטן נאמר שעליהם רשעים, של הכת הם ווהי אחרים, מרכוש סרף לטרוף ברצונם שהיו מהם ויש ושוב.ברצוי
 התלונות סבת השני ומצו שלו. משאינו להנות רק הוא ותאותו לו, שיש ממה שובע לו אין כי תחסר.רשעים
 לו כשיש רק שובע, יוע שלא אנשים בסבע מונח זוהי גם אחו. לכל השוויון את לסבול יכולים היו לא כיהיו
 כלומר, לישון. לו מניח איננו לעשיר והעושר כו', העובו שנת מתוקה החכם, בוברי כמרומז מאחרים.יותר
 מן יותר לו כשיש רק ישבע לא האום של עינו ובכלל לעשיר. לו שיש העושר קנאת מחמת לישון יכולאינו

 ויצאו לחם לכם ממטיר "הנני בקרא כנאמר היום. צורך לפי אחו לכל בצמצום, רק להם היה לא וכאןהצורך.
 וכמבואר )רש"י(. מחר לצורך היים ולא ביומו, ילקסו יום, אכילת צורך )בשלח(, ביומו" יום ובר ולקסוהעכ
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 טרפה א' רגל חסר נבראת ואם )רמ"א(,וכשר
 פחולים ב' אם דמי. בדייתא ככטוליתיר מתחילת כחסר יתיררש"י, שיפת א( כנטול, יתיר בפי' שיטות ג')שם(.

 כשרה, בסומכיה,שדטקים
 כברים, ב' נמצא ואם שניהם. ניטל כאילודהוי
 טרפה, וחיותא, מדה במקום שלא דבוקיןאפילו
 יתיר חרסב"ן, ושיפת ב( הכבד. ניטלהשהרי
 ב' לדידיה, א"כ דמי,. ומקומו הואכנטול
 ב' אבל טדפה. בסומכיה, הדבוקיןטחולין
 מרה במקום דבוקין אא"כ טדפה איןכבדים
 יתיר חרושב"א, שיפת ג( חיותא.ובמקום
 לעולם טחולין ב' א-כ דמי, לבד היאכניטל
 זתים הב' נשאר אם כבדים, ב' וגםכשרה,
 ככל קיי"ל ואנן ד'(. )ט"ז, כשרהכשיעור
 בכבד יתרת נמצא אם אכן לחומרא.השיטות
 לדעת טרפה לגמדי, דבוק ואינו ועומד,תלוי
 אם הא' חקירות, ב' לחקור, ויש )שם(.רש-י
 בסומכיה. ניקב וא' נוגעין, אין טחולים ב'יש
 להקל, יש לרש-י אם לקו, מהן וב' כליות ד'או
 וכשירה, בדייתה מתחילת כניטל יתרדכל

 הכוליה, ולקתה הטחול ניקב הוהולהרמב"ן
 כחסר דיתיר דנהי לומר ויש כו'.דטדפה
 כאיב בלקויה מ"מ העיקר, שזה והד"מ,לרש"י
 טחולין ב' היו אם הב', החקידה וטרפה.ליה

 לשון מסתימת כו'. לסופן מראשןדבוקין
 דבוקים דוקא משמע, א' ל"ט ובת"ההפוסקים

 הוה לסופן, מראשן דבוקים הא לחוד,תובין
 נ"ל כשרה, להרמב"ן אף כולו ניטלכאילו
 שם(.)פמ"ג,

)ח(
 שאם מקום כל לחוץ ויצ14 חרגלנשבר

 הרגל שםיחתך
 ויצא נשבר אלא נחתך לא אפילו טרפה,הוא
 רוב את חופין ובשר עור אין אם טרפה,לחוץ,
 את חופין ובשר עור ואם היקיפה. ורובעביו
 פחיפ, א' *עם ייאח וחשבירחרובו,
 ואוסרין שמחמירין יש קטן, נקבדרך

 באלו המנהג נתפשט ומזה רמ"א(.)מחבר,
 במקום בעצם, שבירת כל להטריףהמדינות

 עור אם ואף טרפה, נחתךשאם
 צדדין, מכל אותו מקיפין ובשר יצאלא

 לפי ובה-מ כלל. נקב שםואין
 כהלכה. להורות להקל יש המורה עינידאות
 )רמ"א(. להכשיר נוהגין ונקושר, חזרואם
 האמ באין ואפילו י"י, שא-ש נקשר לאאפי'

 וכוונתו י"ד(.)ש"ך,
 מש"כ דודאי מבואר, ובשר בעורריעותא

 אם לאסור דישרמ"א
 בעור ריעותא אאין כ"א קאי לא בה"מ,לא

 רש-י לדעת חיישינן ריעותא כשיש האובשר,
 ומ"מ טדפה. בה-מ ואפי' לחוץ פ"א יצאשמא
 ריעותא אין אם חילוק יש בזה ונקשר,בחזר
 באין אף עכ"פ לאחרים להתיר יש ובשר,בעור

 ל הך תאוהבשר ל חא
 תבוא והשביעה שאובל, מזה רק שבע אינו האיש כי הכינה, כו', המן" את לכם ויתן "וירעיבכם, בפסוקבמפדשים

 סיר על "בשבתינו בתלונותם שאמרו וזהו צרכו. מכוי יותר אוכל מלא סל הרבה, לו שיש רואה שהואמזה
 לחסוף אחר לכל אפשרות והיה אחר, גוול מסיר כולם שאכלו כלומר )בשלח(. לשובע" לחם באכלינוהבייר,
 חמרים חמרים וצבר טרפו, אחר רווף היה אחו כל ולקטו". העם "שטו בקרא וכמרומז מחבירו. יוחרחתיכה
 וואג היה לא וגם לגלגולת. עומר צרכו, מכוי יותר לו ישאר שלא יווע, היה א' שכל הגם מצרכיד,ם. ויוחריוחר
 היה וקשה כבו כמה אבל היתרון. את בעיניו לראות בעומר וימווו רק יתרון, לו שהש מזה לאחרים יחסרשמא
 הובר היה יה וכעין ג'(. אוה"ח, )עין צרכו כפי אחו לכל רק כלל, יתרון להם שאין המויוה אחר בראוחםלהם
 )בהעלותך(. בשר" יאכילינו מי ויאמרו כו', התאי בקרבו אשר "והאספסוף כוכתיב הבשר, על בתלונותםגם
 היה כי )רש"י(. עלילה שמבקשים אלא י"ב(. )שמות, יבקר" "וצאן נאמד כבד והלא בשד, להם היה לאוכי

 השליו בלקיטת עושים שהיו שמצינו כמו חמרים, חמרים ולאסוף טרף, לטרוף ויעריבג בשוות בשד אחר לשוסרצונם
 אחו לבל המן, בבחינת הבשר את להם נתן והקב"ה ושובע. זולל של רעבתנית אכילה ולאכול להם,כשניתן
 מחוסרי שהיו מפני לא אבל החליקה, אופן נגו שהמחיאו התלונוח, באו זה סור ועל צרכו. כפי וישקלבמוה
 מסתכין אנן מנגבא, נפשינו "וכוין יונתן ומתרנם כל", אין יבשה "ונסשינו בפסוק שמצינו וכמו חלילה.אוכל
 מסתפקים היו שלא היה, והחסא לו. שיתן הקב"ה מיו המצפה כעני פ" )יונתן(. מיויא" מגיסא ומוויקכמסכן

 ועוגות ולבינונים, לצויקים לחם עוגות. וכתיב לחם, כתיב בחז"ל, כמרומז תענוגים. אחר דופו רקבהכרחיוח,
 התערומות בפרשת שנאמר כמו מעוגות. במחשבהם חושבים והיו לחם, אוכלים היו הרשעיםלרשעים.
 אותו ועשו בסרור, ובשלו במווכה וכו או ברחיים וטחנו ולקטו, העם שטו כו'. כל אין יבשה נפשינו"ועתה
 זה. כל על לנו לרמז ובא המן, בסרשת ולא המתלוננים, בפרשת נאמד זה וובר )בהעלותך(. כו'עוגות"

 רצונם לעשות הקב"ה נסה הצרכים, חלוקת אוסן על והתערומות התלונות לכל וקץ סוף לעשותוכוי
 בחחם והכלכלה המחיה בשאלת האום לו שיבור ישרה ורך היא איזו אחריהם, ולבניהם להם, להראותכוי
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 רק נטרפת הבהמה אין ואם לא. ולעצמוה"מ,
 יחדיו שבר אל שבר שאין אף אבר, אותולעניז
 ונקשר, בחוץ ריעותא רואין כשאיןירבוקו,
 בעור ריעותא יש ואם לעצמו. כלל להחמיראין

 באין אף כשר י"י, שא"ש נקשר אם אזובשר,
 עכ"8 היקל הב"ח זע"ז, שוכבים ואםה"מ.
 נקשר באין אבל כו'. הפסיד לא והמיקלבה"מ,
 להכשיר אין בה"מ אף ובשר, בעור ריעותאויש

 עצם נשבר ואם שם(.)פמ"ג,
 נחתך אם טרפה, שאין כמקום פרישהמצות

 אסור והאבר מותרתהבהמה
 שגזרו בלבד, פרישה מצות אלא בו ואיןמדרבנן,

 לא ואם ו'(, ט"ז )מחבר, אבמה"ח משוםבזה
 ודאי אם אף להתיר יש שמלחו, קודםחתכו
 אף להתיר יש ובספק ז'(. )ט"ז, לחוץיצא

 לחוץ יצא ובוראי י"ג(, )ש"ך, וצליהבבישול
 בחתיכה דבוק איסור אומרים ואין ס',צריך
 מצות אלא בו שאין כיון בו, רבוקשאבר
 בתבשיל אין אם אבל שם(, )ש"ך, בלברפרישה

 התבשיל, כל נגד ס' אח"כ צריך כנגדו,ס'
 )שם(. נבילה בתחילה נעשה דהתבשילכיון

 ומ"מ הפ"מ, באין שרי לחוץ, יצא אםובספק
 דבר ואבר לעני ואפשר האבר. להשליךנוהגין
 אין בספק ואינדיק, אווזא גף כמוחשוב,
 במליחה, והש"ך הט"ז פליגי וכייהשליך.
 ה"מ, באין אף שרי לחוץ יצא בודאילהם"ז
 גדול ולצורך ה"מ, באין במליחה אסורולהש"ך

 אבר להושיט ומותר ז'(, )מש"ז, להקליש
 י"א(, )ש"ך, נחלבן

)ו-ז(
 את חופיז ובשר דעור הא חופין ובשרעור

 מהבשר, רוב צריךרובו,
 )מחבר(, לא הבשר, מן וחצי העור מן חציאבל
 הבשר, עם מצטרף רך, שעורו כיון בעוף,אבל

 וכתב )שם(, כשר בשר, ומחצה עורובמחצה
 בעוף אפי' מציל אינו לבדו עור אבלהרשב"א,
 ממנו וניטל הקולית עצם נשבר ט"ז(,)ש"ך,
 ונתעכלו בשדרה, המחובר העליון מראשוקורט
 רובו, את חופין ובשר עור אם ניביה,מיעום
 )מחבר(,כשרה

)ח-4ט--י(
 שעור מקום שיש שכתב, טייש לבדועור

 והוא בבהמה, אפי' מציללבד
 שם שאין לפי לארכובה, ממש הסמוךבמקום
 העצם. עם דבוק לבד עור אלא בשרלעולם
 אם בשר, שם להיות שדרך מקומותובשאר
 רירין והיה בלבד, עור אלא בשר שם היהלא
 גידין )מחבר( שמציל י"א והעצם, העורבין

 הגידין וכל מצילין, אינם להקשות,שסופן
 רמ"א(. )מחבר, להקשות סופןמיקרי

 במקום החופה בשר היהלא
 סביבות מתלקט אלא אחד, חבשרנשתנח

 אחד, במקום שהוא אוהעצם,
 או העצם, מעל נקלף או מרודד שהואאלא

 ל חך תאוהבשר ל חא
 כי יען )בהעלותך( בשר לבם ונתן כף בשר יאכילינו מי לאמר ד באזני בכיתם כי שאמר וזהוהחברותים.

 שנאמר וזהו הצרכים. חלוקת בנידן אותם צוה אשר הישר והורך הסדר את שמאסו כלומר כו'. ו' אתמאסתם
 המחרת, יום וכל הלילה וכל ההוא, היום כל העם ויקם המחנה. על ויטוש כו', שלהים ויגז ד מאת נסע"ורוח
 המסיר ל'(. י"א, )במובר, כו' המחנה סביבות שסוח וישסחו חמרים, עשרה אסף הממעיס השליו. אתויאספו
 חמרים ואסף שס היה ואחד אחד כל בסופם, היה ומה כרצונם. בו לעשות הבחירה להם ונתן רב, אוכלבידם

 ואסף לחמו את לוחם היה אחו כל חבירו, על גבר דאלים וכל החלש, על גבר החזק ובלילה, ביום עבווחמרים,
 מאו. רבה מכה בעם ד' ויך הנוכאים, נגישת על ד אף בם שחרה עו ממנו, החלשים חשכון על רכ:שואת

 רציגי. בלתי עולם סדר הגהגת של העונש האחרונים, הוורות יועו למען התאוה קברות ההוא למקוםוקראו
 בשאלת הסכם ליוי כאו לא ועוהן ולאלפים, למאות עתה עו מאז שנתרבו התאוה קברות של המקומות הםורבים

 והבחירה סור, שום בלי חפשי הוא היום עו החהם הרכשת סור החברותהם. חהם של השורה חוס שהיאהכלכלה,
 כחהם נוהג הובר כן ומנצחו, חבירו על גבר ואלים ובל לבו. וכתאות ויכלתו, כרצונו לעשות אחו לכלניהנה

 מהם, החזקים רגלי תחת נורסים החלשים לעם, עם בין הבללים, בחהם מתנהג הוא ובך לחבירו, אום ביןהפרטים
 וישלוס הצרכים, הספקת בניון התורה ורכי יקבלו לא שבאם לבם על יעלה ולא כלעו, חהם רעהו את:איש
 וזהו התאוה. קברות של גדול אחד לקבר כולו העולם כל יתהפך הזמן בהמשך ואכול, חסוף של כזה סדראי

 שכל שמפני כלומר, ונפילה. יריוה ע"י בהם הרג אכילה, ע"י השליו בהם שהרג ממה שיותר בחז"ל,כנאמר
 ונהרגים נרמסים ונורסים, וורסים רבים היו רומס, וזה חוסף זה אחרים, של לראשם מעל טרפו אחר רץאחד
 אוכלים. שהיו הגסה האכילה משליותר

 כהוגן שלא להם ניתן כהוגן, שלא שאלו ובשר כהוגן, לרט ניתן כהוגן, שאלו לחם בגמרא,ומנואר
 שאלתם על הוא כהוגן, שלא שאמר במה הכהנה )רש"י(. להם היה רב מקנה שהרי מלאה, כרס מתוך ע"ב(.)יומא,
 אכילת הנקרא אכילה, באופן חדש פרק אותם למו משה כי להם, זרה היה האכילה אוסן וגם צרכן. מכדייותר
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 נסרק, או ניקב או התחתון, שלישיתושניטל
 החופה בשר נתמסמס אם וכן מצילין.אינן

 מציל אינו גורדו, שהרופא בשר כעיןונעשה
 שהרופא בבשר בקיאין אנו אין ואנן)מחבר(,
 הבשר, מראית שנשתנה מקום כל ולכןגוררו,
 )רמ"א(. מצילאינו

)יא(
 בסכין הבשרנקדר 5ם5ין ה5שרנקדר

 כעין השברמעל
 כשרה. מכוסה, היקיפו ורוב בעיגול,טבעת
 הקרירה סביב בעצם דבוק הבשר שיהיהוהוא

)מחבר(.
)יב(

 שעושה במקום העצםנשבר ונקשרנש5ר
 ונקשר, וחזר טרפה,אותה

 )מחבר(. כשרה לאו, או רובו יצא אם ידועואין
 באבר וגם רובו, את חופין ובשר כשעורודוקא

 )ש"ך(. רכשר כ"ש ונקשר חזר אםהמדולדל,
 שא"ש ונתחבר הראשון, למקומו שחזרוהוא
 השבר, במקום עב עדיין הוא אם ואפי'י"י,
 אבל רמ"א( )מחבר, כשר שנשברה, עדייןוניכר
 למעלה, נמשך זה זה, על זה שוכביםהעצם שברי שני אלא הראשון, למקומו חזר לאאם
 השבירה היתה ואם )מחבר(. טרפה למטה,וזה

 שלא רק ונתדבקו, וחזרו בשיפוע,5קולמס
 למעלה, קצת נמשך זה עוקץ רק ממש,נתכוונו

 אלא איסור רליכא דכשירה. למטה, קצתוזה
 במקום העצם נשבר דאם ונ"ל זע"ז.כששוכבים

 בזה ס"ה, כרלעיל טרפה אותו עושהשאין
 חיר שלא אע"פ יפח, ונקשר חיר אםמהני

 הריעותא שאין בגף, ומיהו )ט"ז(.ומקומו
 י"י שא"ש אף להקל לסמוך אין עצמו,מחמת
 בה"מ, הקיל נ"ד סי' לעיל שהש"ך ואףכו',
 מיירי זה וכל י"א(. )מש"ז, בזה לסמוךאין
 צומת במקום אבל הגידין, צומת במקוםשלא

 )רמ"א(. נ"ו סי' לקמן עייןהגידין,
)יג(

 יורע ואינו שבור נמצא הש5ירח ימןספק
 או מחיים נעשהאם

 בידוע שחור, המכה מקום אם מיתה,לאחר
 עליו, לעמוד יכולין אין ואם מחיים.שנעשה

 שרצצה, או שררסה כמו לתלות, במה ישאם
 מספק אסורה לתלות, במה אין ואם להקל,תולין

 בזאב, רתלינן ל"ו לסי' רמי ילא)מחבר(.
 ספק כאן נמי אי לרבר. רגלים איכארהתם
 )ש"ך, ספק מיקרי ולא ידיעה, חסרוןמחמת
 שנולד, בעגל מעשח ב', בל"י, כתבכ"א(

 והיה עקומות,וידיו
 ברכיו, עלהולך 5ר5יו על שהולךעגל

 האחרוניםורגליו
 אם אומר, ואני ע"ש. והכשירו, פשוטות,היו

 הוא, רבתו~ה אף צ"ה, חשש מחמתמתירו הייתי לא לפני, בא היה אם ומ"מ לזה.ברור איסוי ירענא לא האחרונים ברגליםאיתרמי
 כו' הגירין לפסוקת לחוש יש הכיאפילו
 שם(.)שפ"ד,

 ל הך תאוהבשר ל חא
 משה, שבא עד באשפה, המנקרין לתרנגולין דומין "סראל היו בתחילה כו', אחי ר' אמר בחז"ל, כמבואראדם.
 שהרכשת בא, הוא להורות באשפה, המנקרין שאמר במה ג"כ ומרמן ע"ב(. )יומא, סעודתם זמן להםוקבע
 על להיות צריכים הצרכים תשמושי כמו הפרנסה מקורי בי וטהור. נקי ממקום לבוא צריך אוכל,צרכי

 הקודש.טהרת
 ~ה בגדר עומד היין שתחת כן המא:לים, בין הקשה הפרבלעם הוא בשר שאכילתוכשם ייןשוזייוז

 האדם. ונפש גוף בקרב חזקה התעוררת לידי מביאה ה~את המשקה כי המשקאות.בין
 בעולם, יין נברא לא יותנן, ר' אמר בגמרא, כמבואר ומוגבלת. ידועה במדה ידועים, לזמנים רק בה משתמשיםלכן
 אותו אומר, ר"מ כנאמר, ביין, שנכשלו הם רבים כי ע'(. )סנהדרין, כו' לרשעים שכר ולשלם אבלים, לנחםאלא
 בא דנח המעשה גם )שם(. יין אלא לעולם, יללה שמביא דבר לה שאין היה. גפן ממנו, הראשון אדם שאכלאילן
 בחן, נאמרו תין י"ג כו' דרש מצינו, ועוד ט'(. )בראשית, כו' וישכר היין מן וישת כרם ויטע כדכתיב, היין,ע"י
 כו'. היין מן עצמו יפרוש בקלקולהע סוטה הרואה בגמרא, מצינו וכן )שם(, מי לשון כו', וישת ויטע,ויחל,
 באכילה והזהירות שהשמירה להתבונן, יש ומ~ה בו, להשתמש איך ומכירים יודעים שאינם מפני הוא זהוכל

 איך להכיר ויזכה שיודע מי וכל נאכל, אשר דבר בכל רק האסורים, כדברים רק דוקא מוגבלת אינהושתיה,
 להביאו מועיל רק יזיק שלא רק לא אן והמועיל, הטוב לצד אוכל שהוא היאכלים של ההתעוררת אתלהביא
 זכה לא "ראש", נעשה זכה תירוש, וכתיב תירש כתיב רמי, כהנא רב בח~"ל, שמצינו כמו הכוחין.לגולות
 לשון ישמח, וקרינן )רש"ק. שומם לשון דמשמע בסין, כוי ישמח וחן ק"ד( )תהלים, כתיב רמי, רבי "רש",נעשה
 שהעיקר לרמז סקח(. )עשעני פיקחין ורוחני חמרי רבא, דאמר והתנו משמההו. זכה לא משמחו, זכהשמחה,
 דברי המלך, שלמה אם שיסרתו התוכחה, בסרשת מצינו 1כ1 דבר. בכל להשתמש איך לדעת הוא, לסובהמכריע
 ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל מי כו'. יין ששותין מלכים אצל לך מה לו אמרה ל"א(. )משלי, משא מלךלמואל
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 סעיפים. י' ובו הגידין, בצומת טרפותדיני
 התחלתן. )ג( בעוף. צ-ה. מקום )ב( נעקרו. נפסקו. הגידין. צומת ניטל)א(
 שיעור )ה( שא"ש. נתרפא הערקום. במקום העצם נשבר הערקום. נגד נפסדו)ד(
 בעוף. )ח( בבהמה. הגידין. צומת מספר )ז( באילו. הנבלעים גידין )1(ארכן.
 באהוא בצ"ה. מכה הגידין. צומת בבדיקת בקיאין, אנו אם בעוף. מקומן)מ(

 עדיין אם בבהמה. ונקשר. צ"ה במקום נשבר )י( אנו. בקיאין אם האן,וענגליש
 בעוף מודדין איך חודש. י"ב מהני אם צ"ה, במקום בנשבר נקשר. ולאשבור
 לצ"ה. אצבע תוך עליון ועצם ונקשר. מחצי למעלה השוק נשבר בצ"ה.השיעור

 מגדים. מפרי רגל דיניקיצור
)א(

 צומתניטלו נפסקו, חגידין; צוסתנימלו
 )9י',הגירין

 מבער לשון יחר, נקשרים שהגיריןמקום
 העצם שכל אע"פ טרפה, שנפסקו, אולצמתך(

 )מחבר(.קיים
 העצם מן ונקלפו הארכובה מןנעקרונעקרו

 א', )ט"ז, טרפה למעלה,ער

)ב(
 בעצס בבהמה הם הגיריןצומתסקוסן

 שאומר מי ויש חוץ. כלפיהאצמעי
 כב' להחמיר ויש )מחבר(. פנים כלפישהם

 )רמ"א(. עיקר הראשונה הסברא אבלהסברות,
 בנפסקו להתיר יש בה"מ רר"ל,ולכאורה
 שיתיר לאחר מצאתיו שלא אלאהפנימים,

 מחיים אם ספק אם ואפשרבה"מ.
 אין בחיצונים שחיטה לאחר או נפסקבעוף

 שחיטה, לאחר שמא ס"ס,לעשות
 א'. כסברא רעיקר פנימים, כמ"ר הלכהושמא
 צר עור שיש היכא רנ"מ במ"י ראיתיושוב

 ספק כשיש והיינו א', אסברא רסומכיןלהתיר,
 דגם ורע, ס"ס. מטעם להתיר ישבפנימים,

 להחמיר צריו אנו, שבקיאין וכיוצא,אינדיק בעוף ונ"מ כו'. מחוץ צ"ה העיקרבעוף
 והם ובפנים, מחוץ ולברוק הפירושים,ככל
 ליזהר המורה וצריך בתרווייהו, מי"ויותר

 ב'(.)שפ"ר,
)ג(

 והוא הערקום, מן למעלה התחלתםהתחלתן
 לארכובה השוק שמחברין קטןעצם

 וצומתין מתחברים ממנו ולמעלה קוגיל.שקורין
 ער בשוק ומתפשטין ועולין אלו,גירין

 )מחבר(. בשר כעין וחוזריםשמתרככים
)ד(

 אונפסקו נשברי הערקום, נגדנפסקו
 כנגרניטלו

 כתב, פ"ו סי' ובש"ר )מחבר(, כשרההערקומ
 טרפה, עצמו הערקום במקום העצםרנשבר
 הגירין, מצומת אחר נפסק לשמא לחוששיש
 נשברה לא ואפי' הגירין, צומת הוא שםכי

 לפסיקת רחיישינן טרפה, לחוץ, ויצאהעצם

 ל חך תאוהבשר ל חא
 הוא שכרות, שם(. )סנהדרין וישתכריין ישתה לפחחו, משכימין עולם רזי שכל מי דאמרי, איכא וישחכר.ין

 מי שכל מפרשים, ושאר במהרש"אועהן וההפסד. הרע לצד חריפים משקאות ושאר השן השחמשות שלבחינה
 הטוב לצד בדברים השתמשות בחינת וזהו והתרוממות, החחכמות התעוררת לידי הרע ויצר טוביצר ע"י ולבוא הן לשתות נכון יתירה, הבנה הדורש דבר באיזה להתחכםשצריך
 הוא שבאדם, הרגש כוחות של וסיבוב נטיה של שהענין לדעת, ונכוןוהמועיל.

 המעורר כח "יצר", נקרא שבאדם הטבעי הרגש שכח ידוע הנה עליו. לעמוד ונחוץ וכדאי מאד, וחשוב גבוהענין
 לפי יצר, ופ" ורעיוניו, האדם לב תאות נקראת יצר הרד"ק, שכתב כמו בתוכו. הנטבעין הטבע חוקי אתבקרבו
 מחודשים נבראים ב' שיהיו יחשבו שלא ההמון מלב להוציא אליהם. מתאוה שהלב בלב, ענינים ופועל יצר,שהוא
 לעשות הבחירה היא האדם וביד ס"ד(. ברכות, )הכותב, כו' וכדומה שד רע ויצר טוב, מלאך טוב יצר ווהיהבאדם,
 הטוב. לצד או הרע לצד הנטיה, הבנת של ויכולת באופן תלוי זה רע, יצר או טוב יצר זהמכח

 טוב יצר זה טוב )בראשיח(, כו' מאד" טוב והנה עשה, אשר כל את אלקים "וירא בפסוק בחז"לוכמרומז
 ישתמש ואם שירצה. צד לאיזה לנטותו האדם וביד ורע, טוב צדדים, ב' לו יש היצר כלומר, )שם(, המות זהמאד
 כמות. מר הרע יצר נעשה הוא או מאד, בבחינת ההצרכי, מגדר יותר שבקרבו, החאוה רגש את לעורר כחבאותו
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 גופה דבארכובה אלמא כו' עכ"ל מהגידיןאחד
 הגידין. בצומת בדיקה צריך נמי הערקום,שהיא
 )ש"ך, כו' טרפה בקיאין, שא"א לדידןוא"כ
 מהני, לא שבר אל שבר נתרפא ואפילוד'(,
 הט"ז אמנם כו'. עצמו מחמת הטרפה שאיןכל
 ארכובה, בנחתך הש"ך דברי מפרש א', אותשם
 יש ודאי ששם לשוק, הטשיך בין הגלידהיינו
 שא"ש שנתרפא כל בטשיך, ולדידיהצ"ה.
 חגידין דצומת ודע, כו'. כשירהלכ"ע

 נחתך ואם ערקומא. דעילוי ד"ה ע"ו,חולין, רש"י פי' כן כי לשוק, טשיך בין הם,בבהמה
 כתבנו וכבר כו'. טרפה עצם, לאותו שוקבין
 צ"ה, הווין לשוק, תחתון בין דבעוף נ"ה,בסי'
 ד'(. )פמ"ג, להקלואין

)ה(
 שמתחילין ממקום ארכן, שיעור ארסןשיעור

 שמתפשטים עד צומתין,להיות
 מי ויש אצבעות. י"ו גסה, בבהמהבבשר,
 דקה ובבהמה אצבעות. ד' שיעור שהואשאומד

 במראיתן אלא שיעור, חכמים נתנולא
 ועבים, קשים לבניפ שהם זמן שכלובמישוש,

 מתחילים כשהם אבל הגידין. צומת דין להםיש
 דין להם אין ודקים, קטנים שהם אולהתרכך,
 אלא כ"כ, לבנים שאין ובמקום הגידין.צומת
 הוי לא זכוכים, כעין ומזהירים קצת,לבנים
 )מחבר(. הגידיןצומת

)י(  כזכרות באילו, שנבלעים אחרים גידיםיש
 הגידים צומת בכלל אינם ואותםבנקבות,
)מחבר(,

)ז(
 בבהמה הגידיןצומת חגידין צומתמס9ר

 ושנים עב אחדג',
 נשארו שהרי מותרת, לבדו, העב נחתךדקים.
 העב שהרי מותרת, השנים נחתכו הדקים.שנים
 מיעוטו. אלא ניטל לא והרי משניהם,גדול
 )מחבר(. טרפה מהם, אחד כל של רובונחתך
 א' רוב רק נפסק אם אף להטריף רש"ידעת
 ו'(, )ש"ך, תורה בשל להחמיר וראוימהן,
 כשתולה שמפרידין אותו הוא העבהגיד

 דבוקים והם השנים, על מונח והואהבהמה,
 )רמ"א(. ובעצםבבשר

)ח(
 בבהמה, כמו האמצעי בעצם הםבעוףבעוף

 אחד של רובו נפסק ואם י"ו.והם
 )מחבר(. טרפהמהם,

 צומת שכלים מקוםסימן בעוףמקומן
 בבהמה כסמנם בעוף,הגידין

 לשער יכול לשעה שבקי ומי )מחבר(.דקה
 קשים שהם זמן כל וקטנו, גדלו לפי עוףבכל
 הוי לא שמתרככים ובמקום הגידין. צומתהוי

 ל חף האוהבשר ל חא
 יעיה ואם והרע. הטוב שניהש מאוחוים זה שברגש כלומר לחדא". תקן "והוא התרגום של ה9ירוש כהנחווהו
 ולבוא גדולות, 9עולות בו לפעול ויכול מאד, חוק דינמי כח ביוו נמצא או המועיל, לצד לנטותו האדםביד

 עמו, והפשיר אחא, ו' אמר כו'. טוב יצה"ר עשה אבינו אברהם אברהם. אצל שנאמר וכמו עילאה,להתרוממות
 אומר, מנסיא בן שמעון ו' אתה", "ארור בפסוק בחז"ל וכמרומז ט'(, 9' ברכות, )ירושלמי, הברית עמווכרת
 נחשים שני לו מודמנין היו מישראל אחד כל הנחש, נתקלקל שאלמלא העולם, מן שאבד גוול שמש עלחבל
 והמועיל, הטוב לצד הגדול בכוחו להשתמש יכול הווכה, כל הרע, יצר וה הנחש על מרמו י"ט(. )ב"ר, כו'טובים
 אבל וגס. 9שוט בהמי לרגש נחשב הוא שלכאורה ב(יש המוטבע הוח הגוא הכה כי ע"ה. אבינו אברהםכמו
 ישרות. והנהגות טובים מעשים ע"י טוב, ממנו לעשות כאברהם, להיות אום כל יכול וחינוך, טיפולאחר

 שנאמר שם, עומדים און צדיקים שם, עומדים תשובה שבעלי מקום אבהו, רב אמר תשובה, בעניניכמרומו
 אחר ובמקום כך. הוא הדבר באמת למה תמיה, שלכאורה צ"ט4 )סנהדרין, כו' לרחוק שלום שלום ט'()חשעיה,
 כו' רשע ובשוב ל"ג(. )יחוקאל, שנאמר כוכיות, לו נעשין שודונות תשובה, גדולה לקיש, ר' אמרמצינו,
 המפרשים פירוש לפי הוא הענין אך לוכיות. נהפך להיות יכולים ודונות איך תמוה, ג"כ והוא 9"1(.)יומא,
 בעולם הנמצא דבר שכל לומר יכולים איך קשה, וה יימ )קהלת4 הבל" הכל קהלת, אמר הבלים "הבלב9סוק
 הכהנה 91ירש1 כואת. לומר יכולים שאין והמצות, התורה ובתוכם בעולש הרבה דברים נמצא הלא הבל,הוא
 שוכב הוא קטן, ילד עור כשהאדם ושיבה. וקנה עד ההלדו מיום האדם, בחת התפתחות של ההדרגות עלבוה
 ומביט קצת מתגדל כשהוא 1"שר. טוב לדבר בעיניו נראה וה וכל וטיט. מרסש שונים שעשועים עושה הארץ,על

 בעסר. מתפלש שהיה שעשה השטותים על בעצמו ושוחק מתבייש הוא העבר, ומן של המעשים עללאחוריו
 אחדוח, שנים עבור ולאחר נקיים. רכים מדברים וכדו' בצק או מנכאת כאלו שעשועים מעשה לעשותומתחיל
 קטנים, עצש חתיכות או ניר מחתיכוח שעשה הבית על כגון שעשה, השעשועים ערך על בעיניו כמצחקהוא
 מהמעשה ופסק לאיש, ונעשה כשגדל וגם נוקשה. ובצק מנכאח ואח"כ מרפש תחילה שעשה וחלות הככרותועל

 ההסרש והעתלוח, השטותים כל לרבות בקטנוחו שעשה המעשים וכל וחלות, עוגות ועג בתים עושה ג"כ שלו,נערות
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 ברוחב ישער לשער, בקי שאינו ומיצה"ג.
 אין ולעולם שמתחילין. ממקום בעוףאצבע
 האמצעי. עצם מחצי למעלהצה"ג

 דקשה משום עוף, של הגידיןבריקח צומת בבדיקה בקיאין איןואנו
 בכל ולכן נטרף. הוא ובקללבדוק,

 רק אינו אפי' צ"ה, במקום מכה דאיכאמקום
 בדיקה צריך שהיה מאחר הדם, ונצררנפוח
 )רמ"א(. טרפה הוא בעוף, בקיאין אנוואין
 אם ולראות לחתוך וצדיך הנפוח. לפי הכלמ"מ
 כתב הב"ח גם להטריף. יש אז רקבון, שםיש
 ובכה"ג בלוי, געל, גרין, כגון לחוד,מראה בשינוי אבל בנפוח, אלא הרמ"א אמרדלא
 לגמרי. מכשירין נפוח, ולא לקותא שוםדאין
 מועט, דם צרורת רק שכשיש העט"ז,וכ"כ
 בגידין. ריעותא שום רואים כשאין נטריףלמה
 שמים ירא חכם וחקידת שאלת לזה צריךומ"מ
 דוקא הש"ך כתב )ש"ך(. עכ"ל בזמנינו,אפי'
 שלא גדולה, ריעותא שאין כל בהמה האעוף,
 בבהמה רקבון וקצת נצרר אלא העצם,נשבר
 בקיאין באינריק ח', הבל"י, כתבבקיאין.
 ראווזא כ"ו, בכנ"ה ראיתי ואני בצ"ח.אנו

 צריך ומ"מ כו'. בדיקה להם יש האן,וענגליוצן
 לו שאין קרפטווא, עוף מין כתב, עודזהירות.
 כו', צ"ה לו שאין יאמר מי אלא כו'צ"ה
 כך המין שרוב בזה האומרים על לסמוךשאין
 בשאר כמו טרפה צ"ה במקום נקשר ואםהוא,
 י'(. )פמ"ג, כו'עופות

)1(
 העצםנשבר ונקשר צ"ח בטקופנשבר

 צ"הבמקום
 נשתנה לא אם מתירין יש יפה, ונתרפאונקשר
 עד אוסרין ויש השבר. שעל הבשרמראית

 דאין ולדידן, עיקר, וכן )מחבר(. צ"השיבדוק
 )רמ"א(. טרפה העוף, בבדיקת בקיאיןאנו
 אל שבר נתרפא דאם י"ב, נ"ה, לסי' דמיולא
 ביציאת תלוי הטרפות דהתם דכשר,שבר
 הגידין לפסיקת למיחש איכא הכא אבלהעצם,
 ונקשר, בחזר אף כשר ובבחטח י"ב()ש"ך,
 שבור, עדיין ואם י"ג(. )שם, שא"ש בלאאף
 בלא אף מתידין ובה"מ )שם(. לאסודיש

 יראה צ"ה, במקום נשבר חור,צ י"בשהייח כ"ב(. נ"ו, השלחן, )ערוךנקשר
 י"ב שהייה מהני דלאלי

 דלאו השבירה, מיום בעוף יום כ"א אוחודש
 על שהולך מתוך אלא חיישינן, השבירהלשעת
 לשמא שעה בכל חיישינן אותו, ודוחקרגלו

 היטב, ונקשר חזר אם ומיהו הצה"ג.נתקלקלו
 מיום יום כ"א או חודש י"ב שהייהמהני

 דמתיר, למאן הערקום, תוך נחתך וכןשנקשר.
 מהני. החיתוה לאחר חודש י"ב שההאם

 ה', הבל"י,כתב
 למעלה נשברשוק צ"ח אצל האצבעסרירת

 ונקשר עצם,מחצי
 לצ"ה, אצבע תוך למטה יורד עליון ועצםזע"ז,
 למטה דחיה בשעת כי טרפה. עוקץ בו שאיןאף

 דיליח שסברא ומשמע הגידין, לפסיקתחוששין
 וצורך בה"מ לאסור בידי אין אמנם כו'.הוא
 )שם(. כה"גשבת
 אצבעות ב' שנשבר שוק לידי, באטעשח

 להכיר. שא"א כמעט ונקשר,מצ"ה
 יורר העליון עצם כי וראיתי בדקתיאמנם
 שקודין ארכובה עד חתחתון חלללתוך

 נעשח, בילדותו דודאי ספק והיה"גליד",
 נתגדל כך ואחר מגודל, פחות שבר היהושמא

 ל הך תאוהבשר ל הא
 הבל שעשה הרוחגחם כמו הגשמחם מעשיו כל בעיגיו גראו לאחוריו כשמביס ושגה, שגה וכל ואופו. בערך רקהמ

 העבר של החסרוגות לראות והשתלמות, ההתפתחות חוק ווהו מדובגא(. )המגיד גערות ומעשה שסות מלאהבלים
 פרטי, באדם מתגהג הוא כך להתפתחות. וקצבה גבול אין כי החחם, ימות בכל מתגהג הוא וכך לעתיד.ולתקגט
 ושיבה. וקגה עו לעולם ממשיך וה ודבר וביסול, בשחוק שלהם להעבר מביסים כולם בכלל, שלמיםובעמש
 תועלת בוה ויש הבלים. והבל שסות של בבחיגה כולם הם הוורות וכל השגים כל של הכל שהסך גמצא,הרי

 שוגים גלגולים של הומן בהמשך דבר סוף אכל ווור, דור בכל וגעשים גחורים וההבלים שהשסותים הגםגדולה,
 לתקן משתדלין ודור, דור ובכל ושגה שגה בכל כי השלמה. לידי יבואו סוף כל וסוף תיקון, בהם געשה הללובמעשים

 תכלית בעגין לעיל כמבואר התפתחות, של בחוק גבוה למדריגה גחשב כבר החסרון והכרת מהעבר, החסרוגותאת
 באריכות. גוע שלאהידיעמ

 וכיות. הודוגות מכל לו שגעשה שאמרו, עד בחו"ל כ"כ המשובח תשובה הבעל חשיכת של הסודווהו
 חייהם בימי ומן בשום עצמם את מחויקים שאין הללו החשים על הוא תשובה" "בעל במושג הכווגה עיקרכי

 בין חובתם ידי יוצאים שאין ויודעים עצמם, גגעי את ימיהם בכל רואים רק צדיקים, בבחינת שלמיםלאנשים
 ודואגים רעים, אם הם הסובים מעשיהם על עליהם שמיט מורא פעם ובכל לחבירו, אדט ובין למקום(ים

 נמצא ובגידות. לאשמות להם הגחשב הובריט לתקן הכוחות בכל ומשתדלים אשמגו, לאמור תמיוומתוודים
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 גדל העליון שמא או למעלה. ועלההתחתון
 האי דכולי בה"מ. והכשרתי למטה, כךאחד
 לפי הכל ומ"מ ספיקי. כמה והוה חיישינן,לא

 בריא, שהעליון דואה אם המודה, עינידאות
 למטה הוה שהשבר דואין דקבון, בו ישותחתון
 א"כ למעלה, ועלה א"כ נתקדם והתחתוןבצ"ה,
 בקיאין אנו אין ולדידן בצ"ה, דיעותאהוה
 להקל לסמוך ואין מספק, וטרפה עוף שלבצ"ה
 מקום ובגליד טשיך, לו אין דבעוף ודע)שם(.

 יש ובאמצע כבוכנא, עגול יש השוקשמתחיל
 שצ"ה דעה יש גם שם, העצם שוה שאיןפגם
 למטה נקשדים קצת ודאיתי ובדקתי בפנים.הם

 אצבע שיעוד למדוד דאין לי ויראהמבוכנא,
 להחמיר דאף ההוא, הבוכנא שכלה לאחדאלא
 לשוק, התחתון בין צ"ה שמתחילין לומדיש
 שם(. )פמ"גו כו' להקלולא

 רגל דיניקיצור
 העוף כשדה נשבר, או שיחתוך בכ"מתון, התח- הפרק האחדונים, ברגלים יש פרקי5ג'
 או חסר וכן שם, צ"ה חשש ואין הבהמה.או
 יש לטשייך, חתחתון 5ין שם. אוסר איןיתיד
 אם שם להתיד נוהגין ואנו מתירין. וישאוסריז
 לט"ז ונשבר, נחתך אם עצמו, הטשייךנחתך.
 שם מטריף דלא כדמ"א, פוסק א', נ"ה,בסי'

 חתיכת משום אוסר שם והש"ך רגל.חתיכת
 משום חשש דאין בסכין, לפנינו נחתך ואםרגל.
 להתיר, יש שא"ש, יפה ונתדשא ונקשרגידין,

 לחוש. יש בכח נשבד ואם מצ"ע. דהטדפותכיון
 לאחד ומ"מ כש"ד שאש"יי מהני לאבצ"ה

 לשוק, טשייך ובין חודשו י"ב מהניהקשידה
 חתיכת מטעם טרפה שם נחתך אם לרמ"אאף
 שלם, ובשד העור יפה ונתדפא חזדה ואםרגל.

 דבקיאין, צ"ה, בדיקת ע"י להכשיר ישבבהמה
 להקל יש ואווזא, אינדיק כמו הגסועוף

 אנו אין הדק ועוף בדיקה. ע"י קצתבהפסד
 עצ5, מח5י ולמעלח בה"מ. אף ואסודבקיאין,

 ריעותא ואין ונשבד צ"ה אין בעוף, אצבעאו
 וראות בה"מ לא אם להקל, אין כלל ובשדבעוד
 הש"ך יפה שאין אף ונקשר, וחזר המודה.עיני
 יש ואם ה"מ. באין אף להקל נ"ה בסי'צידד

 אף יפה, נקשד בלא ובשר 5עורריעותא
 בו גועדין אין ומיהו להקל, דאוי איןבה"מ
 יפה, ובנקשר גדול. וצודך בה"מ דמיקללמאן
 ויש 5לל, נקשר לא אבל שרי. ה"מ בלאאף

 גדול לצודך אף רש"י, לדעת חוששיןריעותא,
 הכי, דינא נמי חקולית ובעצ5 להתיר.אין
 לא יפה נקשד אף לגוף, אצבע סמוךזולת
 להתיר יש ובה"מ ניביה. איעכל דחששמהני,
 נתעכלו, לא אלא ניביה, שנפסקו שרואהאף
 להקל אין שנפסקו רואה אפי' 8,טף,אבל

 בה"מ. להקל יש נפסקו, לא אם אבלבה"מ.
 עור ובעינן כנשבר, דינו הגליד, נשמ5ודין
 דלא כו'. נ"ה בסי' דמ"א כמ"ש חופין,ובשד
 )5מ"ג(. ע"ש עליו, שהשיגכש"ך

 ל הך תאוהבשר ל חא
 מעשים כלומר זכיות, ונעשו הנרצה, התיקון מקבלים וזדונות, לאשמות להם נחשב שהיה והמעשיםשהדברים
 ועומד לתקן מה לו אין לזה לצדיק, בלבו ונחשב במעשיו חסרון מוצא שאינו במי כן לא ומתוקנים. טוביםיותר
 לעצמו. חסרון הרואה כהת"ח והשתלמות התפתחות של להמדריגה להגיע יכול ואין נמוכה, אחת במדריגהתמיד
 "הולך-, בבחינת להיות הרוצה דבר שכל רוחנחם, בדברים והן גשמיים בדברים הדברים, טבע מתחייב הואוכן
 ממצבו עליה לידי אותו יביא וזה נגדחם, כוחות מב' להתרגז מחויב למעלה, עצמו את להגביה או לפניםללכת
 ממנו. גדול יצרו מחבירי, הגדול כל בחז"ל, עוד ונאמר הרע. יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם כנאמרהנקפה.
 תסיד נמצא והוא חבירו, משל ממנו גדול )טמפרמנט( שיצרו מפני הוא, מחבירו גדול שאחד לזה הסיבהכלומר,
 של בגדר תמיד נמצא להיות התרוממות, לידי ומביאו הקודש, הרוח את בקרבו המעורר התרגזות שלבגדר

 לא וזה שלימה. בתשובה תיקון בהן ולעשות החסרונות, את להכיר העבר אל להביס ההתפתחות, בדרך"הולך"
 של הכהנה שזוהי לומר ויש כידוע. מרחוק רק נראין החסרונות כי ממקומו, בפעם כפעם יתרחק אם רקימלט
 שלא וטעותים החסרונות את להכיר העבר אל להביט ושב וחוזר וזמנו ממקומו כשמתרחק "תשובה",תיבת
 ההתפתחות לחוק בניגוד אחד, מקום על "עומד" בחינת הוא לצדיק, בעיניו שנחשב מי כן לא קודכג בהןהכיר
 שעה, ובכל עת בכל בה לעמוד צריך ואחד אחד שכל הבחינה תמיד, טוב", ועשה מרע "סור של הגדרשהוא
 אינו העומד כי בה, לעמוד יכול 4רנו גמור שהצדיק התמידי, תשובה הבעל של הגבוה המדריגהוהוא
 יום בכל עליו מחגבר שיצרו ההולך, כן לא ממקומו. חוזר ואינו נקפה עומד רק בתשובה, חוזר להיותיכול

 והחזיון, הדמיון כנפי על ולהתרומם להתעלה העלות עילת להיות הזה החזק הכח את מנצח הוא ד'ובעזרת
 אדם אין "כי בקרא שמרומז וזהו לזכיות, אותם ולהפך והשגגות, הזדונות את ולהכיר ולשוב לחזור הסבותוסבת
 טעות, הוא חוטא ואינו צדיק שהוא בדעתו שחושב מי כלומר, )קהלת( יחטא" ולא סוב יעשה אשר בארץצדיק

 מכוין, ועוד אותם. לתקן ויחזור במעשיו, שלימות עוד שאין ימיו כל לדעת צריך אדם כל רק לזה. מציאות איןכי
 ההתעוררת ע"י רק והתרוממות, התפתחות של המדריגה לידי לבוא הזה הגשמי הארצי בעולם אפשרותשאין
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 סעיפים. כ"א ובו הרורסת, מהיה ררוסה בהמהרין
 ארי. דריסת טמאה. בבהמה טהורים. ועופות בחיות דריסה יש אם דרטה.)א(
 טמאות. חיות בשאר דריסה דריסה. של טעם כלב, שועל, נמיה. חתול,הזאב.
 נשר. פלקין, גס, הנץ. דריסת )ג( הנץ. בבהמה. לעופות דריסה )ב( נמר.דב.

  לעכו"ם, למכור הכהה תרנגולים. בלול הנכנסים חתולים )ד-ה( טחור.ברדלס,
 ברגלה, דרסה )ד( לנכרי. למכור ללול. בנכנס צהחים, והם שותק הוא עליו. ידומניח
 מדעת, שלא דריסה )ז( בשן. דריסה חקג של אחרוניפ ברגלי דריסהנשכוג
 ארי דריסה. ספק )15( בו. תחובה וצפורן לפנינו, בא מיתה. לאחר וריסה)וש(
 רחב חצר בבהמות. בקעה בכלוב. רחב. בחצר עופות רחב. במקום השהרים,בין
 והם שותק, הוא לכלוב. שנכנס דורס עוף הדורס. בעוף בעופות, דיר גדר.מוקף

 למחר נמצא חתך. ולא הרגו מהן. אחד של ראשו חתך מקרקרין. והם הואשותקין.
 שנים הרגם נדרסים. מקצתן נמצא פצע. או דרס ואח"כ א' הרג אחד. שצעמתה.
 מכניס חתול )י( הרוג. א' וכבש יאבים, ב' הרוגים. כבשים וב' יאבים, ב' יותר.או
 צוח. או שתק אי ספק )ינ:( שדרס. תרבות בן )יא( אחד. ראש וקטע לכלוב,ידו
 וצפורן השהרים, בין ארי )יד( דם. מפעפע לפנינו, בא הדורס. נכנס ספק)ינ(
 נדרסין, 1 ונמצא רחב, במקוס צפורן נמצא הרוג. והג' בא' צ18רן בגבו. תלושהארי
 דרוסה. בודאי בודקין, אם המחבר, לדעת בקיאין. אנו אם בדריסה. בדיקה)115(
 תקנת )יג( שנדרסונ לבהמה תקנה יש אם )יז( הבדיקה. ימן הבדיקה. סור)15ז(
 מקום בכל בבדיקה, בקיאין שו אם בעוף. שהחה הקפה. בדיקת להתיר אםשהחה.
 בשהייה חיישינן אם הללו. בדורות שבורה, נפולה, בדרוסה, כמו בדיקה.שצריכין
 חודש י"ב אם דרבהתא, בפלוגתא דרוסה. לודאי טרפה. לודאו שהחהלתקלה.
 להשהות קטנים. בצפרים בדיקה )י15( מכשירין. ומיעוט מטריפין, ברובמכריע.

 לעכו"ם. דרוסה למכור )כא( נדרסים:הרבה
)א(

 הכאה היא הדריסה )פי'דרוסהדרומה
 בצפרנים( העוף או החיהשהכה

 אלא בדריסתן, שווים ועוף חיה כל ולאטרפה.
 דריסה לו יש הארי כיצד, יש. מעלותמעלות
 )מחבר(. שבחיות והגסה הגדול בשוראפי'
 בצפרנים מכה ארס לו שיש מי פי'דרוסה
 דרוסה הנה )ט"ז(. בו ושורף ארסומטיל
 טמא, הדורס עוף כל שאמרו, מה לאהנזכרת,
 שמטיל הפי' וכאן כו' מחיים שאוכל פי'דהתם

 חיות וכלארס,
 טהורים,ועופות טהורים ועופותחיות

 ארס להםאין
 גונא וכהאי תוס', בשם ב"ח דורסיןואיז

 דריסה, לה אין ממאה דבהמה הטור,בהגהות
 דוקא. ועופות חיות הט"ז, מדכתב נלמדוזה
 הדורס רגלי כסו נ"ו, ב"י, בהגהות כתבעוד

 הפרישה, כ' מיו וגדולה ארס. מטיל איןבפפף,
 ארס. מטיל אין צפרנים, ניטלו דאםט"ז,
 הציפורן, כל ניטל אם דוקא לי, יראהומ"מ
 טעם ודע ארס, מטיל הבשר, עד ניטלהא

 )פמ"ג(. מעיים בני לינקב סופו שהארסדרוטח,
 לא שמא ספק, אלא הוה לא שדרס ודאיואף

 כמו ארס,הטיל
 ט"ו, ס'שיתבאר פפק או ודאידרימח,

 נודע בלאונ"מ
 )משבצת יבואר ולקמן ובה"מ, שנתערב,עד
 גסה, בבהמה דריסה לו אין הזאב א'(.זהב,

 ל הך תאהבשר ל הא
 דוד אצל שנאמר בבחינת והטוב. הנכון לצד אח"כ ולנטותו חטא בבחינת שבאדם הגסות הטבע כוחות שלוהתרגשות

 הטבעחם צרכיו לעשות שהולך היצר את מטעה היה כלומר, )תהלים( עדותיך" אל רגלי ואשיבי דרכי, "חשבתיהמלר
 ואל "רגיו במדרש כמרומז ו,. בדרכי ללכת רגליו משיב היה והתרגיות ההתעוררות ואחר לעבירה, קחבהגשמפם
 ח'(. 8' רות, )מדרש תחטא ולא יצרך אכעיס אמרו ורבנן תחטא. ואל יצרך ארגיז אמר, אבהו בר יעקב ר'תחטאו",
 ביה, הכהנה וי"ל ק"א4 )סנהדרין, יצרו על המתגבר זה ולגבורה, ביצרו, הרודה זה יצרו", "לרוח עוד,ונמצא
 המרמו הבע"ת הוא יצרו, על והמתגבר עמו. לוחם ואינו יצרו את מחליש רק שהוא צדיק מדרגת היא ביצרוהרודה
 שזה במפרשים, כניי 11, לכהנה ממש החטא כהנת שהיה ויש, הטוב, לצד להשיבו עליו ומתגבר עמו ולוחם יצרואת
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 כגון שבהן, בקטנהאפי'

 דריסה לו יש אבל בעגלים, הזאבדריטת
 שבדקות בגדולה ואפי'בדקה,

 דהדבה כיון )מחבד(. גדולים כבשיםכגון
 לפ"ז גסה, בבהמה אפי' בזאב אוסדיםפוסקים
 יש הפסד, בלא לעכו"ם למוכדו דאפשדהיכא
 יש בעגלים גם )ש"ך(. לשחטו ואסודלמכדו,
 לעכו"ם, ולמכדו הפ"מ. שאין במקוםלהחמיד

 המכידה, מדמי קצת לזלזל שצדיך ע"פאף
 אוסדים פוסקים יש ובלא"ה הואיל למכדו,חייב
 כתב בה"י ומיהו )שם(. בגסה אפי'בזאב
 ידע דאם א', בל"י, וכ' באכילה. לאסודהמנהג
 שנשחט, לאחד אף לקונסו יש וקנה,הקצב
 ולהקל, לצדד יש הזאב דדוסת ספק ומ"מהוא. דאוי מילתא, למיגדר ודאי ע"ש. ה"מוהוה
 בספק והנה א'(. )שפ"ד( ט"ז שכ' מהעיין

 ס"ס, דהוה להקל, נראה היה בזאב,דדוסה
 כו'. דדיס לא ושמא דמיקל, כמאן הלכהשמא
 לצדד יש בה"מ, היקל שהש"ך מאחדומ"מ
 צ"ע וכעת הזאב, דדוסת בספק באיפשדולהקל
 בה והיה לישדאל פדה שמכד בגוי טעשהבזה.
 פגע שהזאב ואמד, אותו ושאלו בגופח,חבלה
 ליקח הישדאל דשאי אם שנים, משלש יותדבו

 כבר אם ומיהו כו'. אסוד או לעצמוהפדה
 כדאי ה"מ, ויש לחזוד, דוצה אינו והגוילקחה
 הזאב בדדוסת המתידים אחדונים ושאדהט"ז
 ג'(. )מש"ז, אחד בענין לא אבלבה"מ,

 אין ושועל, נמיהחתול
 בכבשים דריסה להם שועל. נטיה.חתול.

 להם יש אבלגדולימי
 העופות. בכל וכ"ש וטלאים, בגדייםדדיסה
 בגדיים ואפי' כלל, בבהמה דדיסה איןחולדה
 אפי' העופות, בכל דדיסה לה יש אבלוטלאים,

 כלל דריסה לו אין כלב שבהם.בגסה
 דינו החלל, עד ניקב ואם בעופות. אפי'כלב

 שנתבאר )מחבר(. לחלל שניקבכקוץ
 ואם דיניו. ג' באות ועיין )ש"ך(, נ"אבסי'
 בקנה כמו בדיקה לו יש דחב הוא אם ניקב,בשן
 חיות שאד )שפ"ד(. נ"א בסימן המבואדדחב

 גסה שאינה כלטמאות,
 דדיסה לה אין מהזאב, טטאותחיות

 ככבשים שבדקה,בגדולה
 לה יש אבל כזאב. גסה הוא אפילוועזים,
 ואם בעופות. וכ"ש וטלאים, בגדייםדדיסה
 דריסה לה ויש כזאב, דינה טזאב, גסההיתה
 כאדי. גדולה הוא ואפי' בגסה, לא אבלבדקה
 ויש כארי, היא הרי סארי, יותר גסההיתה
 עוד, מחמידין ויש )מחבר(. בכל דריסהלה
 אפי' דריסה לה יש ולמעלה, מזאב שהיאדכל

 לחומדא לחוש ויש גסה.בבהמה
 וגם לא. עצמו זאב אבל )דמ"א(. נסר.דב.

 דדרסי ונמד בדב להחמידיש
 ששיטא לעכו"ם, למכדו מיהו גסה.בבהמה
 לקולא, ולא חיישינן לחומדא ודוקאדשרי.

 ל חך חאוהבשר ל חא
 "יהט8", ויא טוב יעשה אשר בצמרו והכי81 הולך. רק עומד להיות חפץ היה שלא הראשון, אדס של חטא כינתהיח
 להביא הראשו1ה ה0יבה מעפר, יסודו אדס הוא כאשר "אדם במעשה בטבע המחויבים הגסה העשיה עלמכהן
 מכונה תחת הניתן יגחלש עו כמו 91שוטש ג0ים מדבריס הנעשה לאש דומה הדבר למה להתעוררח. האוסאת
 וכדומה. החשמל אש של הכח נברא שמהם השונות המכונות את המניע רוח של זרם זורם שממ1ה מיםשל

 ממדריגה אש של %ח היתה כבר השנייה הסיבה אבל ו9שוט, גס אש של הכת היתה הראשונה שהסיכהשהגס
 כת להוצפו גבוה מעל גבוה יותר למדריגח הגיעה כבר החשמל אש מכח הבאה השלישית והסיכה ביוהר.גבוה
 שצריך כאדם, הנמצא האש כח של הסיבות וסיבות העילות עילול הוא כן האטאם; בקיעת של כזה אש שלגדול

 גאמרו שמכוין הוא וזה ונעלים. גבוהים לדבריס אח"כ בו להשתמש כדי 91שוט, גס אש רתיחות של כגדרלהתחיל

"יחטא-

 אם לח5א הנחשבת הרצשונח הסיבה ה9שוטח העשיה כלומר )תהלים(. אמ" יחמתני .ובחטא של גגדר
 נקרא שאינו רק לא זה כי ממש, חטא לומר שרוצה הדעת על יעלה לא אבל גבוה, יותר לדבר בה משתמשיםאינם
 תשובש לכעלי אלא נתנבאו לא כולס הנביורס כל יוחנן, רי אמר בחז"ל, וכמבואר ר"ל. רשע גגדר הוא אלאצדיק,
 שבע"ת במקום אומזו, רי דאמר אבהו, דרי 91ליגי זולתיך. אלקיס ראתה לא עין ס"ו( )ישעיה, גמורים צדיקיםאבל

 לך, אמר יוחנן ורי כו'. ולקרוב לרחוק שלוס שלוס נ"ז( )ישעיה, שנא' עומדין. גמורים צדיקים איןעומדין,

 הוי לא דא"כ בפועל, עבירה ועבר בחטא מ"רי דלא ל"ון )גרכות, ממנא ונתרחק לעבירה קרוב שהיה קרוב,מאי
 והינו עבר. ולא יצרו על וגכר עבירה, לעבור מחשבתו לפי קרוב שהיה דר"ל, אלא עבירה. לדגר קרוב ליהקרי
 גמוריס הצדיקים על יתירח מעלה לו יש כי אבהו ר' סבר יצרו, על שגכר בזה דודאי כו/ ממחשבתו תשובהבעלי
 ולחירוש להתפתחות היסוד מונח תשובה בעלי של זה ובדרך )מהרש"זק. כו' כלל היצר הסתת בהן היהשלא

 לבריאה ר"צי העולס אין כי העולם, בריאת קודס התשובה נבראת זה ומטעס בלעדו. ק"ם העולם שאיןהעולם,
 במצו" מחויב אום כל לאו הלא יקשה שלכאורה הרמכ"ם. לשיטות מצהת מהתרי"ג לאחר ונחשבתבלעוה.

 זו
 גהם להביא במעשיו ולבדוק לאהוריו לחזור כלומר בחשובה, חייביס הכל כי ניחא, ולדברינו עבירה. הבעלירק
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 את השוחט דקיי"ל הדם, כיסוי לעניןכגון

 אם מתנות, לענין וכן מכיסוי, פטורהטדפה
 )ש"ך(. ברור וזה מידו, מוציאין אין הכהןתפס
 הייע לחומדא, כתב, י"ג, ב"י, בהגהתוכנ"ה
 )פמ"ג(, ונמר בדבבאכילה שרי בה"מ והלכך הדין. מן ולא החומדאמצד

)ב(
 דריסה אין העופותכל לעופותרריסח
 בגדיים אפי בבהמה, להםבבחמח

 שיש מהנץ חוץוטלאים,
 לו שיש הגס, )וכ"ש וטלאים בגדיים דריסהלו

 בצפרנו שיקוב והוא ש"ך(. מהנץ, יותרדדיסה
 גרע דלא )מחבר(. ארס מטיל שאז החלל,לבית
 לא דאנן כיון כאן, וקצרתי לחלל. שניקבמקוץ
 בכל להטריף יש א"כ דריסה, בבדיקתבקיאין
 מקומות באותן דאפ" ט"ז, לקמן ועייןענין.
 במשהו, פוסל דרוסה במשהו, נקיבתןשאין
 )ש"ך(. בכולו שורףדארס

)ג(
 בעוף אפי' דריסה לו ישהנץ הנץרריסת

 מן שיהיה ובלבד ממנו,גדול
 בתרנגולת לא אבל יונה. ובני כתוריםהדק

 בקטנים אבל בגדולים, ודוקא הימנו.ושלמעלה
 עופות ושאר רמ"א(. )מחבר, דריסה להםיש

 שכמותם, בעוף דריסה להם ישהדורסים,
 דריסה להם יש מהנץ, שלמטה אותן)אפילו
 כנץ דינו מהנץ, שלמעלה ואותן שכמותו.בעוף
 מיהו מהם. הגדול בעוף אפי' דדרסיממש,
 כן דנץ, דומיא הדק העוף במין דוקאהיינו
 גדול שהוא בעוף לא אבל ש"ך(. רש"ל,פסק
 אותן )וכ"ש פלקין שקורין הגס מן חוץמהם,

 לו שיש ש"ך(, כגס, דינו ונויר ממנו.שלמעלה
 )רמ"א(. העופות בכלדריסה

 ואומרים בלילה, צעקה קול פחור.בררלפ, ונשמע עופות, מלאכלוב
 שקודין ברדלס ע"ישהיה

 כמו דדיסה לו יש דטחור הב"ח והעלהטחור,
 בהדדי. וברדלס חולדה חשיב דבפסחיםחולדה.
 שהיה אף בכלוב, על לא שמא ספק דהיהאלא
 שכלוב כיון מיקרי, על לא מ"מ חדר,באותו
)י( )פמ"ג(. בקנים בפ"ע מוקףהוא

 להם שיש שאמרנו אלוכל הנררפלהציל
 להציל באים אם ביןדריסה,

 להצילו באים אין אם בין ממע,הנדרס
)מחבר(.

)ח(
 נוהגים שעכשיו אומרים, יש בלולהתוליפ
 בלול הנכנסין בחתולים היתרתרנגוליפ

 שהיה ואעפ"י תרנגולים,ומל
 ומלנו ומחתולים על סמכינן בדבר, לחושדאוי
 חוששין אין הכהו שלא וכל תרבות. בניהם

 חוששין, הכהו, אבל משמע,)מחבר(.
 ברדףוהכהו, דוקא משמע, ומהרשב"אחפהו

 וצ"ע גדידא, בהכאה להקל איןמ"מ
 ס"ס, משום לעכו"ם למכרו מותר אםלדינא
 יחזור, ואת"ל ליומדאל, וימכור יחזור לאשמא
 )ש"ך(. שחוק דרך אלא דורס היה לאשמא

 שאינו שכל אומרים,ויש
 שעומדים אלא הכאה, דדך עליו ירומניה

 ומל בלול בנכנס וה"ה הוא. בעלמא שחוקדרך ודאי עליו, ידו ומניח זא"ז.
 ל הך תאוהבשר ל חא

 אוחם להחזיר שבקרבו הטבע בכוחות והסיבוב הנטיה בחכמת מחשבת מלאכת לדעת וללמוד אחד, מצדחיקון
 רגלי ואשיבה דרכי, חשבתי בבחינת, שלימות של התיכונה לנקודת ההתפחחות בדרך והמועיל הטוב לצדבתשובה

 ויוגג יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו בחז"ל, כמרומז דשמיא, הסהעתא ומועיל נחוץ ולזה שני, מצד עדותיךאל
 עוזרו הקב"ה שארן הכוזנה, אך הבחירה. בטלה א"כ תמוה, שלכאורה בו. לעמוד יכול הה; לא בעזרו ו,ולולי
 המועילים. לדברים הזאת וההאוה הרגש את לנטות איך ודעת חכמה לו נוחן רק מקרבו, היצר אתלבטל

 הנטית מחכמת ידעו לא ביותר, מפותחים עוד היו שלא האנושמת, של הנוער בימי הקדמונים,ובדורות
 רבות צרורות צרות עליהם הביאו הטבע כוחות התגכרות והמועיל, הטוב לצד הטבעהם כוחות שלוהסיבוב
 בשר כל שהשחית המבול, דור של בהימים הגיע ההפקר, מחמ בעולם ורשעות ההשחתה של והקלימקםורעות.

 כל כי בעולם. וחמם קיום של המציאות אופן שום כבר היה שלא עד הארץ, על דרכואת
 שום בלי יעשה, בעיניו הישר כל איש וטורפות, רעות חיות של בגדר נמצא היה העולם המבולדור

 בדעת שנגמר עד בלעו, חמם רעהו את ואיש שבקרבו, הפראים הטבעיים בכוחותהגבלה
 ההס, בימים האנשיס ומכל לעולס. מים של מבול בהבאת יפה מיתה להם לברור בשר, לכל קץ לעשותההשגחה

 ולנטוע "נח", בשם כמרומז לחמס, להניחו מההשגחה ונבחר ללבו, הגיע לא הרעה שהשפעתם אחד רק נמצאלא
 שלא הגם המבול, רור ואחר המדברים. חחם מבעלי המיוחד אחד אדם, מיז את ממשיך להיות חדש, שלסממנו
 עירוכין שינוי קצת להביא היה ההשגחה רצון מבחוץ, רעות השפעות שום בלי ובניו אחד צדיק איש רקנשאר
 איש היה נח ואם מנעוריו, רע האדם לב יצר כי הב~הם, בדורות הראשונות על יחזור שלא האדםבחח
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 ידענו ולא צוחיפ, והם שותק והואתרנגולים,

 למכור היתר יש אלו ובכל בהם. הכהאם
 )ט"ז(. תחילה להמיתם טוב ויותרלעכו"ם,
 עיין מבחוץ, שעולין שלנו בחתולין 1הולפי
 לש"ך, למוכרו דאסור יראה ופוסקים.ב"י

 דרך אמרינן תרבות בני דהם שרינן,ולט"ז
 סומכין מה על ידענא לא ומ"מ היה.שחוק
 ודאי רדיפה, דרך מכה פעמים דכמההעולם,
 )פמ"ג(. וכאמור למכרו אףאסור

)ו(
 ביד אלא דריסה אין נשכחי פרגלהידרסה

 דרסה אבלובצפורן,
 כקוץ אלא הוה לא בשינה, ונשכהברגלה
 של אהרונים רגלים לאפוקי )מחבר(.כעלמא
 לא רגלים, שתי אלא לו דאין עוף אבלהיה.
 ולא )ש"ך(. ברגליו ודורס ביה, לפלוגישייך

 אלא דריסה דאין הפרישה, כמ*שבאנפיים,
 )פמ"ג(. דרסה בו אין שן וה"ה קאי. אחיהניד,

)ז(
 מדעת אלא דריסהאיו מדעת שלאדריסה

 שלא אבלהדורס,
 בו ונתחב מקרה, דרך עליו שנפל כגוןמדעתו,
 היה אם וה*ה )מחבר(. דריסה הוה לאצפרנו,
 )ש"ך(. מדעת שלא הבהמה והכה ישן,הדורס

)ח(
 של מחיים אלא דריסהאין מחייםדריסה

 הרי כיצד ונדרס,הדורס
 צפרנו, הוציא שלא ועד בנדרס, צפרנושנעץ
 הנדרס, נשחט או ידו חתכו או הדורס,הומת

 נטילת עם שהארס )מחבר(. כשר זההרי
 הבשר האדים ואפי' )ט"ז(. זורק הואצפרניו
 בעלמא חיישינן דלא כמו ל"ח, המעייםנגד
 ש"ך, )ר"ז, כלל בדרוסה מספקינן לאכד

 נטילה דבשעת כו'. צפרנו הוציא שלאט*ז(.
 נשאר ה"ה אלא דוקא, לאו )ט"ז( ארסמטיל

 המחבר ומ"ש כו'. היד ששמוט בשעההציפורן
 וחזר דרס שמא חוששין תחובה וצפורן באאם

 לחוד, ציפורן הא היד, עם ציפורן היינוודרס,
 שאם כו' הפר"ח כתב וכאמור. אסורבלא"ה
 אין ידו, שמוט דורס של נפש יציאתבשעת
 התחיל ואם ארס. להטיל השעה באותו כחלו

 דמתחילת טרפה, והומת, הציפורן קצתלמשוך
 בסופו, דוקא ולא הארס, מטילהמשכה

 מתחילה כשראימ בד"א, צפורן פותחופ
 בא אם אבל סוף,ועד

 דרס שמא חוששין בו, תחובה וצפורןלפנינו
 או חיה שם שהיה ומיירי )מחבר(, ודרסוחזר
 דהצפורן אמרינן בלא"ה אבל הדורסים,עוף
 להחמיה ראוי ולמעשה )ט"ז(. מעלמא לובא

 וכן אסור. נשאר, שהצפורן אף יד,דבשליפת
 )פמ"ג(.הלכה

 אותםולפיכך חדורסים פעופותחצדים
 בו~פותהצדין

 שהסיר קודם הנדרס שחטו אפילוהדורסים,
 פעמים כמה בו שמכה דרך שכן אסור.צפרנו,
 קודם אותו דרס שלא ראינו ואפי' שיצדנו,עד
 רודף כשהנץ שלפעמים לפי ליה. חיישינןלכן,

 ל הי תאוהבשר ל הא
 בידי לבדו האום היות טוב שלא בהחלט ונגמר הבאים. בוורות כמוהו צדיקים יהיו בניו שגם יווע מיצויק

 הסקרות של בגור האום שהיה המבול, וור עד הראשתים בדורות שהיה כמו מנעוריו הרעים האימיםהכוחות

 נח", בני .מצהת בשם הידועים מצהת, השבע את לשמירה לריפ וניתן הפנימי. האויב בסני ומא חסות שוםבלי

 שהמצהת במפרשים, כמבואר מנעוריו. האום על האורבים הרעים הטבעיות הנטיות נגו הראשונההשמירה

 כו,, חע11ב1 אל "תורתי שלמה בדברי וכמרומ1 המסוכנים. חייו בורכי האום את המשמרים שומריםנקראים

 להאיר אור והורה מ18ה נר כי ד'(. )משליו תממך" תסארת עטרת כף ותצרך אהביה, ותשמרך, תע1בהואל
 וגם בהן, דעוסקים בעידן האום על מגינות והמצהת שהתורה בח1"ל, ומבואר האדם. בו ילך אשרהורך

 כו, מנעוריו" רע האדם לב יצר כי כו/ האומה את עוד לקלל אוסיף "לא ואומר בהן. עוסקים שאיןב1מן

 מצהת ע"י בקרבו, הנטבע האום לב מיצר הרע להסיר בהורגה תיקון להביא וחינוך טיפול צריכים ולכן)נח(.

 הנ1כר, ובפסוק וישרים. טובים למעשים הפנימי ברגש להשתמש "רך טובות עצות כעין הנחשבים שוניםוחוקים

 בהן לצרף המצהת וניחנו מנעוריו, רע האום לב יצר כי המצהת, נתינת של הובר לצורך היסוד והונח הסוונגלה
 דורש היה וההכרח ותיקון. להתפחחות הדורשים הפנימים וכוחותיו האוםאת

 יקר מהם ולהוציא הגסים, האנשים שבמעשה הסוגים לצרוף חדשה, המצאה המצוות לנתינתהיסוד
 שבההמצאה והחידוש המצהת. מעשי בעזרת מחושך אור מטמא, טהורמ1ולל,

 יומפם, היום בחיים אדם בני שבמעשי הגסה מהקליפה ווקא הרוחנפם הייטמינין הניצוצות, להוציא היאהזאת

 חט.נ ויראת שמים יראת בהם שיש חיים ורוח חדש, אור בהן להביא הללו, הקדושות בהניצוצותולהשתמש
 לב יצר כי הוא, הארץ על מבול עור להביא יוסיף שלא ד' שנשבע הסיבה כי ההנחה, לידי שבאנוואחר

 נמצא וכי המועיל, לדבר ולסבבם הטבע כוחות את להשלים רב וטיפול החפתחות ודורש מנעוריו רעהאדם
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 )מחבר(. פריחתו ררך בצפרנו מכהו העוף,אחר

)ט(
 אם כגון ררוסה. לספקחוששין ררוםחםפק

 השוורים בין שנכנס אריראו
 כגון מפניו, לברוח יכולין שאינם צר,למקום
 רחב, ובמקום )מחבר(. שלהם לרירשנכנס

 ררוסה, מהן אחד נמצאאפי'
 ואמרינן לאינך, חוששין אין רחבמקום

 מביאו מהרש"ל, השיגם,לא
 )ש"ך(. אחרונים שאר וכ"כ דרישה,בהגהת
 אוסר ציפורן בנמצא אלא לזה, יורה הב"יואף
 שכתבו, מהאחרונים יש )פמ"ג(. השוראותו
 שאינה בקעה אלא רחב, מקום מיקרירלא

 גדר שמוקף בחצר אבל ומחיצה, גדרמוקפת
 דנשמטין בעופות אבל חוששין.ומחיצה,
 רחב, בחצר חיישינן לא ואנה, אנהמהדורס
 כתב וכן צר, מקום להם שהוא בכלובאלא
 בהמה אף לעכו"ם, למכרו מותר מיהוהב"ח.
 מקילין אחרונים ריש כיון המוקף, רחבבחצר
 בל"י, עיין )ש"ך(. דרינא ספיקא ה"לבזה,
 בהמה ערר זאבים ג' או ב' סבכו אם כו',י"א
 ההי*ך, מבואר ק"ה, בצ"צ, אמנם ביש"ש,זה מצאתי לא ואני עכ"ל. צר, מקום הוהדקה,
 כבשים ב' ומצאו נעולים, שעריו גרולחצר

 ואח"כ רחב. מקום הוה דלמ"ב צידדהרוגים,
 רוגזיה, נח מטעם אלא כמ"ב, הלכה דאיןכתב
 הוה כה"ג, בבקעה זאבים ב' דהיו אףאלמא
 מלובלין, מהר"מ תשובת ועיין רחב.מקום
 כהב זאבים, כמה והיו מאד, רחב בחצדק"ר,
 הרבה, צאן שהיה וכיון החצר, רוחב לפידהכל
 יותר להשמט יכולה אחת שצאן ידועהרכר

 ולא להשמט, יכולה א' מזאב וגםמהרבה,

 והרבה רבות רצאן משום שאוסר הרימהרבה,
 זאבים כמה אפי' בבקעח, הא ובחצר,זאבים,
 הט"ז )פמ"ג(. כ"ח באות אבאר אלותשובת בדברי לרקדק שיש ומה כו'. חיישינןלא

 במחיצות אף שרי, רחב במקום ועופותמחיצה, בלי רועות שהן במקום דוקא רבהמותהעלה,
 לומר שיש כל עאל, כלא והוה באויר,ש19רחין

 רחב במקום למוכרו ולהתיר השיגם.לא
 רמותר כ"ד, ש"ך, ריסכים אפשרבבהמות,
 המשכן כחצר ררוחב כ"ג, הכנ"ה, כתבלמוכרו.
 עופות ולגבי רחב. הוה חמשים עלמאה
 עוף אבל חיה, כשהדורס רחב מקום דירהוה
 כחצר שהקיל מה הנה באויר. ג"כ דפורחלא,

 רוקא לדייק הב"ח למ"ש במ אםהמשכן,
 ומ"ש להקל. דאין משמע מחיצה, בלירועות
 במ"ש מורה הש"ע לשון הרורס, בעוףלהחמיר

 הא משמע שלהם, לול או לכלוב הדורסעוף
 לא שמא שרי, הדורס עוף אף ורירלחצר
 בהא. להחמיר ליה מנא ירענא ולאהשיגם,
 ראפשר יודה הוא גם מקורה, הדיר כשאיןומיהו
 ברור. וזה לחוץ, באויררברחו
 מסתימת אמנם כו'. לומר הייתי דסבורורע

 שרי, רחב במקום אף קטע משמע,הפוסקים
 מיירי, ומיהו לפנים. ירו מכניס אלא אסרולא

 ראל"ה טורח, ע"י אלא להשיגם יכולשוראי
 )פמ"ג(. נ"ל ביד, השיגם לא שמא על כלאהוה

 שנכנס רורס עוףוכן
 או עוף, מלאלכלוב לכלוב נכנפרורס

 תרנגולים, שלללול
 שותק כשהוא בד"א, דרס. שמאחוששין
 וחם חוא אם לא אבל שותקין,והם

 חוששין אין מקרקרים, וחם חוא אושותקים,

 ל הך תאוהבשר ל חא
 שלא ברית לאות בענן הקשת סימן של הכהנה להבין נקל וערפל, בחושך גם אור קרן ונטמן קוישיןנצוצין

 ידועה. המפרשים )קושית בענן" .נתתי קשתי "את שאמר וזהו לעולם. מבול עודיביא
 הברית, לאות זו טבעית הופעה בלקיחת ישמיעני כעת( נתתי שא" עזרא באכן 1ע15 בענןהקשת

 אלקים בין בפסוק המפרשים 8" זה,--לפי כרית בכריתת הכמוס טעם תוכן עללרמז
 אנשים וישחיתו כשירעו הזמנים, מן בזמן הדין מדת וביניהם,-כשתבוא הדין מדת בין וז"ל, חיו4 נפשובין
 רש"ק. )עיין ונזכר הזה האות את רואה אני בדין אותם ולח5ב עליהם לקטרג המבול, בדור שעשו כמו דרכםאת

 מהמעשים גם אור להוציא יכולים וחינוך בטיפול ויגיעה עמל לאחר כי אדם, בני על זכות ללימוד ישתמשהקשת
 כמבואר לרשעיס, מרמז חושך כי הענן. בחשכות הקשת מראה שנראה כמו הרשעים, ממעשה וגםהמגושמים,
 כלומר הארץ, על ענן בענני והיה ואמר, 8"ג(. )ב"מ, כו' שבו הרשעים אלו כו/ חושך תשת ק"ז()תהלים,
 אז בעולס, ואבדון חושך להביא במחשבתו ויעלה הארץ, את המחשך רשע, מעשה ע"י חושך תכטהכשהארץ
 הזמנים שבהמשך ולרמז וזוהר, אור קרני נראים כענן. חושך בדבר גם כי זכות וללמד לרמז בענן. הקשתונראתה

 למוטב. ויחזרו האנשים כל בלב גם האור ניצוצי תתגלה האנושיית, התפתחותשל
 ע"י רק החשיכה, מתוך האור יאיר לא כך השמש, אור קרגי השפעת ע"י רק הגהנים, יתן לא בענן, שהקשתוכשם
 את להכיר צריכים כך החושך, מן האור יתרון את להכיר שצריכים שכשם להעיר, ינכון לצדיו4 זרוע אור קרניהששעת
 משתמשיס כשהרשעים אבל התורה, ע"י הנגלה לצדיק זרוע האור הוא הגנוז, המאיר אור כי האור. מן האוריהרון
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 עבדי שלמא אמרינן שותקיז, בשניהם)מחבר(.
 אחד שכל אמרינן מקרקרין, ובשניהםבהדדי,
 אחד של ראשו חתך ואם )ט"ז(. מחבירוירא

 חוששין איןמהם,
 הוא אפי' לאחרים, אחד של ראשוחתך

 מקרקרין, והםשותק
 הרגו וה"ה )מחבר(. רוגזיה נח כברדאמרינן

 בצ*צ, וכתב )ש"ך(, הכי דינא נמי חתך,ולא
 בעימ הזאב שראה דוקא דבעינן וק"ה,ק'

 נח לא אח*כ שמתה כל הא הבהמה,שמתה
 חיישינן מת, למחר מצא דאם עוד, וכ'רוגזיה.
 למחרתו אף ודאי קטע אבל מתה, אח"כשמא
 הפתח שהיה בחצר ק' בסי' התיר עודשרי.
 והצאן אמה, גבוה ארצה מונח וסולםפתוח
 עב*ל. כבקעה, הוה הסולם, מע"ג לקפוץיכולין
 ביון להקל, אפשר בסולם שהתיר מההנה

 דמצאו ומ"ש רחב. בחצר מתיר מ"בדבלא"ה
 בה*מ מ"מ כו', מתו אח"כ שמא אסור,למחר
 אבל בשהרגו, ודוקא )פמ"ג(. כו' להתיריש

 לכולם, חוששין מהם, אחדפצע
 כשהציל בו בערה שחמתו דכ"ש אחדפצע

 משמע )מחבר(. הרגו ולאעצמו
 )ש"ך(. אסורין כולן שותקין והם הואאפי'
 לו, תחובה ציפורן השתא מלמדנו, מהוא"י
 כ"ש סי"ד, אסרינן שוורים לשאר ס"סדאיכא
 אותו הט"ז דמתיר רחב במקום ומיהו כו'.כאן
 היתר לענין ביה לעיין יש כב"י, דלאהשור
 אף ציפורן, מקום נמצא ודאי אבלמכירה.
 אף נדרס ודאי הוה השור אותו רחב,במקום
 ואפי' )פמ"ג( הוא פשוט המכירה ואיסורלט"ז,

 עוד שדרס ראינו שלא דוקא מהן, אחדבהרג
 שלא ראינו הרי אחרים דרס אם אבלאחרים,

 )רמ"א(. אסור שבדיר מה וכל רוגזיה,נח
 דלא הוא, טעמא דחד אחרים, פצע אםוה"ה

 כל ומשמע, )ט"ז(. רוגזיהנח
 נדרסין, מקצתם שנמצאים נדרטיןטקצתן

 אחר שדרסן ידעינן לאאפי'
 ואם )ש"ך(. אסורים כולם מהם, אחדשהרג
 בין פלוגתיה איכא יותר, או שניםהרגם

 ודעת לא, או דוגזיה דנח אמרינן איהפוסקים,
 יש תרנגולים של בלול לא אם להקל,הט"ז

 ב' היו דאם ודע, )ט*ז(. גוני בכללהחמיר
 למאן אפי' הרוגים, כבשים שני ומצאוזאבים

 מבואר כן חד, קטע דכ"א שרינן, הכאדמחמיר,
 חרוג, אחד ופבש זאביפ ב' ולפ"זבצ"צ.
 דרס. ושמא רוגזיה, נח לא דאחד כולםאסורים
 ולא עוד דרס אם המ"ב שהחמיר מה כןאמנם
 עוד שמא קודם אי אסור, ממ"נ אימתיידעינן
 וב' זאבים ב' דבר, סוף כו' ויציב אמת כו'דרס

 עלמא, לכולי מותרים ודאי הרוגים,כבשים
 )פמ"ג(. בו' הצ"צוכמשמעות

)1(
 שאם בד"א לפלוב ידיחפ טפניפיפחתוליפ

 ראשוחתך
 דוקא לאחרים, חוששין איז מהם, אחדשל

 אלו כגון אבל עמהם, ועמד לתוכוכשנכנס
 ומכניסיז עוף, מלא כלוב על שעוליןהחתולים,
 לרישיה, דקטעיה אע"ג ודורסים, מבפניםידיהם
 דמתוך הכי משום רוגזיה, נח לא מינייהודחר
 )מחבר(. עליהם כועס הוא אף בורחים,שהם

 ל הי תאוהבשר ל ה%
 התחיל השמש", בא כי ההוא, בלילה שם "וילן בשסוק הקדוש זוהר בספר כמבואר לעולם. חושך מביאים הםבאור,

 שם, וילן ופ" כ"ז(, חוש )זוהר לעשיו ואתיהב דשימשא, שולסנא מיניה דאתעבר על קונו לפנילהתרעם

 אלו טוב, כי האור את וירא רשעים, של מעשיהם אלו ובוהו, תוהו היתה "והארץ בחז"ל כמרומז תלונה.לשון

 מורדי של ביום נמסר אם למכשול נעשה האור כי פעמים שהרבה שראינו, כמו )ב"ר4 צדיקים" שלמעשיהם
 האור. בעזרת חושך מביאים כלומר, ה'(. )ישע'", לחושך אור שמים כו', הוי ואומר הנביא שמתאונן וזהואור...
 חושך הוא ד', יום לכם זה למה ד, יום את המתאוים אוי ד'( )עמוס, וכתיב מאי שמלאי, ר' דרש בחז"ל,1נ8מר
 היא שלי שאורה לאורה, מצפה אני לעטלף, תרנגול א"ל לאור. מצפים שהיו ועטלף, לתרנגול משל אור.ולא
 אור, ולא חושך לכם הוא הרי כף, העכו"ם אבל כו', ישראל כך בה, נהנית ונמצאתי לראות, עינים לי)שיש

 מהנה ולהיות להנות, ויכולים עינים, להם יש הצדיקים כלומר, ע"ט(. )סנהדרין, אורה לך למה ואתה)רש"ק

 בקרא שמרומז וזהו בעולם. הרע את להרבית הגורם הוא שלהם האור כי הרשעים, כן לא האור, מןלאחרים

 מביאם האור וזריחת המצוה, עשיית ליוי הצדיקים את מביא הנר הארת ר"ל, אור", ותורה מצוה,"נר
 דא"ל בגמרא, ונאמר מהם. האור בהעדר רק לעולם תקומה שאין הרשעיס, כן לא התורה. וקיוםללימוד

 כתיב קרא כו', אינשי להנהו חשוכי להו חפי לחי א"ל משיח, אתי אימתי אבהו, לרבי צדוקיההוא
 הטובה הפעולה כי שש. )סנהדרין, ד' יזרח ועליך לאומים, וערפל ארץ, יכסה החושך הנה כי ס'()ישעיה,

 באור הוא כן עליה, הטוב חותמו את מניח אונו העקרי הגורם שהוא ה18על אם בסוב, להיות יכולהאינה
 לכ. ישרי מהצויקים רק לבוא צריך האור הארת לכן אדם. בידי הנעשים המעשים בכל הוא וכןהחיים,
 לך אומר אפיי י"ז4 יברים, 1ש5(א ימין לך יניוו אשר הובד מן תסור "לא הכתונ בדברי ההסבר הואוזהו



צו שמואל נז מימן טרפות חיטתכית
 בכלוב משא"כ רוגזיה, נח דחד דישאקטע כי אמדינן כרצונו, לדרוס יכול שהואדכיון

)יא(
 שאם אמורים דבדים במה שררמ תרבותבן

 מותר, שותקים והםהוא
 הראה עש"ך, )מחבד(. אסור תרבות, בןשהוא אע"9 הדורסים, כדרך עלייהו דקפץדחוינן היכא אבל בהן, דנגע חזינן דלא מיליהני
 )9מ"ג(. לאכילהלדעתו לאסור יש רדיפה, בלא והכאה הבהמותעם תרבות בן דאפי' מבואד ושם י"ח, לאותמקום

)יב(
 דלא דהיכא שאומר, מייש שתק איספק

 חיות דרוב לא. הכי, לאו הא דיעותאדאיכא היכי אלא דריסה, לספק חוששיןאמרינן דלא )מחבר(. לה חיישינן שתקי ואימקרקרין אי צוח, ואי שתק איידעינן
 הטעם, )רמ"א(. ואסור לדבר לחוש וישבכה"ג, אוסרים ויש )ש"ך(. הן דודסים שאינםבחזקת
 עומדת, איסוד בחזקת בחייה דבהמהדכיון
 למכרה )ט"ז(, ס"ס כאן ואין מספק, להקלאין

 מיקל רברבי אפי ובספר מותו; לכ"עלעכו"ם

)יג(
 דוקא דחוששיןוהא חרורס נבנספפק

 הארי, שנכנסכשידענו
 או וארי, כלב לסנינו כשיש ודוקאחוששין. אין נגף, בקנה שמא או כלב, או אריספק שהוא או לא, או נכנס אם ספק הוא אםאבל

 לפנינו בא אם אבל וקנה.אדי
 במה, ידענו ולא דם, מבעבע רםמבעבע

 להקל, תולין שניהם במצוי )מחבד(.להחמיד בין להקל בין במצוי,תולין
 הר"ן אף ובזה מצוי. אחר הולכין מצויובאין

 )8מ"ג(, נכנס ראינו שלא כיון עייל,כססק הוה מ"מ )ט"ז(. הוא שכיח דדרוסהיודה,
 בצואר, דם מבעבע אם ל"ג, לעיל, נתבארוכבד
 שלפנינו הקנה אם )רמ"א(, לאסורנוהגים
 ועיין בכה"ג. משא"כ בקאינן, לא משהובנקב דדוקא לדידן, אפי' להכשיר יש רחב,הוא

)יר(י
 השוורים בין שנכנס ארי בגבו תלווצחצפורן

 ואיט )מחבר( לה חוששין יבשה, או לחההצפורן אם בין מהם. אחד של בגבו ויושבתתלושה הארי של צפורןונמצאת
 מכותל, בא זה שצפורן לומר צריך אדי,נכנס לא שאימר הראשון, בצד גם דהא גמור,ס"ס מקדי לא דזה ואע"ג ס"ס. והוי בכותל, היהזה שצפורן לומר תולין שנכנס ראו לא אבלהאדי, שנכנס שראו דוקא ומשמע ב"י, וכ')נה"כ(. ט' כבסעיף ודרס וחזר דרס שמאחיישינן הכי נמי אי )ט"ז(. אדס מטיל משם,היד שמטל ובשעה הצפורן שנשמט כאן אבלביד, מחובר נשאר הצ9ורן דהתם הצ9ורן,נטילת אחר אלא ארס מטיל שאינו לעיל למ"שדומה
 יראה רינא ולענין )ט"ז(. ארובא סמכינןמ"מ
 הכנ"ה, כתב )פמ"ג(. כשר ואס"ה הוי,ספיקא דחד ד"מ משמעות וכן וט"ז, כפדישהלהקל

 יש הרוג, והב'בא' חרוג וחב' בא'צפורן צ9ורן נמצאכ"ט,
 למ"ב דדמילומר

 רוגזיה. נח דקטע כיון נתחכך, בכותלושמא
 בדין הנה עכ"ל. לאחד ה"ה מקודם, לזהשדדס כמו שמא לספק, יש בהרוג צפורן נמצאואם
 אף השאד להתיר ידאה בהרוג צפורןנמצא
 איתא דאי פרישה, הגהת כמ"ש צווחיםבהן
 שעל כיון להרוג, לו היה מקודם, לאחרדדרס
 ונח והדגו, ודרסו בראשון פגע זה וע"כממנו, לברוח הנדרס ביד כח ואין בא, נפשותעסקי

 ל הך תאוהבשר ל חא
 מעלי, נא הפרד ללוט, אכרם שאמר ווהו לרעה. הוא 9עולהם כל להישך וכן לטוב, שיהיה ובר בל על לפעוליכול הוא המחמעים, מן הוא אם והמגיד. האומר הוא ומי מי הוא העיקר 8"ט(. )סנהדרין, בו, שמאל שהוא ימיןעל
 להתרחק וצריך טהור, במראה עצמם את לצבוע רוצים הם כי קודש, להאגשי גדול נוק מביא וה וובר יקוש,בהם הנוגע כל בבחעת בקווש, המשמשים עם בנגיעה לבוא מחורים הרשעים כי הומניס, ובכל המקומות בכלידוע ובר ווהו )רש"י(. ממנו 9ורש הדיבור היה עמו, שהרשע ומן כל )לך4 מעמו לוט ה9רד אחרי אברם אל אמר"ור בקרא כמבואר הוה, ממקום מתרחקת השכינה כי עמהם, העומדים לצדיקים נוק מביאים לעצמם, תועלתמקבלים הם אם אבל רש"ק. )חויל, אברם עם הליכתו ואת, לו שהיתה גרם מי )שם4 ואהלים ובקר צאן היהאברם עם ההולך ללוט "וגם ב9סוק בחויל כמרומז גשמהת. תועלת מוה לקבל רק הוא שמתקרבים שכינהלמחנה וההתקרבות אוהם. ומחללים הקדושים מקומות את המקלקלים הרשעים, כן לא רשע. מקום הוא המקוםאם אף שם, נמצא שהוח המקום מתקן הצדיק כי שמאל, לצו אגי אלך הצדיקים מקום שהוא לימין, אתה תלךואם ואימינה. השמאל, לצד לפניך, הראוי למקום תלך אם כלומר, )לךן ואשמשרלה הימין ואם ואימינה השמאלאם
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 מהחקידה בו יש הדאשון הדין אמנםדוגזיה.
 והכי הכי לו דאמד אלא שמואל, אסד לארע"כ
 טובה, סברא דאיכא הכא משא"כ לס"ד,וחייש
 כיון להדוג, לו היה בא, דמהאדי איתאדאי
 תחילה, 5גע בהדוג אלא בא, נפשות עסקידעל

 תוס' ועיין וכדאמרן, היה, מכותל זהוצפודן
 בדין כה"ג צ"ע ולרינא נ"ג. חולין דובד"ה

 דלעיל( בגבו תלושה )בצפורן )פמ"ג(.הדאשון
 אם וכ"ש שותקין, והם שותק הוא אםואפי'
 מגבו, שמוטות צפדניו חמש או הצפודןמקום
 השוודים לכל אלא חוששין, בלבד לזהולא

 שותקין. אשניהם ג"כ קאי זה )מחבד(.שבדיר
 אפי' דחב, דבמקוםוהעיקר

 מותר, בגבו, שהצפודן אותו נדרסיןשלשח
 ומ"כ מעלמא. אתידהצפורן

 השאד. להתיד יש נדדסין, ג' נמצאאם
 תולעים, ג' בו שנמצאים לתבשיל דומהואיע

 טבע דודאי אמדינן דהתם 8"ד( )סי'דאסור,
 כאן, משא"כ תולעים, בו לגדל זה ירקותשל
 עצמה, בפני טובה חזקה לה יש בהמהשכל
 )ט"ז(. לחברתה אחד של איסור יזיקומה

)11(
 היינו לדדוסה, דחוששין הא לררוסח1דיקח

 בדיקה, בלא להתידהשלא
 כשדה. דושם, בה מוצא ואינו בודקה אםאבל

 בבדיקה היתד לה יש דרוסה ודאיואפילו
 אין אפילו שדדסה, דאיע דק אם)מחבד(.
 דדוסה, ודאי מיקדי מבחוץ, ניכר הדדיסהמקום
 הדריסה מקום ניכד אפי' מיהו כהב"ח.ודלא

 וקצדתי המחבד. לדעת בדיקה לה ישמבחוץ,
 ענין, בכל ואוסרים בקיאין, אנו שאיןמשום
 בהאדים ומיהו )ש"ך(. י"ח בסי'כמ"ש
 חודש, י"ב בשהה להקל דאין ידאהמבחוץ,
 )8מ"ג(. כו' טדפה ודאידהוה

)פז(
 )לדעת הבדיקה היאכיצד ח1ריקחסרר

 הדמ"א לדעת כיהמחבד,
 הנדדס את שוחטין נ"מ( ואין בקיאין אעאין

 צומת )בשביל הירך מכף שלו החלל כלובודקין
 לבדוק שצריך כתב, )והרוקח הקדקד. עדהגידין(
 הכה שלא דאיע באי לדינא ונ"מ ש"ך.המח,
 פמ"ג( וטרפה, בקיאין, דא"א בקדקדכ"א
 ולא טדפות, מיני מכל שלימה כולה נמצאאם

 )לפי מותדת זו הדי הדריסה, רושם בהנמצא
 לאחר היא הבדיקה התוס'דעת

 רש"י, דעת אבל שחיטה. ה1ריקחזמן
 בעודה מבחוץ היאדהבדיקה

 בה נמצא ואם ש"ך(. נ"מ, אין ולדידןבחיים,
 הדריסה, דושם איזה אסורה. הדריסה,רושם

 כנגד )וה"ה מעים בני כנגד הבשרשיאדים

 ל הי תאוהבשר ל חא
 בתערובות בי לעיל. כ6בואר זו, 6מאה 6תרחקת השבינה בי מעלי4, נא "הפרד ללוט אברהם שאמר וזהו6הפ
 בחז"י, כמבואר לוט. ואךזהו אברהם איזהו מי, הוא 6י ניכר ולא העירוכין בלבול נעשה רב זמן יאחוז אםכזאת
 לאברהכג דו6ה לוט של פניו שקלסתר אומרים הכלשהיו

 למאכלות בנו4*במ
 אם להם, אמר השמים. מן מכורכים נתנו והמקל הככר ב"י, שמעון ר בשם רבנןמו

 של 6שמעו הוא היכן בו. ללקות 6קל הרי לאו ואם לאבול, ככר הרי התורה אתשמרתם
 עקב(. )ספרי, תאכלו חרב ומריתם תמאנו ואם תאכלו, הארץ טוב ושמעתם תאבו אםדבר,

 להיות הנחשבים הדבדים בשני הידוע, בדבר להעירנכון
 בחיי וחודבו קלקול בעד האחדאין הדאשיים, מהגודמים ל1ניפ. סיטן א1ות,פעשח
 ומלחטות הדת, טלחטת הןי ואלו ודור, דוד בכלהחבדה חח1רח. ח" ח1ורא.אחדות

 הכלכלה, ועל המחיה על החבדותים בחייםהמפלגות,

 החיים. ואושד העולם קיום לשם תיקון הצדיכים הנפש, ומזון הגוף מזון מזונות, מיניהשני
 כו,, אלקיך ד' "אנכי נאמד שם הדברות. עשרת של הדבדים בדאשית מצינו הראשונההתקנה
 שפיכת לידי המביא אלקות, שניות על האזהרה זוהי )יתדו(. פני" על אחדים אלקים לך יהיהלא

 האזהרה של ההקדמה ובמניעת כידוע. מצוה למלחמת להם ונחשב כמים, הנשפך בעולםדמים
 כי וכדומה. ניאוף גניבה דציחה של האחדונות האזהדות יתכן לא אלקות, אחדות עלהזאת

 אל ברורה תשובה ומכאן למצוה. עוד ונחשב הנזכרים, הדברים כל על היתר יש הדתבמלחמת
 כביכול. לו הנוגעים דבדים נזכדו הדבדות שבתחילת לאמוד, וטועים החיים, בדדכיהתועים

 עצמו. האדם טובת לשם דק נאמר שהכל אמת דברי ניכדיםולדברינו,
 אבותיע, אבות הללו, העקדים הגודמים שני של בתיקון תלוי החיים אושר שכלומפני

 בהלכה ולבם דאשם נותנים היו לב, ושימת דאש ובכובד זה, על דואגים היו בנים, על אבכרחם
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 נתמסמס או האדים אם בהם שנטרפההאברים
 ש"ך, הגידין, צומת נגד ואפי' טרפה,כנגדו,
 עד בנ"מ, נגד הבשר נימק ואם ל"ח(.שפ"ד,
 רואין מהחבורה, גוררו שהרופא כבשרשנעשה
 דרס ואם וטדפה. חסר כאילו בשראותו

 עצמן, הסימנים שהוא כל משיאדימובסימנים,
 )מחבר(. בכ"ש הקנה האדים אם ואפי'טרפה,
 סופו ארס מ"מ ברובו, נקיבתו דקנהואע"ג
 טחול וכן וכדומה. כבד וה"ח )ש"ך(.לישרף
 רואין אם ספק ולא ודאי והוה טרפה,בקולשיה
 )פמ"ג(.שהאדים

)יז(
 שנדרסה,בהמה שנדרסה לבהמהתקנה

 תקנה להאיז
 מבחוץ בדיקה לה איל שהוושט מפניבבדיקה,
 אחר במקום שדרסה ידוע אם מיהו)מחבר(.

 )ש"ך(. לבהמה אף בדיקה מהני בחשט,ולא
 בקיאין דא"א בכ"ז נ"מ אין לדידןולכאורה
 צריך שאין א' במקום דרסה ואפי'בבדיקה,
 המקום אלאלבדוק

 ההוא~
 בקיאין א"א אפ"ה

)פמ"ג(.
)יח(

 מקום בכל שאומר, מייש שהיהתקנת
 כגון בדיקה, שםשהוזכר

 ליכא הללו, בדורות ושבורה נפולה,בדרוסה,
 אלא תקנתא ליה ולית שפיר, אבדיקהלמיקם
 דרוסה ודאי ואפי' )מחבר(. חודש י"בלשהויי

 )ש"ך(. בדיקה דמהני כיון חודש, י"במהני
 וצריכין טרפה, ודאי הוי דלאור"ל

 ודאי, טרפה דריסה איזה לידע אנולידה
 הנה חודש. י"ב דמהני ספק,ואיזה

 ששהה מה מהני לא בפנים, בשר האדיםאם
 בחוץ, והאדיפ טרפה. ודאי דזה חודש,י"ב

 ספק, הוה והמחבר ולתוס' ודאי, הוהלרע"י
 י"ב ושהה בפנים, ולא בחוץ בהאדיםוא"כ
 ספיקא דהוה להתיר, לכאודה ישחודש,

 הלכה הי, אי ג"כ אמרינן דרבוותא,פלוגתיה
 לידה וה"ה מ"ח, הש"ך, שכ' כמוכמתיר,
 סופו דהארס שתלד, דאיפשר וכ"תמהני.
 לע"ע, ומ"מ חודש. י"ב תוך ולשרוףלחלחלו
 הא ותלד שתתעבר ויכולה היא, בריאהעדיין
 אלא חודש, כ"ד ליבעי בדרוסה דא"כבורכא,
 טרפה. שעה, מאותה ארס שהטיל משעהודאי

 יכול שאין טרפה, משום לוקה ממנהוהאוכל
 העומד וכל חודש, י"ב שעה, מאותהלחיות
 ותלד, מתעברת שאין ה"ה דמי, כנקובלנקוב
 מהא וראיה אחר. במקום בזה חקרנווכבר

 בחולין לה משכחת היכי טרפה וולדדאמרינן
 שהטיל משעה אלא כה"ג, לא ואמאינ"א,
 וכאמור ותלד, להתעבר יכולה איןהארס,

 י"ח, ל"ב, הש"ך, אמ"ש מ"ד, הכנ"ה,כתב
 מקילין, צד עוד יש אם בהקפה, בקיאיןדא"א
 נמי, בגסה הזאב דדוסת ולפ"ד כאן,ה"ה

 ל ה ך למאכלות מבוא ל הא
 ולבניהם לבנים סימן עשו ובמעשיהם הזאת. בהקלקלה ותיקון סדר להביא באמונה עוסקים והיוזו,

 אחת ומטרה לבוא. לעתיד חייהם בנין לכל פרינט", "בלוי בבחינת ציונים לדורותם,אחריהם
 האידעאלים והדרכים, השיטות לכל וטהור, קדוש זרע לזרוע ימיהם, ואורך חייהם ימי בכלהיתה

 רעים ומקרים רעים הפגעים בפני והצלה לעזרה המשתמשים לבוא, ומוכדחים העתידיםהגדולים
 לנקודת הגיעו עד העולם, התפתחות של הארוך בדרכו בהן לפגוע ואחד אחד לכלהמתרגשים

 להם להורות בניו לפני הדרך את וסלל פלס הקדושים מהאבות אחד וכל השתלמות. שלהגובה
 חייו. ימי של השונות בתקופות האדם לו שיבור הישר הדרךאיזהו

 ברבים מרביץ שהיה בזה, אבינו אברהם ע"י נתקן הנזכרים הקיום יסודות בשני גדולתיקון
 דורו בני בלבות הזאת ההכרה את להכניס עוסק היה ימיו וכל אלקות", "אחדות של הרעיוןאת
 שני. מצד ולמעשה להלכה והכלכלה המחיה לשאלת ופתרון תיקון להביא גם עוסק והיה אחד.מצד

 כמו ופרטי. כללי בגדר ורחבה גבוה מרובה במדה זה בענין עוסק שהיה ובחז"ל, בקראכמבואר
 בארבע לרוחה פתוחה ביתו שהיה פרטי, אורחים בהכנסת חובתו ידי יצא היה שלאשמצינו,
 אורחים, הכנסת לשם אוהלים שם לנטות לכפר, ומכפר לעיר מעיר וסובב הולך היה רקשינותיו,
 תיבות ראשי אשל חז"ל, ואמרו אשל", "ויטע אברהם אצל בקרא כנאמר צרכיהם. להםלהספיק
 פ"ח(. אדר"נ, י"ח; ב"ר, )וירא, לינה. שתיהאכילה

 האידיאלים של הטהורה הזריעה את הקודש ברוח ולפזר להפיץ כוחותיו בכל משהדלהיה
 עומד העולם שקיום וצירים, ליסודות המקומות ובכל הזמנים בכל הנחשבים הנזכרים,הגבוהים
 הצדק בהנהגת לדדוש התחיל הכלכלה, של בהפרובלם עוסק שהיה ביצחק, מצינו וכן עליהם.וסובב
 במלחמת יצוד אשר מצידו מטעמים לעשות מחויב אחד שכל לבניו, ולמד החברותים,בחיים
 והתרוממות נשיאות בבחינת צרכיו להדכיש כו'. וקשתיך כליך נא שא בבחינת יומי, היוםהחיים
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 אין אמנם כו'. לחוש ויש בה"מ הכשירדהר"ב
 כתב עוד בן. אינו הלכה שם וגם כן,נוהגין

 רש"ל בשם מ"הבאות
 באחרות, נתערבהדאם בנתערבחבדיקח

 בהקפה, להתיריכולין
 בקיאין, אנו דאין דהא מדבריו, ויראהבדיקה. ע"י להתיר דיכולין שנתערבה, בדרוסהוה"ה
 דמה"ת דר', אי' הא תורה, אי' להתירהוא
 זה ורין בדיקתינו, על סומכין בטל, בתריחד

 רש"ל שכ' דמה ידענא, ולא בעיני. הואחידוש
 וראש קרקבן ק"א, סימן בש"ע מפורש דיןהוא
 מתה"ר, והוא ביש"ש, הדבר תלה ולמהכבש,
 הוא, אחרות דלהתיר הטעם ואין כ"ו,קע"ט,
 ס"ד, 8"ג, בסי' דהא בקיאין, אנו דבזהאלא
 שרי, קשקשים, בא' יש אם דגים, חתיכתמצא
 אנו השתא אף אלמא כלום, הר"ב הגיהולא

 ול"ד ובמראה. בחיתוך דומה אםבקיאין,
 דבעינן בקיאין דא"א מחיים, ניקב אםלהקפה
 בחד חד אף וקרקכן דגים משא"כ יתירה,הקפה
 ובדקו, נתערבה אם אך זו, הקפה עלסומכין
 הדרוסה, זה לומר תולין אין שהאדים, א'ונמצא
 דא"א הגרול, לים דנאבד דומיא כולן,והותרו
 שהוזכר מקום )בכל )שם(. וצ"ע כללבקיאין
 אבדיקה, למיקם ליכא הללו ברורות כו'בדיקה
 או חודש(, י"ב לשהויי אלא תקנתא ליהולית

 דאין כלומר )מחבר(. ותלד שתתעברבנקבה,

 פשיטא אבל שתתעבר, אלא חודש, י"בצריך
 פהרש"ל, כתב חודש. י"ב מהני בנקיבהדגם
 דאפשר לחוד, בעיבור ולא בלידה, תלוידוקא

 ובשנח )ש"ך(. לידה לידי תבוא ולאשתתעבר,
 )פמ"ג(. הלכה וכן )שם( חודש י"גמעוברת,
 שהוליד, ודאי אי אף רבזכר הש"ע,ומשמעות

 )שם(. בזה כו"פ ועיין טרפה, לספק מהנילא
 ראשונח, טעינה של הבצים בעוףשהייח כל להטיל גמרה אם בעוף,וכן

 ביצים הטילה לא אם וכן כשרה. ביצים,.הטיל חזרה ואח"כ יום, כ"אושהתה
 טרפה ספק בה שנולד אחר שהתה אםמעולם,
 ויש כשרה. ביצים, להטיל והתחילה יום,:"א

 שצריך אלא בודקין, הזה בזמן שגםאומרים
 )מחבר(. בדבר הבקיאים כל להביאליזהר

 אין האחרונים בדורותואנו
 ולכן בבדיקה, בקיאין אנו בקיאין אנואם

 דבר כל להטריף המנהגבבדיקח
 ואין ריעותא, לושיש

 לנהוג יש ולכן כלל. בדיקתינו עלסומכין
 דכל עוד, מחמירין ויש ראשונה.כסברא
 חיישינן חודהש, י"ב לחעוחותושצריכין
 בספק. העומד אחד אלא אינו ואפי'לרנקלה,
 קודם, ימיתנו אלא חי, לעכו"ם למכרוואין
 המנהג הוא וכן לישראל. וימכרנו יחזורשמא

 צריך דאינו היכא אבל )רפ"א(. אלובמדינות
 ל ה ך למאכלות מבוא ל חא

 להיות ראוי יהיה זו, הנהגה ובדרך יעטיק. המטרשי ויסודי התורה דרכי פי על הקודש טהרתעל
 בפיו", ציד כי עשו את יצחק "ויאהב הכתוב בדברי כמרומז הבריות, ועל המקום עלאהוב
 רוח הימט, נוחה הבריות שרוח "כל כנאמר הבריות, ומצד המקום מצד לברכות ראוי יהיהובזה
 ומרומם, הנשא באופן צרכיו להרכשת המסוגל הדרך מרומז הברכות ובדברי הימנו". נוחההמקום
 להיות צריכים פרנסה צרכי כלומר, כו,. הארץ" ומשמני השמים מטל האלקים לך "ויתןבאמרו
 באמונה. ההספקה צרכי את למצוא ביותר המסוגל האדמה,מעבודת

 אצל ישר, באופן הצרכים הספקת של בהענין הגרולה הדאגה ניכרת ומפורש גלויויותר
 כו' הזה בדרך ושמרני עמדי, אלקים יהיה אם כו' נדר יעקב "וידר בקרא שנאמר כמו אבינו.יעקב
 החטא מן שלם בשלום, )ויצא(, אבי" בית אל בשלום ושבתי ללבוש, ובגד לאכול לחם ליונתן

 על אשר דרך, ויש כו'. החטא מן הנפש שמירת על אם בי בקש לא הזה, בדרך ושמרני)רש"י(,
 כו'. הישר הררך מן האדם את ומונע בעליו, עיני המעוור העושר והוא נגע, וכל ריב כל יהיהפיו
 השפירה וכל שלו, הדאגה שכל מדבריו, נראה )כל"י(. כו' החטא מן שלם בשלום, לשוב אוכלזה ובתנאי כו', מותרת ולא ההכרחית רהיינו ללבוש, ובגד לאכול לחם רק לו שיתן יעקב אמרע"כ
 ועל גבר, יפשע לחם פת על כי ויושר, בצדק הצרכים הרכשת של הזה בענין היה מבקש,שהיה
 יבצעו אוכל( הוא אשר הלחם בחינת אשה, הוא ואחד הצרכים הספקת הוא )אחד לחםשתי

 כמרומז וחמס. גזל של כאלו חמורות בעבירות נכשלים התמימים האנשים גם כלומרתמימים.
 כידוע, )מדרש(. ולה"ר ש"ד, ג"ע, ע"ז והם עבירות, ראשי ד' מן היינו ושמרני, של בפסוקבחז"ל
 עם וקאנפליקט רעים ופגעים פגישות לידי האדם את המביא הראשי הגורם הוא הקיוםשדאגת
 ואחד, אחד כל של בטבע המחויבים מהדברים והוא האדם. בחיי שונות בתקופות הקיוםמלחמת בתכסיסי להתנהג איך לבניו הורה ובשרו, עצמו של המקרים ומנסיון אנשים, ועםהאלקיט

 העליונה שההשגחה בלבו יאמר והנאמנים, הצדיקים דרכיו ואת אלקים את הנער ידע טרםשבנערותו
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 לתקלח חיישינן לא יום, ט"א רקלשהות
 שהוא מקום וכל )ש"ך(. כזה מיעוטבזמן

 על אף טדפה,ודאי
 י"ב שנשתהאפי טרפח לוראישהייה

 חי, והואחודש,
 חודש, י"ב מהני דדוסה, לודאי )רמ"א(.אסור
 מכשירין דהא ממש, טרפה ודאי מיקרידלא

 שהייה מהני אבר ויתרת לספק וגםבבדיקה,
 ודע, )ש"ך(. חודשי"ב

 נוגעין דאין כבדין דב' ררבוותא,פלוגתיה
 בסומכיה טחולים ב' או חורשוי"ב

 חודש י"ב עברואי
 שב' כמו הוא הבטן מן ריותרת לה,שרינן
 פלוגתא בספק וא"כ ה'. פ"א, בסימןהס"ך

 שחיה מה יכריע והרמב"ן, רש"ידרבוותא,
 פלוגתא בספק דאף מהרש"ל, כמ"ש חודש,י"ב

 די"ב בן, הדיןדרבוותא
 וכדאמרן. הוה ראיה חודש מטריפיןרוב

 בפלוגתא מסתפק ואני מכשיריןומיעוט
 אומר שרובודרבוותא

 האי כי רוב אי כשר, אומרים ומיעוטטרפה
 עומדים אם ומב"ש רבים, אחרידאורייתא
 לבאר עתיד שאני כמו אלו, את אלאורואים

 ראינו או חודש, י"ב יחיה שחיה וראינוזה,
 אח"כ וראינו בפנינו, מחט בהמהשבלעה
 היתה ע"כ והרי הבהמה. מדופן יוצאהמחט

 אף חודש, י"ב עליה ועברה הבהמהבחלל
 וללמוד היא תורה מ"מ היא, רחוקהדמלתא
 בשיטת הושט, דרך הנבלעךם ורוב צריך.אני

 רובא בתר דאזלת חזית דמה נימא ומירש"י.
 רוב או הטורפין רוב בתר זיל חיות,דאין

 הוא, המיעוט מן וע"כ הושט, דרךהנבלעים
 היש"ש, כמ"ש הנה, דחיות ממיעוט אימאא"כ
 דמיעוטא ולמיעוטא יחיה, מאלף דא' דלמאאו
 לדין גילוי מצאתי לא וכעת חייש, לאודאי
 )פמ"ג(.זה

)יט(
 קטנים שצפרים ע"י קטניפ בצפריפבריקה

 ניכרת אדמימותאין
 בזמן אפי' )פי' בדיקה להם אין לפיכךבהם,

 הנץ שארס אומרים יש ובן ש"ך(,הש"ס,
 לו אין לפיבך ניכר, ואינו כ"כ אדוםאינו
 )מחבר(,בדיקה

)י(
 הם רביםאם נררפיפ חרבחלהשחות

 אסורהנדרסים,
 לידי יטא שלא בדי חודש, י"בלהשהותם
 )מחבר(. באחד אפי' להחמיר והמנהגתקלה,

)טא(
 דרוסה למכוראסור לעטו"פ דרופחלמטור

 דרוסה ספקאו
 לישראל. וימכרנה יחזור שמאלעכו"ם,

 ל ה ף לטאכלות טבוא ל חא
 כביבול, קונו לבין בינו פנימית התנגשות לאיזה גורם זה ודבר הדין, בשורת עמו מתנהגתאיננה

 "אם בדבריו אבינו יעקב אצל מצינו לזה רמז וקצת בלבו. נסתרה תערומות איזה באדםונתעורר
 בזה ניכר )ויצא(. לאלקים" לי ד' והיה כו' לאכול לחם לי ונתן בו' ושמרני עמדי אלקיםיהיה
 העליונה. מההשגחה צדק של ודרישה טענהמעין

 העומד מבשול באיזה בלומר במקום, נפגע הוא אנשים, עם בנגיעה ויבוא הנערכשיגדל
 וסביביו עיניו, בפני השמש אור את הסוכך כנגדו, העומדת גבוה בדזל במחיצת נפגשבפניו,
 בעיניו נראת הסביבה וכל בדרבו, הנשלכים באבנים נסקל הוא פסיעה בבל ואפילה.חושך
 כו' במקום ויפגע כו' יעקב "ויצא יעקב אצל בקדא כמרומז אותו. לטרוף העומדים רעותכחיות
 הדורות, בבל החיים ומנהג חוק זוהי )ויצא(. כו' המקום" מאבני ויקח כו' השמש בא כי שםוילן
 האנשים. בל אצל הזמנים,בכל

 ליעקב לו נודע וקרובים, אחים אנשים בין גם אם כי זרים, אנשים בין רק לא בןוכשמתנהג
 שעבד הקשה עבודתו למרות מונים, עשרת ממנו שנתרמה אמו, אחי לבן עם בהתקרבותכשבא
 בערמה בעקבה, לו הראויה משכורתו את לקבל רצונו נגד נאלץ היה וישרתו, צדקתו ולמרותעמו.

 שהעבד הראשונים, בדורות נוהג הדבר היה כך פעולתו. שכר את להציל כדי שונות,ובהתחכמות
 שהאנשים האחרונים, בדורות נוהג הדבר הוא וכן מהאדון. עבודתו שכר את לגנוב מוכרחהיה

 קשבת אוזן אין יושר, ואיז צדק איז בי צדקתם, דורש ואין החיים, אופני תחת הנרמסיםהחלשים
 צדקתם יושר את ולגבות להציל שמוכרחים מהם, החזקים רגלי תחת הנדכאים ענייםלשועת
 שכר את שהציל אבינו, יעקב שעשה כמו שונות, ותחבולות בערמומות הקשה, פעולתםושכר
 וניסה. בריחה תחטלות, ע"יפעולתו

 רעים והרהורים זרות מחשבות באדם מעוררים לאחיו, איש ובין לחבירו אדם בין כזוהתנהגות
 בדעתו, וחושב אלקים, בצלם יצירה בתור האדם בחשיבת להסתפק הפחות ולכל להכחישהגורמים
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 טרפות אבל יודע, שאינו בטרפותודוקא
 ספק אפילו וכן מותר. לכל, וניכרהידוע
 דאין והעיקר ש"ך, עיין )רמ"א(.טרפה
 הפוסקים. בכל כמבואר בירים, ס"סלעשות
 מתירין, שרוב לא אם דרבוותא, בפלוגתאואף

 עוד שיש או מחמירין, אגו מומראומשום
 הכנה"ג, כתב אחר. בעינן ולא י,;קל,צדדים
 טרפה, הוה "הוכיט", שקורין פיושפוהק ע"י קטנים, צפריפ לחטית דרפהחתול

 נראה אין הפוסקים ומסתימת בכך.שממיתה

סימן
 נפולון בהמהריני

 אלא דריסה ואין אמסוכנת, דהוה ומידיכך,
 אע"ג ההוא הטרפות מכשירין וישרלעיל( בידים דרוסה )למכור )פמ"ג(. וצ"עביר,

 לעכו"ם, למכרו מותר מ"מ לאוסרו,דקיי"ל
 לישראל, וימכרנו יחזור שמא חיישינןולא

 בזה, להקל ואין )רמ"א(. שמכשירין וישהואיל
 צדדים הרבה יש דבלא"ה כיון בדרוסה,אלא
 אחר, בטרפות אבל וכו'. בדרוסהלהתיר

 )ש"ך(. לעכו"ם למכרו איןלהתיר, בלא"ה צדדין דאין היכא דרבוותא,בפלוגתא

נח.
 סעיפים. י"בובו

 מעצמה, קפצה בנפולה, חילוקים ד' בעוף, אחרים. הפילוהו לבור, נתגלגל נפולה,)א(
 מים, ע"ג נפל בעוף. נפילה שיעור אבן, בנפילת השיעור כה"ג, בבהמה גופו,על אבז נפל ברגל. שנדרס עוף )ב( שיפילוהו. ייעה מעצמה, נפלה אחרים,הפילוהו
 הבדיקה. סדר נפילה. בלא ריסוק מראה. שינוי עמדה, לא נפילה, בדיקת)ג(

 לדידז, מעל"ע. תוך עמדח )ד( הריאה. נגד בעוף א,, באבר באבז,הוכחה
 שגרונא, צולעת. שהתה, ולא הלכה )ך( נפלה, ולא באברים שינוי והלכה. עמדה)ה(
 ונחבס, כנפיו דבקו )ח( המים. על שנחבט עוף )ז( ללכת. יכולה אינה ואח"כהלכה,
 מדעתה, קפצה )יא( לשחיסה, שמרביציז שור )י( זה, את זה המנגחין וכרים)לז(

 לגדר, מעבר שהשליכוהו גנבים )יב( ללכת, יכולהואינה

)א(
 שנפלה, בהמה כיצר, אסורה,נפולהנפולה

 רגלה על עומדת היתהאם
 שנפלת המקום עד מכריסה יש אםכשנפלה

 טפחים, ששה הבור אם )מחבר(.איבריה נתרסקו שמא חוששין טפחים, עשרו;שם
 הוה הארץ ער שמכריסה כיוןטרפה,

 ומתגלגל הארץ על מונח לפורנתגלגל השור אם אבל טפחים.ד'
 פחות אפי' בכח, שהפילוהו או יורעת,ואינה אחריס בהפילוהו ורע, )ט"ז(. טסחיםעשרה הבור שיהיה צריךלבור,

 כשיעור ר"ט בעינן דמ"מ ד' הפ"ת, כתבמי"ט
 פר"ח עיין ירענא. לא לזה והכרחכשירה, אחרים ע"י אף פחות הא לארץ.מכריסה
 בצ"ה בטדי ד' שהוקשו מה ובב"יבקו"א
 טפחים, ד' הרגלים כל כאן יאמר ואיךבשור,
 ונתגלגלה שופפת היתה ואם )פמ"ג(.היגלים אמצא ער קצת שבולט מורדין רמכריסהותירץ

 גובה שיהיה צריךונפלה,
 טפחים. עשרה המקום אחריםהפילוהו

 הפילוהו אם אבל להפילה, שרוציםויורעה אחרים הפילוהו או מעצמה רנפלה דוקאטפחים עשרה גובה רבעינןוהא
 ל 5ז ך למאכלית מבוא ל חא

 )כל"י(. הכבוד כסאעד עולה האבק שהיה חז"ל, שאמרו כמו אלקי, הכהשת לידי להביאו כדי באבק, שכלו עיןלסמא רצה כי אבק, לשון )וישלח(. השחר עלות עד עמו איש ויאבק של בפסוק בקרא כמרומזהשונים. רעות מהחלוקי בלבו מתלקחת היתה גרולה ומלחמה ויורד, עולה של בבחינה ובאיםמתחלפים היו לחבירו, ארם שבין ובדברים למקום ארם שבין ברברים הקהל, רעת וער המקום דעתעל שונות, ריעות של התאבקות בו. עומד שהיה ההוא הזמן ער אביו בית עזיבת מיום עמומהנעשה הזכרונות כל בלבו כשעלה לבן, מבית חזירתו בררך בחייו, החדשה התקופה סף על אבינו,ליעקב קרה זה ומעין הירועים. הסקפטיקער הפילוסופים דעת מעין בעולם, ויושר צדק של המציאותבכל ספיקות נתמלא לבו משנברא. נברא שלא בכלל, הבריאה ולכל בפרט לארם לו היה טובשיותר
 וישפום ארץ, יעמוד במשפט מלך כי שלימה, באמונה מאמין אני לאמר, אותם ומנצחספיקותיו כל על בקרבו מתגבר כללי, ויושר בצדק האמונה חזק, רוח ובבעל היפה, בנפשאבל
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 אלא בכך, ידעה אפי' או מדעתה, שלאאחריס

 מעשרה בפחות אפי' אחת, בבתשהפילוהו
 בהמה בין בזה חילוק ואין לה, חוששיןטפחים
 רמ"א(. )מחבר, הכי דיגא נמי דכעוףלעוף,
 בית גבי המחבר כתב ו', דכסעיףוקשה,

 שנפל אע"פ אכרים, ריסוק בו שאיןהמטכחיים
 נזדקר טעות שאיזה וכמדומה גדולה,נפילה
 להקשות ואין )ט"ז(. בזה הרב קולמסלפני
 וטעמא, שרי, המטבחייס בבית דדוקא ו',מסימן
 בקרקע, צפרניו ונועץ נפשיה אמודידאמודי
 שמפילים במקום למיסרך מידי לה דאיתוכגון
 ומ"מ צפרניו, נועץ לומד שייך לא א"כאותו,
 מתאמצת היא אלא אחת, בבת הנפילה הוילא

 הלכך בכח, להפילה כשרוציט כחה בכלעצמה
 היינו אחת, בבת אבל שרי, מעשרה,בפחות
 או פתאוט, אותה כשמפילוהו כגון ממש,בב"א
 לתרץ כוונתו )ש"ך(. והפילוהו רגליהשקשרו
 הפרישה, לשון וזה בו. יש דחילוק הט"ז,קושית

 כשירה מעצמה, קפצה יש, חילוקים ד'כ',
 הפילוהו נפשה. דאמדה טפחים, מי' יותראפי'

 פחות אפי' צפרניה, לנעוץ וא"א בע"כאחרים
 מדעת שלא מעצמח ונפלח טדפה.מי"ט
 לאחוז ואפשר שיפילוחו ידעח י"ט.בעינן

 עכ"ל. מזיק, אין מי"ט יותר אפי'בצפרניה,
 הוה לאחוז, וא"א בידעה, דהא קשה,ומ"מ
 אסור, מי"ט פחות בכח בב"א וכן בי"ט,לומר
 )פמ"ג(. בס"י מ"שועיין

)ב(
 ברגליו, אדם שדרסו העוף ברגל שנדרסעוף

 שרצצו או לכותל, טרפואו
 לו חוששיל קשה, דבר על שנחבט אובהמה,

 על קשח, דבר או אבן נפל אם וכן)מחבר(.
 להוש שיש בדבר הוא אם בבהמח וכןגופו,

 )רמ"א(.בבהמח
 צריך לאובאבן אבן בנפילתהשיעור

 טפחים, ג'גבוה
 להמית, כדי בו יש אס האבן, לפי הוא הכלאלא
 ראויה אם בבהמה ור"ל, )ש"ך(. כב"חודלא

 רציצה, באותהלהתרסק
 כנפולה, דינו ודריסה, בעוף נפילהשיעור

 ובדיקה. שיהויובעינן
 דאפי' עשרה, גובה ביה שייך לא דעוףודע,
 רגליו, על הוא דעומד קשורים, כנפיושני
 מים ע"ג בנפל ומיהו קשורים. שרגליו לאאם

 העוף דין ביה, למיסרך מידי דליכאיכדומה,
 נפילה דין ביה הוה י"ט דגבוה לבהמה,שוה

)פמ"ג(.
)ג(

 לה, שחוששין שאמרנונפולה נפילהבדיקת
 לשחוט אסור עמדה לאאם

 זמן תוך שחטה ואם מעל"ע. שתשהה עדאותה
 מכל שלימה אותה ומצאו בדקוהו אפי'זה,

 )מחבר(. טרפהאבריה,
 שהתה, דאמ הט"ז,כתב מראחישינוי
 טרפה. ריסוק רואין אם נפילה, בלאריסוק

 ראינו שלא כלהא
 הולכת, באין אף והיינו חיישינן, לאשנפלה,
 אוסר. נפילה בלא ריסוק דסובר ככ"חדלא
 בפירוש ז"ל שהרמב"ם הפר"ח, כתבוכבר

 נפילה מחמת ריסוק דוקא בפי', ביארהמשניות
 לא מראיתו, נשתנה וענין בע"א. לאאוסר,
 ואפשר, וכדומה. האבר צורת אלא מדאהשינוי

 ל ה ך למאכלות מבוא ל חא
 מחכים זאת בכל שיתמהמה, ואף זה. על ללחום צריכים אם אף רמה, וביד רם בקול רקתחבולות, וע"י בערמה לא בחיים, חלקינו את לדרוש ועלינו ישר. האדם את ברא והאלקיט בצדק,תבל
 והמרמה. השקר על והיושר הצדק נצחון שיבוא יום בכלאנחנו

 בשס עברי לעם שם נקרא בעולם הזה הדבר ולפרסם השמיס, מן לדעתווהסכימו
 ויותר בקרא, זה מכל כמרומז אמן. כרחו בעל ענה השקר מלאך וגם זה, על המורהישו'אל,
 יקרא יעקב לא ויאמר כו', לו יכול לא כי וירא ב"ר(, עשו, של )שרו עמו איש ויאבק לבדו,יעקב
 אלקים עם שרית כי שררה( בחינת רמה, )ביד ישראל אם כי וערמה( עקבה )לשון שמךעוד
 שבקרבו הפנימית המלחמה על הכוונה, )רש"י(. ולבן עשו אנשים )וישלח( ותוכל אנשיםועם

 אלקים ויושר בצרק באמונתיך נשארת ותוכל, לעיל, שנתבאר ואנושיות אלקותבעניני
 המנצח אף הנפש, כמלחמת כן הגוף, במלחמת וכמו הקדושה. המלחמה ללחום ובידךואנשים,
 פוסח, בבחינת צולע, קצת נשאר הוא שמההתאבקות יעקב, אצל קרה וכן קצת,ניזק
 כלומר השחר, עלות לאחר שגס החושך, עם האור מלחמת ללחום הבא אדם ככל יקרהוכן
 ברעיונותיו. ופוסח קצת צולע עוד הוא מהחושך, האור יתרון של ההכרה עליית לאחראף
 ספיקות של לגדר נופל הוא מדעות, וללמוד לחקור מתחיל כשהאדם בתחילה, מפורסם,פילוסוף בדברי כנאמר לגמרי. נתרפא גבוה, יותר הכרה לבחינת כשיגיע כלומר השמש, בזריחתאבל
 לאחר שאף מצינו, וכן מאמין. להיות חוזר הוא ויותר, יותר לימודו וכשממשיך כפירה,מעין



 שמואל נח פיא פרשת "לכדתביתא
 8וסל ואדום, ירוק שלא אף מראהשינוי

 כדפרישית משמע צורתו נשתנה ולשוןבנפילה,
 ואח"כ מעל"ע שהתה ואם )פמ"ג(.מעיקרא
 מקדקד כולו, החלל כל נגד לבדקה צריךשחטה,
 חכמים, שמנו מהטרפות נמצא אם הראש,ועד
 ונפסדה שבפנים מהאברים, אבר שנתרסקאו

 אבר, נתרסק אפילו טרפה, זה הריצורתו,
 )וכ"ש וכליות טחול כגון כשרה. ניטלושאם
 ט"ז( וחיותא, מרה במקום שלא אפי'הכבר
 נתרסק שאם הרחם מבית חוץ טרפה, זההרי
 שאין בריקה, א"צ והסימנים מותרת. זההרי

 המח, וה"ה )מחבר(. אותם ממעכתהנפילה
 בקיאין. דא"א נפ"מ, אין ולרירן )ט"ז(.טור,
 נגר א', באבר באבן הוכתה אם נפ"מומיהו

 אפשר צורתן הפסירו אם מ"מ והמוח.הסימנים
 לנפול, ריאה אין הרשב"א, שכ' כמולהטריף,

 וה"ה צלעותיה, הועילו מה שינוי, רואיןואם
 )פמ"ג(. שנשתע רואין אם כה"ג ומוחסימנים

 באבן הוכתהאם
 אינה א' במקום אהד באבר באבןחוכתה

 רק בריקהצריכה
 אברים בשאר ולא שם שהוכתה המקוםנגר

 שלו, הריאה נגד עוף הוכה ואם)רמ"א(.
 ראין לדידן והלכך בריאה. בדיקה שצריךנראה
 אנו א' דבאבר ואף )ש"ך(. טרפה בקיאין,אנו

 קרע וכ"ש ירוע, במקום משהו בנקבבקיאין

 רצריך כהרמב"ם סתם המחבר הא מ"מגדול,
 ובזה צורתו, והפסר מראה שינוי משוםבדיקה
 נ"א סי' ועיין אחד, באבר אף בקיאיןא"א

)פמ"ג(.
)ד(

 מעל"ע, תוך עמדה אם מעל"ע תוךעמדה
 )מחבר(. בבריקה להרי

 וגם עמדה מהני לא בקיאין, אנו דאיןלרידן
 מעצמה, שעמדה ורוקא )ש"ך( הלכה רקשהתה,
 )רמ"א(. הוא כלום לאו העמידוהו,אבל

)ה(
 שעמרה רכל שאומר, מי יש והלכהעמדה

 באבריה, שינוי אפי'והלכה,
 בשאר מטריף השינוי שאין כל חוששין,אין

 אפילו הלכה אם תלוי העיקר )מחבר(.בהמה
 רק מעצמה, עמרהלא

 וזה )ש"ך(. שהעמירוהו באברים,שינוי
 באברים רשינוי פשוט נפלהדלא

 בהמה בשאר מטריףשאינו
 ראינו, שלא זמן כל שנפלה, לומר חוששיןאין

 )ט"ז(. אחר בדבר השינויותלינן
)ו(

 ואינה כשרההלכה, שהתה ולאהלכה
 בדיקה,צריכה

 אמורים, דברים במה מעל"ע. שהתהשלא ואע""
 והיא הלכה אבל כדרכה, יפה, הילוךכשהלכה

 ל ח ך למאכלות מבוא ל חא
 זה על לו שהודה ער שכנגר, הצד את פסק לא החושך, על האור יתרון הכרת בחינת השחר,עלות
 ביתרון לכל נראה כבר כלומר, השחר, עלה כי שלחיני ויאמר כנאמר, הספיקות, ונסתלקו מלאבפה
 על ברבים מורה להיות והחושך, הרע בחינת שהוא עצמו, עשו של השר שגם חפץ, יעקב אבלהאור.
 ומברך וערה, קהל בפני להמנצח יר הנותן המנוצח, כדרך ברכתני", אם כי אשלחך "לא ויאמרזה.
 לך באו שהברכות יאמר )לא שמך" עור יקרא יעקב "לא המלאך לו שאמר וזהו הנצחון. עלאותו
 והיושר, הצדק דרכי ובשליטת במציאות בטוחים שאינם אנשים כררך רש"י( ורמיה,בעקבה
 בחיים וחלקם שכרם את לוקחים הללו אנשים כך מאכלם, את וחוטפים שענבים בע"חבחינת
 עליהם ואודה אהיה שם ואני כו' פנים וגילוי בשררה אם )כי ישראל אם כי ובמסתריםבעקב

 ובחזקה, רם בקול בחיים חלקו לדרוש ימיו כל כך מתנהג שהיה והלאה מכאן מציע וכן)רש"י(.
 אבות ומעשה )בשלח(. ובקשתי בחרבי כו' לקחתי "אשר בקרא כנאמר וקשת, בחרב גםולפעמים
 לכך. המוכשרים בהזמנים רם, בקול חלקם לדרוש זה בגדר להתנהג צריכים הם וגם לבנים,סימן

 בעלמא, ברברים לבן עם בפגישתו זה בגדר קצת מתנהג כבר יעקב שהיה מצינווכן
 )ויצא( בלבן" וירב ליעקב "ויחר נאמר שם אחריו, כשרדף ממנו בריחתו לאחר בררךכשהגיעו

 )שם( שנינו בין ויוכיחו ואחיך אחי נגד כה שים כו' אחרי דלקת כי הטאתי ומה פשעימה
 בחזירתו אחיו עשו עם ובפגישתו והיושר. הצדק בשם אנשים בפני רם בקול צדקתו אתדרש
 שור לי ויהי כו' יעקב "וישלח בקרא שנאמר כמו למלחמה, כבר מוכן היה כנעןלארץ
 מלפניך, ומתחבא ירא ואינני בעולם, טוב מכל לי יש כלומר, כו'. ושפחה ועבר צאןוחמור
 בהצלה. והשתרל בצדקתו, בטח לא הבטיחו, שהקב"ה ואע"8 )טור(. לפניו לאמר שמרמזוזהו
 לתפילה עצמו שהזמין עשו, עם עצמו הוא שהתנהג כדרך עשו, בני עם שיתנהג לבניו סימןוהוא

 דוקא להם שאמר הרא"ש, אומר כו', אחי" עשו יפגשך "כי עוד ונאמר )שם(. ולמלחמהולדורון
 לו תתע לא לררכיכם, תלכו אז ישאלכם, לא ואם כו'. אמר כה לו תאמרו אז ישאלכם,אם



ק שמראל סיסונח טרפות "לכותבית
 שנפלה ודוקא )מחבר(. בדיקה צריכהצולעת,

 היא שגרונא אמרינן שנפלה,שגרונא נודע ולא צלעה אבלוצלעה,
 כדלעיל בדיקה, צריך ואיןדנקטא,

 לא האידנא דאנן וי"א, )ש"ך(. ל"בס"ס
 אמות ד' כשהלבה רק הלבה נקרא ולאנהוג. והבי בהלכה, רק להתיר ואין בבדיקה, לןקים
 כשאר או שנפלה, קורם שהלכה כמו יפההלוך
 ללכת, יבולה אינה ואח"כ הלכה ואםבהמה.
 )רמ"א(. מסוכנת כשארדינה

)ז(
 מלא שט אםהמים, פני על שנחבט עוף הפים על שנחפטעוף

 אין המים, לעומת למעלה ממטהקומתו,
 ושט וקיימי, דקוו במים )לאפוקי לוחוששין
 למטה ממעלה שט אם אבל כשר( קומתו,מלא
 בדיקה. וצריכה לו חוששין המים, הילוךעם
 המים ע"ג שמהלכים לקש או לתבן קדםואם
 ואין עצמו, מחמת שט זה הרי לו,בשוה
 )מחבר(. לוחוששין

)ה(
 בשעת ברבק בנפיו רבקו ונחפט כנפיודפקו

 חוששין, בו, אותו שצדו בדף נדבקוכנפיו שני אם ונחבט,צירה
 מהם, אחד אלא בו נדבק לא ואם בדיקה,וצריך
)מחבר(. השני בכנף מעט פורח שהוא חוששין,אין

)ט(
 את וה המנגחיםזכרים המנגחיםזכרים

 חוששין לארץ, ונפלוזה,
 סובר שהוא אחרים, כהפילוהו דהוה)מחבר(.
 כיון מי"ט, פחות דאפי' ומשמע חבירו.שינצח
 )פמ"ג(. א' כבסי' להפילו, שרוצים יודעדאינו

)י(
 שהרביצוהו שור לשחיטה שמרפיציםשור

 אע"פלשחיטה,
 שמפילים בעת קול לה שיש גרולה נפילהשנפל
 צפרניו שנועץ מפני לו, חוששין איןאותו,
 ול"ד )מחבר(. לארץ שמגיע עד ומתחזקבקרקע
 שמרגיש כיון דהבא זא"ז, המנגחיםלזכרים
 כן שאין מה צפרניו, נועץ להפילו,שרוצים
 חבירו להפיל רוצה א' כל ראדרבא,התם,

 כשהפילוהו, רגליו כל קשרו שלא ודוקא)ש"ך(,
 אותו, שמפילים בשעה קשורים רגליו אםאבל

 קשורים רגליו ג' אפי' משמע )רמ"א(.חוששין
 )ש"ך(. מקומות בקצת עושים וכן חוששין.אין

 לא בזה דאף רש"ל, בשם הט"ז ממ"שומיהו
 כן. לעשות נכון דאין משמע חובתן, ירייצאו

 שאז ידים, ב' רק לקשור שלא הנכוןוהמנהג
 בכח החבל לקשור שלא או לנעוץ, לויש

 ומשליכו צוארו, על כבש שנשא טבח)פמ"ג(.
 רק אחז לא אפי' אחז אבל כשנפלה,הבהמה רגלי אחו ואם )ש"ך(. חוששין ודאילארץ,

 ל ה ך למאכלותמבוא ל הא
 שאמר במה היה וכן כבוה דרך והוא הצעיר, היה שהוא מפני אדון, שקראו ומה )שם(,מאומה
 שור לי ויהי לה שאמר וזהו בכך. אפשר אם המלחמה מן להמנע חפץ היה כי פניו, אכפרהאולי
 זה וכל ד'. עזרני הנה עד כי העולם. בטוב יודע אני גם ואהלים, יושב שאני אע"פ בו',וחמור
 אלא עתח עד אחרתי לא עתה. עד ואחר גרתי לבן עם לו, ואמר )טור(. לחפחידו כדי לו,שלחו
 הולך הוא כן לקראתו, הולך אתה כאשר פי' לקראתך. הולך וגם ממך. פחד מפני ולאברצוני,
 ובא חיילותיו, לקבץ הולך פי' לקראתך, בא אמר ולא בזח, זה תפגעו ומהרהלקראתך,
 )שם(.לקראתך

 דאגה מלא לבבם היו בנים על אב כרחם כי אבות, בשם הקדושים אבותינו נקראוולכן
 ודור, דור לכל חייהם בדרך וסימנים ציונים להם ועשו לדורותם, אחריהם בניהם גורלעל
 לנצח. יכשלושלא

 ובדבריו החברותיים. בחיים כ"כ חשוב מקום התופס הכלכלח, בשאלת חדאגה ניכרוביותר
 לרמז )ויצא(. לאלקים" לי ד' וחיה ללבוש, ובגד לאכול לחם לי "ונתן ואומר מבקש היה ד'אל
 ההשגחה, בעזרת תיקון להביא דואג לבו והיה בזה, תלוי האדם של וישרתו צדקתו שכלבא,

 נפשות מספר חצי נמצאים עוד חזח, היום שעד להעיר, וכדאי עולם. של ברומו העומדיםבדמים
 במשמעו, פשוטו לחם, לאכול להם מספיק אינע שמשכורתם ממש, לחם מחוסרי שהםבעולם,
 לשבוש רו"כ מארבעח יותר אינו שמשכורתם שלישים, ושנילשובע,

 יותר הלבה של לגדר חקדמונים בימים כלכלה בעניני ההתפתחות גדר מוגבל היהוכידוע,
 העובדה את להוציא בידם עלה ולא קטנש במדה ידוע, ובזמן ידוע במקום קצת הנעשהמלמעשה,
 המשביר והוא השליט הוא הצדיק, יוסף ימי עד ומקובל, קבוע מדיני למנהג הפועל אל מכחהזאת
 מצרים. ארץבכל
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)יב(

 בהמה שגנבו גנבים שחשליכוהוגנבים
 השליכוהו אפי' מהריר, לגדרמעבר

 מאד, גבוה לגדרמעבר
 על להפילה מכוונים שהם מפני חוששין,אין

 בשעה לכן לפניהם. לרוץ שתוכל כרימתניה,
 מחוירין תשובה מחמת אם אותה,שמחזירים

 לה5ילה שמתכוונים מ9ני מותרים,אותה,
 החוירוהו לא אם אבל יפסידוהו. שלאבענין
 ומספיקא )מחבר(. חוששין יראה, מחמתאלא
 על הפילה מסתמא או דשמא אסור,נמי

 )ש"ך(.צלעותיה

 נם.םימן
 מעיפים. ב' ובו בחייה שנפשמה בהמהרין
 עוף לאכול נוצתה. שניטלה עוף )ב( מבדתהא. גלווה גלווה.)א(

 הנוצות. שיגדלוקוום

 השדרה גבי מעל סלע כרוחב ניטלואם)א(
 אברים ראשי מעל או הטיבור, מעלאו עורה שנפשט והוא אסורה,הגלודהגלודח

 והרשב"א )מחבר(. כשרה קיים, העור כלושאר טרפה. חולי, בירי בין אדם ביריבין
 להטריף נותנת הרעת אין )ש"ך( בוהאוסר כל פני על סלע רוחב העור מן נשתיירואם

 הפרקים ראשי וכל החוליות, מכל כשניטלורק ורוחב הטיבור, על סלע ורוחבהשדרה,
 טרפה, אז כלל, סלע רוחב נשתייר ולאמקצתן, מותרת, זה הרי איבריה, ראשי עלסלע

 ל הך למאכלות מבוא ל הא
 מ~וריו, במוחו מנקר היה החברותיים בחיים הצדק שליטת שדאגת הראשונים, מן היההוא

 מסירת כדי עד וה בנידן מעשים עשה וגם מחשבות. וחושב חלומות, חולם היה ימיווכל
 את והניח לפועל. חלומותיו את להוציא הזמן ואת המקום את לידו ההשגחה הזמנת עדנפש,
 לבנין דור לדור להוראה משתמש שהיה הישרים, החברותיים החיים והנהגת לתקנת הראשוןהיסוד
 בתורה. הכתובים והמשפטים החוקים פי על והיושר, הצדק ארני על החברותיים,החיים

 הסוציאלים חלומותיו בשביל ימיו, כל סובל שהיה צרורות וצרות המכאוביםוידוע
 עם והתרעותו התחברותו על אותו שונאים היו השררות, האמהות בני אחיו הללו.והרמקרטיים

 בפניהם עמד והוא מהם, מתרחקים הרסטוקרטים האמהות בני אחיו שהיו השפחות, בני שלאחיו
 אצל רגיל )וישב(, כו' ולפה" בני ואת בלהה בני את נער "והוא בקרא כנאמר חרפתם.לדרוש
 הביא והוא )רש"י(. מקרבן והוא השפחות, בני לקראתן אותן מבוין אחיו שהיו לפי בלהה,בני

 דיעותיו את ידע יוסף כי )שם(. אביהם אל רעה דבתם את יוסף ויבא כנאמר, אביו, לפנימחאה
 מסיים שהכתוב זה, על מעידים הכתוב ודברי באריכות, לעיל כמבואר אביו, יעקב שלהדמאקרטים
 שנאת אבל הישרים. ולרבריו לדיעותיו מסכים שהיה להעיר בניו", מכל יוסף את אהב"וישראל
 מציע שהיה בהכלכלה, התיקון בהנהגת הישרות דיעותיו בשביל עליו מתגברת היתהאחיו

 ויוסיפו לפניהם( )הציע לאחיו ויגד אידעה( )כלומר חלום יוסף "ויחלום בקרא כמרומזלפניהם,
 ועל הוויכוח על )רמז אלומים" מאלמים אנחנו והנה כו'. החלום נא "שמע אותו". שנואעוד

 נצבה וגם אלמתי קמה והנה ביניהם( מתווכחים שהיו כלכלה של הפרבלם בתיקון וטריאהשקלא
 שעא עוד ויוסיפו וקיים( נצב ויעמוד ינצח שלי, הנהגה וגדר שלי הדרך סוף, כל שסוף)כלומר,
 אצלם והגיע זה, בפרבלם בהאידעות מחולקים היו כלומר, )וישב(. דבריו ועל חלומותיו עלאותו

 נכריה. לארץ לעבד, למכירתו עונשו ונחלף נס, 9י על וניצל להרגו, שרצו עד כ"כ,השנאה
 עבר. עבורת החפשיים, דיעותיו בעד מדה, כנגדמדה

 נתחבטה הבהמה ומכובר האחרונים, רגליםב'
 )שם(. כשרהלארץ,

)יא(
 אפילו מדעת, קפצה הולכת ואינהקפצה

 הרבה, גבוהממקום
 אין לילך, יכולה שאינה רואים שאנואע"9
 ל"ש שבכותל, מחלון קפצה ל"ש לה.חוששיו
 הניחה אם לפיכך הגג. שבאמצעמארובא
 )מחבר(. חוששין אין למטה, ומצאה ובאלמעלה
 מעל"ע, ותוך לילך יכולה אינה ראפי' ט"ז,עיין
 מדעתה דכל כלל, בריקה א"צ עמדה,ולא

 )9מ"ג(. נפשהאמרה
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 הפרקים ראשי וכל השדרה אורך שבכלכיון
 ניטלה אם אבל )שם(. סלע רוחבליכא

 העור כל ושארמשלשתן,
 )רמ"א(. טרפה קיים, מברייתאגלודה

 טרפה אין גלודהדמשמע
 כתב וכן אדם, בידי או ושחין חולי ע"יאלא
 עור, בלא כך נברא הא ומשמע כו'.רש"י
 גלודה לרש"י ה', ועש"ך, לעיין. וישכשירה,
 אם טדפה שניטל כל ולהרמב"ם נטולה,בכלל
 קרועה, בכלל הוה ולהכ"מ כשר. חסרנבדא
 )פמ"ג(. נ"א סי' פר"חועיין

)ב(
 טצתה שניטלההעוף טצתה שניטלהעוף

 ויש )מחבר(.כשר
 מיהו כולם. נפלו אם להחמיר וטובאוסרים,

 כולם שנפלו אע"8 שומן, מרוב נצתם נפלואם
 מרוב ונעשה דהועיל כשר. מ"מ ערום,ונשאר
 המחבר שכתב מה )רמ"א(. כשרשומנו,

 הטצה בניטלהוהרמ"א
 טצה הייט להחמיר, דטוב קודםעוף

 הגדולה לא גופו, שעל קטנה הנוצותשיגדלו
 שיש"ש וכתב, שומן, מרוב ניטלה אםמחמיר שהב"י בל"י ועיין)כנ"ג(.

 השף לאכול אין אשרי, הגהות כתב כן.פוסק
 הש*ך הביאו עליו, הגדולה הנוצה שיגדלועד
 כתב טיאופ. משום רק והוא ב', ט"ז,בסי'

 הדק עור הוא טצה המשניות, בפי'הרמב"ם
 ואין טרפה, אומר ר"י הטצה, עם הזפקשעל
 העור ניטל דאפי' הביאו והפר"ת כר"י.הלכה
 ובתנאי, כשרה, הזפק, על בשר שם ואיןשם,
 )8מ"ג(. חוליע"י

 ם.םימן
 מעיפים. ג' ובו המות, מם שאכלה בהמהדין

 אסוריכג וברים אכלה ואום. המות סם סם. אכלה מצוננת. ום. אחוזת)א(
 שאוכלין אתזות בר לעוף. לבהמה, איסור להאכיל באיסורים ימיה כלנתפסמה
 רגליה. נפסקו )ג( אום. של המות סם אכלה )3( בפסח. נכרי מבהמות חלבתולעים.

)א(
 והמעושנת, דם אחוזת מצוננתי דמיאחוזת
 שנכנס )8י' והמצוננת מם,אכלה

 והמצוננת בגופה,עשן
 שהורג המות סם שאכלה או צינה( מחמתחולי

 מותרת ה"ז הרעים, מים ששתתה אוהבהמה,
 ו', קי"ו, לסי' מקום הראה הט"ז)מחבר(.
 ישראל דגדולי שם, המחבר כמ"ש ממנו,יאכול ואין כמסוכנת, דינה דבהמה, המות סםדאכלה
 אסור דאדפ, המות וספ ממנה. אוכלין היולא

 מים דהייט הרעים, מים ושתתה סכנה.משום
 ועתה אסור. מיד, לשוחטה משא"ככשרה, ודאי מה, זמן אח"כ בריאה היתה אםמגולים,
 שחלתה כל ומיהו שרי. מצויין, הנחשיםשאין
 בדיקה, ע"י אלא שרי ואין ריעותא ישמיד,
 לברורי. דאיכאכיון

 כדין דינם הכא, דחשיב הני דכלודע,
 פרכוס, ובעי לעמוד, יכולה אינה אםמסוכנת
 מעיים, בני דנוקב דאסורה, חלתית לאכלהול"ד
 כנקוב לינקב העומד דכל מיד, שחטהואפילו

 ל ה ך למאכלות מנוא ל הא
 שלו. האידעאלים חלומותיו מלחלום פסק לא נכריה, בארץ לעבדים עבד בהיותו גםואף
 מזה, ידע הוא פרעה חלום את שמעו "שקודם פרעה חלום של הפתרון בדבר חז"ל בדבריכמרומז

 בדבר היה פרעה חלום שגם להלן, ומבואד הגדול(. )מדרש תחילה" החלום את ראה יוסףכי
 הוא שרעניות, המקום את לידו אנה וד' פתרוט. על יוסף עמד ולכז הכלכליים, בחייםהתיקון
 גשמים, שם ירדו לא כי הארצות. מבשאר יותר רעב ממכת לסבול בגורלם שעלה מצרים,ארץ
 במקרה, התלוי ובדבר הארץ. את ומשקים עולים שהיו הידדן ממימי תלוי היה מחיתםוגודל
 אחדות, ושנות גדול שובע היה אחדות שנות במצרים, היה כן היפך, אל מהפך שינויםשורר
 מהחיים העשירים, וגם העניים סובלים כזה ובמצב בערבוביה, משתמשים היו ורע טוב גדול.רעב
 קביעות. בהם שאין נורמליםהאי

 המצב את להביא איך חלומות חלמו זו, מדוכה על ישבו הזאת האומה חכמי היוולכן
 לצאת העולם חכמי בידי עלה לא היום עד ולדאבונינו, נכון. ובסיס קביעות של למדריגההכלכלי
 חיי בהנהגת סדר אי שורר היום ועד ויתיר. חסר של מחיים בטוחים, שאינם חיים שלמגדר
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 תמות שודאי אף המות, סם אכלה משא"כדמי.

 מה, דבר במפה ליהסר סופה אין מ"מאה"כ,
 טרפה בכלל ולאו יתקלקלו, שלה שהמזגיםאלא
 אפילו לא"ה, הא פירכוס, וצריכהמסוכנת, סימני נראה אם לה, מסוכנת דין אלאהוה,
 בדברים שנתפטמה כהמה )פמ"ג(. א"צפרכוס

 אבל מותרת. אסורים,ו
 ימיה כל נתפטמה אם אסורים רבריםאכלה

 אסורים, בדהשםרק
 בהמה לקנות אסור לכתהילה )רמ"א(.אסורה

 )ת"ה(. טמאה מהלב שינקה העכו"םמן
 דאפילו המרדכי דעתאבל

 מותרת, ימיה כל נתפטמה איסורלהאכיל
 להאכילה לכתהי' אףומותר

 רבר סוף )ש"ך(. וצ"ע האסורים,דברים
 ולכתהילה ימיה, כל דיעבד דשרי מודיםעלמא דכולי אפשר אפילח, באיסורי נשסעהפל
 וה"ה מ"ע, משום לקנות אסור ידוע, דבראם

 כדמוכה דיעבד, אסור ימיה, כל אםהנאה, ואיסורי אסורימ דברים לעוף בעצמולהאכיל
 נסתפקו לשהרית ומשהרית בכרשיני,מע"ז

 בין לה שניסך פפרח ינקח אם ומיהוהתוס'.
 גדילתה דעיקר כיון אסור, הפרש דאףקרניה,
 רברים, שאר ואכלה שנתגדלה אףממנה,

 בר ומיהו דאסוהאפשר
 תולעים שאוכלים אווזות אווזותבר

 לכתהילה, קונין ואפ"ה תולעיםשאופלים
 בשביל גורם וזה זהדאיו

 ודע, כ4 לעשות לפעמים שרי ישראל וכןזה,
 הייע הש"ך, שכ' הנאה דאי' לומר הייתידסבור
 אסור, עפרן ומש*ה ע"ז, כמו בקבורהשהן

 בפסה המץולפ"ז
 הלב לשתות אין בפסח ננרי סבהסתחלב

 עכו*םמבהמות
 ולאהר הנאה, איסורי המץ הבהמותשאוכלים
 הנאה מאיסורי דלאו להקל, יש מעל"ע,שהיות
 זוז"ג, דהוי כיון נמי, מעל"ע ובתוך ההלב.בא

 המץ אי פלוגתא ויש לכתהילה, אסורומדר'
 שוב ולקולא. ספק הוה מנשרפין, אומנקכרין
 כו'. תרומה דכרשיני מההיא ליתא, דזהראיתי
 וחגף לעכו"ם, בהמה מכירה היתרובענין
 )בעל שור הבכור אוסר בפפח, חסץסאכיל

 ל ה ך למאכלות מבמ ל חא
 מטרידים לזמן, מזמן מתהלפים ועוני עושר של שתקופת סדר והכלכלה, המהיה סדר באופןההברה
 העראה השאלה בפני ראש בכובד תמיד לעמוד הנפש מעהת את ממנו וגוזלים האדם, הייאת
 נאכל"."מה

 שלכאורה ל'(. )משלי, הקי* להם הטריפנו לי, תתן את ועושר "ריש שלמה בקש זהועל
 המתהלפים ועושר ריש הנזכר, התנהגות אופן על הכוונה אך עושר, או ריש לאמור צריךהיה

 ההיים סדר הצורך, לפי קבוע הוק כלומר, הוקי, להם הטריפיני ובקש מנוהה, בהם שאיןובאים,
 הנפש. מעהת בושיש

 היה ימיו כל הזג הכלל מן יצא לא פרעה גם לבו, מהרהורי רק הולם אדם שאיןומפני
 בהלומו. גם זה כל רואה היה ודלות, שמנות מפרות ומליאות, ריקות משבלים מהירדן,הושב
 לכמן יודע היה לכן זו, במקצוע עולמי תיקון בנידן ימיו כל מהשבות הושב היה יוסף שגםומפני
 רואה פרעה היה שנים שתי אותן "כל וז"ל! בהז"ל, כמרומז הזה. ההלום לכוונת ההשגהה,בעזרת
 ומבואר הגדול(, )מדרש הולם* ופרעה ימים שנתים מקץ *ויהי שנאמר לילה". בכל ההלוםאת
 הובו את לגבות יוסף מצא וכאן )שם(. תהילה ההלום את רואה היה יוסף שגם הרז"ל, בשםלעיל
 בידו ועלה ימיו. כל בעדו שלהם שלו האידיאל את הפועל אל להוציא העובדים, עם המוןשל

 והיושר, הצדק אדני על המיוסדים ברואים סוציאלים יסודות על מצרים ארץ אתלעמוד
 בתורה.הנזכרים

 )דקטטר(, שליט בפקודת צו שנתן המלוכה התנהגות את לו כשמסרו מצינו דברראשית
 ויקבץ כנאמר, המדינג לאוצר האוכל כל את להביא המשביר, הוא השליט הוא בקרא,כמרומז

 לגלגולת. עומר בהינת אהד, לכל ונתהלק )מקץ(, במצרים היה אשר כו' אוכל כלאת
 מקניהם את *ויביאו כנאמר ניידא, ודלא דניידא הנכסים מכל נאצינאליזציה עשה כך,אהר

 מקצה לערים, אותו העביר העס ואת כו' לפרעה מצרים אדמת כל את יוסף ויקן כו' יוסףאל
 את ואהבתם שנאמר )רש"י(, בארץ הלק עוד להם שאין לזכרון )ויגש(, קצהו ועד מצרים,גבול
 הגר. נפש על הס ואיע הגר של בצערו מרגיש איע מימיו, גר היה שלא מי כל כי כו'הגר
 העביר ע"כ יעבה לא להבריה סני דעליה וכל הגר, של בצערו יודע גר, בעצמו שהיה מיאבל
 ושלילת נכסים ביטול של הסוציאלי-הברותי היסור הונה ובזה )כל"י(. הגר של כצערושירגישו כדי להם, לא בארץ יהיו התושביס כו', להם לא בארץ גרים כולם שיהיו כדי לערים, יוסףאותם
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 כל חעולח, חכלל אבאר. שם ואי"התט"ש(
 מותר אז 8"א, בהנאה האסורים רבריםשאכלה
 מעל"ע, שהייה וא"צ ביום, בו ולאכוללקנות
 שהאכילה כרש"י, מפרשים הם שאוס'רהתוס'

 גדילתה רעיקר לשחרית, משחרית ימיהכל
 כתב הא 8"א, שפי' והרע"ב ולהרמב"םמהם.
 תולעים שאוכלין אווזות בר קונין ואנושרי. להדיוט יורה, רחב"א ואף כרחב"א, הלכהאין
 כל אכלה ואם ביוש בו ושוחטין ממים,בקיץ
 אסור לתוס' ואפורים, חטותרים דטריםימיה

 או לשחרית, משחרית או ימיה כל ואםשרי. ולמרדכי עין, מראית משום ולאו"חלכתחילה,
 אסור. דיעבד להתום' מטמאה, בקטנותהינקה

)פמ"ג(.
)ב(

 או אדם, של סם אכלה אדם של סםאכלה
 בו, וכיוצא נחשהכישה

 סכנת משום ואסורה טרפה, משוםמותרת
 )מחבר(.נפשות

)נ(
 רגליה, שנפסקו חיה או בהמה רגליחנפסקו

 וזו נחש, נשכה שמא לחוש שישבדיקה, ע"י אלא ממנו יאכלולא
 הוא ואם אש. צלי אלא יאכלוהו שלאבריקתה
 חתיכות חתיכות ותשול תתפרק נחש,נשוכת
 מים, לגילוי חיישינן רלא ולרירן)מחבר(.
 לנחש, לחוש אין לכן מצויין, נחשים ואיןהואיל
 מותר טרפה, נעשתה שלא בדרך הואואם
 חוששין אין שכגילוי ואף )רמ*א(. בריקהבלא

 שנפסקה גרולה ריעותא ראיכא הכא,משא"כ
 נראה וכן בריקה. וצריך חוששין הלכךרגליה,
 רין שאין כתב ב"י שבספרו שאף המחבר,רעת
 ס"ל אלמא זח, דין כאן כ' מ"מ בינינו,גילוי
 רפסיקת כתב, והפר"ח )ש*ך(. לחלקדיש
 אבל שגרונא, ראימור הוכחה, איןרגלים
 כיון להחמיר, ויש הוכחה, הוה בשרפסיקת
 אזלינן לא רובא בתר אף לברורי,דאיכא
 *ג(.)פמ

 יתברך השם בעזרת טרפות הלכות ונשלםתם
 ל ח ר אסורותטשלות ל חא

 לצמיתות תמכר לא והארץ בבחינת להממלכה, שייך הכל רק פרטיים, מדיניים ארציים,קנינים
 להעם, שייך הוא שגם המלוכה, לאוצר שייך חמישי חלק השרות, לזרוע זרע נותנת המלוכה)בהר(.
 וארבע לפרעה, חמישית ונתתם כו' הארמה את וזרעתם זרע, לכם הא כנא' להאכר. חלקיםוארבעה
 וכמבואר )ויגש(. לטפכם ולאכול בבתיכם, ולאשר לאכלכם השרח, לזרע לכם יהיההירות
 שהיה בחז"ל שמציע כמו וטובתו, העני שלום את רורש זמן ובכל מקום בכל יוסףהיה
 נבואה רוח ששרתה )ויגש(, מצרים מארץ הכסף "ויתם בפסוק כנאמר במצרים, גם כךנוהג
 אחד לכל בפחות, ולעני ביוקר, לעשיר ומכר ואחר, אחר לכל שיש מח וירע יוסף,על
 את למכור רצו הארץ שעם והגם )מדרש(. כאחד והעשיר העני כסף שתם לו, שהיה מהכפי

 לקנות רק חפץ לא יוסף אבל החדשה, מחהנהגה רצון שבעים היו כי לעברים, ליוסףעצמם
 ואת אותנו "קנה בהפסוק במפרשים כמבואר להעם. ג"כ השייכת עצמה הממלכה בשבילהאדמה

 ואת היום אתכם קניתי הן אמר, וכן לעברים, טפם גם שיקנה אמרו )ויגש(, כו'ארמתינו"
 שרהו, איש מצרים מכרו כי לפרעה. מצרים ארמת כל את יוסף ויקן נאמר למה א"כארמתכם,

 המלך מלאכת עושה לעברים אותם שיקנה לו שאמרו הטעם, הגופיש ולא הארמה, רק קנהשלא
 אבות. בתי כאריסי ויהיו לעולם, שיעברוה עמהם והתנח הארמח, רק לקנות רצה לא והואכרצונו,
 רק לי, אמרתם כאשר לעברים לא לפרעה, ארמתכם ואת אתכם קניתי הן להם, אמר כןאחר
 )טור(. כו' לי תהיו הארמהעם

 רב אמר בחז"ל, כמבואר ארצות. בשאר גם שרשים הכה הסוציאלי, שרעיון רמז,ומצינו
 וילקט מ"ז( )ראשית, שנאמר למצרים, ומביאו לקטו, יוסף שבעולם, וזהב כסף כל כו',יהורא
 מצרימה באו הארץ וכל מ"א(, )שם, ת"ל מנין, ארצות בשאר כו' הנמצא הכסף כל אתיוסף

 במצרים. עחג שהיה ההנהגה, סרר את עליהם לקבל יוסף אל באו קי"ט(.)פסחים,
 סכנה ימי והיו מנוחה, בהפרעת החיים ררכי והשחתת )ראיאטען(, תלונות מביאים היוהרעב ימי כי הזאת. ההנהגה לסדר הסכמה ונתע מרוצים היו העשירים גם הנראה, כפיובתחילה,

 שמצינו כמו יוסה שעמר הסוציאלית במלכות ולמרור לחתחרט התחילו זמן לאחר אבלבערם.
 קיבוץ של הזאת חהנהגה על להתאונן פרעה, אל העשירים ירוע זמן לאחר שבאו בחז"ל,מרומז
 בבתיכם, אתם קבצתם לא מרוע פרעח, להם ואמר הכללית. חמלוכה לאוצר המרינה תבואתכל

 הררך זהו שלא ולדעת, ללמור צריכים אתם מזה פרעח, להם אמר אז נרקב, זאת, עשינוויאמרו,
 )כמרומז יתקיים לא כי לעצמו, רכושו את יצבור ואחר אחר שכל מדינית, הנהגה שלהאמיתי
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 םא.םימן

 כהונה מתנותהלכות
 מעיפים ל"ג ובו לכהן, וקיבה לחיים זרוע מתנותריני
 כמה. עד הלחפם )ג( שיעור. ימין. של ורוע )ב( קיבה. לחיים. וחע.)א(
 קודם מהבשד לאכול אם מיה המהגות להפריש )ה( החלב. עם הקיבה)ד(

 חבר לכהן )ז( סרי~ ומצא שחט לרפואונ לכלבים, שוחס )1( המתעת.פרישת
 במתנוחג חפב ישראל בעלה אם לכהנות. מהנות נוהגים אם )וק( הארץ. לעםאו
 קתשת יש אם 5הן, שאין במקום )י( כהנום. להרבה המתעת ליתן אם)5!(

 ענין. בכל המתנות לאכול )יג:( בפג לשאול המתעת, לחסוף אם )יא(במתעג
 לישראל לזכות יכול הכהן אם )יד( לעכו"ם; ליהגם לכלבים. להאכיל)יג(
 בשר, לחבירו ששלח ישראל )5!ז( הפסידן. או אכלן )5!1( המתנות.עם

 הבא צבי של הולר )יח( בכלאים. ועוף. בחוה עהגות אם )יז( בו.והמתנות
 אחרות. בבהמות שנתערב בכור )כ( בקושים. )י5!( הצביה. על תיש עו.על

 לוים. )כג( במהעת, כהנש צכב( ומן. בכל מקום. בכל מהגות אם)כא(
 בחלק. רק שוהף )כ1( ולעכו"ם. ~הן השוחט )כה( למכוה ששוחס כהן)כך(
 חבירו. ישראל בהמת השוחס )כה( לישראל. וראשה לכהן בהמה)כזן
 לחבירה פרה שמכר ישראל )ל( ממתנותיוע חוץ לישראל, פרה עמכר כהן)כט(
 לסבח אמר )לב( מכרן. הויקן, המתנות. ואכל הישראי עבר )לא( המתעגושאר

 פרה. לו והיתה שנתטיר גר )לג( זו, פרה של בנ"מ לימכור
 כף עד "ריער"(. קורין )ובל"א"אישפדליה"

 )מחבר(.פרקים. שני והם ט"ז( רש"י, כף, של הרוחב פי'היד,
)ג(

 אצל רש"י, )פי' לחי של מפרק הםהלחיים
 כובע, שיפוי עד מטה כלפי וחותךהצעדים,
 הגדולה טבעת שהיא גרגרת, של פיקא עדט"ז(
 העור עם ליתע וצריך שביניהם הלשוןעם

 ל ח ך למאכלות מבוא ל הא
 והפרט הכלל בעד מוצלח היותר והדרך רימה(. ומביא ירקב נותר שכל המן, אצל משהבדברי
 ויתגלה הדבר נודע יהיה ואז מקץ(. )ב"ר, כללית מדינית השגחה תחת יצטבר הרכוש, שכלהוא,
 דבר. בשום מחסור ואיז בחיים, חלקו בכלל בשר ולכל בפרט, אדם לכל בעולם שנמצאהסוד,
 הרכוש, בקיבוץ ורק העניים. אצל המחסור גורם העשירים, אצל המותריות וקלקול בזבוזורק

 הרבה הים כחול בר, יוסף "ויצבור בקרא כמרומז בעולם. מחסור שאין נתראה ישרהובחלוקה
 טוב, כל יחסרו ולא וברכה, מזל יש ישרה, בהנהגה )מקץ(, מספר אין כי לספור, חדל כי עדמאד,
 במפרשים כמטאר )בראשית(. מאד" טוב והנה עשה, אשר כל את ד' "וירא העולם בבריאתכנאמר
 אני אותם, תעזוב ולגר לעני כו' שדך פאת את תכלה לא ארצכם קציר את "ובקצרכםבפסוק

 מדבר הוא שבתחילה בזה, הכוונה יחיד. בלשון ומסיים רבים בלשון התחיל )אמור(, אלקיכם"ד'
 בפרטות, ואחד אחד לכל ולהזכיר לעורר ובא הכללי, הקציר ימות על בכלל אחוזה בעלילכל

 ואין והגר, העני של השדה חלק נמצא שבשדהו טרדות, מרוב ישכח לא שדהו, לקצורשכשיטא
 חלקם שם ויקחו יבואו והם והגר, העני חלק את יעזוב רק שלו. שאינו בחלק לבוא רשותלו

 ד' אני ומסיים, אלשי"ך(. )עיין ד'(. פאה, מהם, לאחד לסייע לך ואין ילקטו, והם לפניהם,)הנח
 לכם רק הצרכים הספקת שאתן הדעת, על לעלות ואין בשוה, כולכם אלקי כלומר,אלקיכם,

 הקרן גזילת )ויקרא(, עליו יוסף וחמשתיו כו' בגזל כו' תחטא כי נפש בקרא, כנאמר )שם(. לוולא
 )כל"י(, חומש שיוסיף במה יכופר צדקה, של החומש נתן שלא ומה הגזילה, בהשבתוכופר
 גזילה. הוא העני, חלקעיכוב

)א(
 של והקיבה והלחיים הזרוע לכהן ליתןחייב
 )ש"ך(. י"ז סעיף כדלקמןחיה, לאפוקי טהורות, בהמות וכל )מחבר(. ושהשור

)5(
 בה' הזרוע )מדכתיב ימין של דוקאהזרוע

 ט"ז( פרק, )מסוף ארכובה מפדק והואט"ז(
 שקוריז היד כף עד הראש, עםהנמכרת
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 להרתיחם )פי' למלגם רשאי שאיעתישים, שבראשי והשער כבשים, שבראשי הצמרועם

 העור להפשיט ולא השיער( להעבירבחמין
 לכהן שיתננוקודם

)ר( )מחבר"
 חלבה כל עם לכהן ליתנה צריךהקיבה
 להניח הכהנים נהגו א"כ אלא וחיצון,פנימי
 כבר, הוה דהכי בגמרא, שאמרו לפיבמנהג, דתלוי בזה רכתבו הא )מחבר(. לבעליםהחלב

 נהגו אם זה ולפי יפה. עין בזה נהגושהכהנים
 )ט"ז(. כן נמי הוי בלחיים ועור, בצמר יפהעין

 לארץ בחוץ הזה בזמןודע,
 כמ"ש מתנות, נוהגין אין פהונחמתנות
 מדרבנן, נוהגין ודאיישראל, פארץ מיהו סכ"א, המחבר לארץכחוץ
 רלא רמ"א רסתם ב', של"א, בסי' תרומהכמו
 הוא, טעמא רחר מתנות, ה"ה התורה, מןהוה
 בקו"א. בפר"ח ועיין מתרומה, נתינהדיליף

 מתנות נתינת על מברכיןואין
 ולא זכו, גבוה דמשלחן לכהו' מפרפיןאפ
 הביאו הרשב"א, בעלים, משל נתינתעל

 הפרשה, על מברכיןשאין ודאי ומיהו כ"ו. א', הפר"ח, פהונהמתנות
 שיפריש, קודם לאכול דיכול היא, מצוהדלאו
 דמצוה תרומח, משא"כ כו'. טובליםדאין
 הפרשה, שייך לא וכאן להפרישה, עצמהבפני

 )פמ"ג(. הם וניכריםדמוברלין

)ח4
 הבהמה מבשר לאכול שמותר גב עלאף
 מיר להפרישם מצוה המתנות, שיפרישקודם

 שלא כהונה רמתנות הר"ן, כתב)מחבר(.
 בהמה אתיא ואי רמי, שהורמו כמוהורמו,
 אכלן ואי במתעתיה. זכה כהן, לידשלימה
 שחוטה דאתיא ודוקא חייב. הכי, בתראחר
 )ש"ך(.*ליה, חיובא חל לא דאכתי לא, בחייה אבל כהן,ליד

)ו(
 לכלבים אלא אכילה לצורך שוחט אינואפי'

 ומצא שחט אבל במתנות, חייב לרפואה,או
 בפוסקים, ומשמע )ט"ז( לטרפה פרטהזבח, זובחי מאת דדרשינן )מחבר(, פטורטרפה,
 אמר דמצי מטעם פטור, טרפה ספקראפי'
 ואתן היא, טרפה רלאו ראיה אייתי זיללכהן
 )ש"ך(. הראיה עליו מחבירו והמוציאלך,

)ז(
 יתנם חבר, שם אין ואם חבר, לכהןיתנם
 רוצה אינו החבר אם וכן )מחבר(. הארץלעם

 )רמ"א(. הארץ לעם נותנןלקבלן,
)ח(

 היינו לכהן, )דונתן לכהנת אותםנותנים
 לישראל. נשואה היא אפי' )ט"ז(, כהנתאפילו

 נתינה מצות קיים ישראל, לבעלהוהנותנם
 מן פטור ישראל שבעלה וכ"ש)מחבר(.
 )שם(.המתעת

 ל ה ך למאכלות מבוא ל חא
 ליושנה. העטרה את והחזירו הלזה, מדיני סדר בהנהגת העשירים מרדו יוסף מותואחר

 אשר )חז"ל(, גזרותיו שנתחדשו )שמות(, יוסף* את ידע לא אשר חדש מלך "ויקם בקראכנאמר
 עצמו עשה ידע,לא

 כאי~
 בנימוסיו הלך ולא יוסף, ית חכים דלא מלכא, וקם )שם(, ידע לא

 מקומה את לקחה ועבדים, לשרים אנשים חלוקת של בגדר התנהגות סדר של והמלוכה)ירושלמי(.
 בלבות עמוקים שרשים הכה החברותי-סוציאלי הרעיון שזרע מפני אבל הסוציאלית. המלוכהשל
 כנאמר בכלל, מצרים בארץ גדולה סוציאלית מרידה נתפרצה מרובה, זמן לאחר מצרים, עםשל
 הפועל אל מכח להוציא בידם עלה ר' שלוחי ובעזרת בפרט. ישראל עם וע"י אתם, עלו רבוערב
 אחר חלק מלחץ עברים הנקראים מאנשים אחר חלק של והצלה ריוח חירות, של הרעיוןאת

 והזרעים הפירות את לאסוף ואהרן משה ביר עלה ההשגחה ובעזרת שרים. הנקראיםמאנשים
 והקרוש הגדול הרעיון פרי הצדיק. יוסף בימי ונתבכרו הקדושים, האבות ע"י ונזרעושנטעו
 נתינת המאפשר היסור, הונח ובזה ויושר, צדק של בסרר החברה חיי והתנהגות וחירות, דרורשל

 הלוחות" על חרות אלקים, מכתב "והמכתב בפסוק בחז"ל כמבואר סיני. הר על והמצוותהתורה
 )מדרש(. המלכיות מן חירות חרות,)תשא(,

 העולם, כל ובפני ועדה, קהל בפני הנזכרים היסורות נתפרסמו סיני, הר על התורהובנתינת
 של הגטה והרעיון אחר. מצר למקום ארם שבין המצוות ושארי אלקות, אחרות של הרעיוןאת
 שלום המביא מהם, החזקים של ולחץ העיטי מן והאלמנה, היתום והרל, החלש נפשות הצלתכדי בהי שיש העקרים בין הגרול העיקר לחבירו, אדם שבין המצוות חלק החברה, בחיי ויושרצרק

 )צו( השלמים תורת וזאת בקרא, כנאמר בעולם. התורה נתינת תכלית היה שזה בעולם,מוחלט
 שלום לשם בתורה שכתוב מה כל )משלי(, שלום נתיבותיה וכל נועם ררכי דרכיהזש"ה
 צו(. )תנחומא, נכתבהוא
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)ט(

 לכל לתת שצריך כהנים, להדבה יחלקםלא
 זרוע נותן אלא נתינה. כדי חשוב דבראחד
 ובשור לשנים. ולחיים לאחד, וקיבהלאחד
 אחד לכל לשנים הזדוע לחלק יכולהגדול
 )מחבד(. א'פדק

)י(
 בדמים המתנות ישום כהן, שם איןאם
 אין כי )מחבר(, לכהן הדמים ונותןואוכלם
 )ט"ז(. כהן ממון שהם דק במתנות, קדושהשום

)יא(
 ונתן( )דכתיב המתנות לחטוף לכהן לואין
 שאלו חלקם פי', הבצע, אחדי ויטושמואל בני אצל )דכתיב בפה אותן לשאולואפילו
 כבוד דרך לו יתנם אם אלא ט"ז(.בפיהם,
 במטבחיים, דבים כהנים שהם ובזמןיטלם,

 ואם נוטלים. והגדגרים ידיהם, מושכיןהצנועים
 שהוא אותו מכירין שאין במקום זה צנועהיה
 )מחבד(. כהן שהוא שידעו כדי יטולכהן,

)יט(
 עליו שעדב ענין בכל לאכלם יכולהכהן
 יאכלם אצלו, שווים המטעמים כל ואםיותר.
 שנאמר גדולה, דדך שהוא )מחבד( בחדדלצלי

 )ט"ז(. אוכלים שהמלכים כדרך בהם,למשחה
)יג(

 וליתנם ולמכרם לכלבים, להאכילםיכול
 נראה קדושה. בהם שאין )מחבר(.לעכו"ם

 כגון לאכילה, ראויים שאינם היכאדוקא
 בשר, ורע כחושים מבהמות שבאו אושהסדיחו

 בזה והטעם )ש"ך(. לכלבים להאכילםיכול
 היא, עליו בזויות מצוות יהא דלא משוםלאו
 הוא, ופרנסתו ומנתו קדושה, שום בהםדאין
 אוכלים שהגדולים כדרך למשחה, דכתיבאלא
 )פמ"ג(.כו'

)יך(
 לו ליתן שדגילים מכידים, לו שישכהן

 מיד שיקבלם לישראל לזכותם יכולמתנותיהם,
 והשעה חכם, תלמיד שהזוכה ודוקאמכידיו.
 בבית משדת המזכה כהן יהא ושלא לו,דחוקה
 כרחו. בעל יזכה שמא המתנות, לו שמזכהזה

 ומזכה הבית בעל בבית משרת הכהן אםוה"ה
 דבו בבית שמתאדח חכם, תלמידלאורח
 )מחבר(. אסוד דבו, לו ליתן שדגילבמתנות

)טו(
 הפסידן, או אכלן אלא לכהן, המתנות נתןלא
 לו שאין ממון שהוא )מפני אדם מדיניפטוד

 ט"ז(, שירצה, מי לכל ליתן יכול שהדיתובעין,
 דמים לפדוע צריך שמים, ידי לצאת כדיאלא

)מחבר(.
)טז(

 ט, והמתנות בשד לחבידו ששלחישראל
 )ט"ז( ממנו לקחן שבודאי )מחבר(. לכלןמותר
 אבל )טוד( המשלח גזלם שמא חוששואינו
 כהונה דמתנות לאכלן, מותר גזלן, דאפילוודאי

 )ש"ך(. ל"א סעף כלקמןנגזלות

 ל ה ך למאכלות מבוא ל הא
 להם, בצר להושיעם והנחלשים, הנדכאים גורל על ודואג כואב לבו שהיה רבינו,ומשה

 שאינם חיים בבעלי אף אלא כל' מתנהג היה אדם בבני רק שלא ויושיעל. משה ויקם בקדאכנאמד
 ולקחו חלש, גדי על שחמל מפני ישדאל, על מנהיג להיות זכה שמשה בחז"ל כמבוארמדברים,

 העיקדים היסודות ב' על נפשו מוסר היה ימיו כל זכאי. ע"י זכות ומגלגלין זדועותיו,על
 נהלל המנסר השם, ואחדות קידוש על נפש מסידת של בהכדוז הבודא, אחדות עלהנזכדים:
 למאות שדבים, )ואתחנן(. אחד" ד' אלקינו ד' ישראל, "שמע בפסוק הקצה, אל הקצה מןהעולם

 של נפש מסידת ועל אחד. מצד הללו, הקדושים הדברים של בכח אש, למדורת קפצוולאלפים,
 פרעה, בבית נתגדל משה שהיה בחז"ל כמבואר שני, מצד החברותים בחיים ומשפט צדקהנהגת
 פרעה אל נקדא שלו, העשדים לשנות מ"ח(, )פר"א, אותו מגדלין היו פרעה של פלטין בניוכל
 ממך אני מבקש לו, אמר לך. נותן ואני אמור מבקש, שאתה )משרה( פדקופי כל לו,ואמר

 בשעבוד לראות נתכוין ומשה שבמדינה(, העבודה מקצוע על )ממונה שלך אדגון עללהשעות
 ויך כו', בסבלותם וידא אחיו אל ויצא משה "ויגדל בקרא וכמבואר ישן(. )תנחומא ישראלשל
 היה ומנעודיו )שמות(. משה" ויברח משה, את להרוג ויבקש כו' פרעה וישמע כו', המצריאת
 בפסוק במפדשים כמרומז נפש. מסירת כדי עד והמעונים, הח~שים לעזדת מושך ולבונפשו
 נוגשיו מיד אחיו את להציל פדעה אל וכשנשלח )רש"י(. נער עודך הרי )שמות( לאיש שמךמי
 ואהרן משה "וילך בקרא כנאמר מות. משפט עליו חרץ פרעה כי שידע הגם והלך, נפשו על חסלא

 להביא המלכות דצון נגד היה שלו העבודה תכלית וגם ד'(. )שמות, ישדאל" זקני כל אתויאספו
 נפשות הצלת של הקדושה מעבודתו עצמו את מנע לא אעפ"כ גדולה, בסכנה והיה במדינה,מדד

 פרעה" אל ויאמרו ואהרן, משה באו "ואחד הפסוק בפירוש במפרשים שמציט כמו פרך.מעבודת
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 ורחל, עז מו הבא בכלאים ונוהגות ועוף,בחיה ולא ושח, כשור אלא נוהגות אינןמתנות

 )ט"ז(. עצמו בפני בריה הוא )מחבר(. בכויוכו
)יח(

 מקצת אפי' ודרשינן שה, אם )דכתיבהמתנות בחצי חייב הולד וילדה, עז על הבאצבי
 הצביה, על הבא תייש אבל ש"ך(. ט"ז,שה,
 לך ואתן דחוששין ראיה אייתי זיללמימר, האיך מצי והלכך האב, לזרע חוששין אילן מספקי דספוקי )מחבר(. המתטת מן פטורהולד

)יט(
 )מחבר(. בבכור ולא בקדשים, נוהגותאין
 שאין מטעם לכלבים להאכילם יכולאמרינן הא וקשה, קרושה. על חלה קדושה שאיןלפי
 )ט"ז(. מתנות קדושת לא אבל כאן,שאינה קאמר המצוה דקדושת וצ"ל קדושה,בהם

)כ(
 אחרות, בבהמות ונתערב לישראל ומכרובמומו לכהן שניתן בכור אבל כולה. לי תן בכורשהוא אומר אתה ואם מתנותיה, לי תן אחת כלעל הכהן שיאמר המתנות, מהם ליתן חייבאחרות, בבהמות שנתערב כהן ליד שבא קודםבכור

 שוחט אחד ואם הבכור. הוא שלי יאמראחד שכל פטורים, כולם אותם, שוחטים רביםאם

 מהם אחד אלא לו פוטרים אין כולם,את
 הכהן ולקח בשנים, מסתפק אם וכו)מחבר(,
 שעשאוהו המתנות, מן פטור השני הריאחד,
 רמב"ם, לבעליו, במומו ונתנו הכהן, שזכהכמי

)כא(
 בין כארץ בין מקום, בכל נוהגותמתנות
 המקדש )שבית הבית בפני בין לארץ,בחוץ
 שאומר, מי ויש הבית. בפני שלא בין קיים(היה

 )מחבר( נהגו וכן לארץ, בחוץ נוהטתשאינן
 החיטך בספר ועיין הפנים(. )לחםכיהורא מיחזי ולא יהיב, מצי למיהב, דבעיומאן

 תצ"ח(. מצוהלהרא"ה,
)כב(

 מאת דכתיב )מחבר( ממתנות פטוריםכהנים
 ליה מספקא ולויים הכהנים, מאת ולאהעם,
 )ט"ז(. עם בכלל הוויין איבגמרא

)כג(
 הילכך במתטת, חייבים הם אם ספקלוים
 לא דשמא פטורים, מליתן )ודוקאפטורים.
 מתטת לוי תפס דאם פשיטא אבל עם,איקרי

 יהיה וזה דכתיב מידו, דמוציאיןמישראל,
 כו,, איקרו כהנים לאו ולווים הכהנים,משפט
 להחזירם צריך אין מ*דו, הכהן נטלם ואםש"ך(.
 תפיס אי דדינא, בספיקא ליה, דסבירא)מחבר(

 שט"ו בסי' ולקמן )ט"ז(, כו' מיניה מפקינןלא
 ל ה ך למאכלות מבוא ל חא

 לט שבו אמר הזקנים ואל האלקים, הר אל משה "ויעל נאמר שמציט כמו להם. נפרע בסינילכן מורא. מחמת פרעה אל שהגיעו קודם כולם שנשמטו עד אחר, אחר נשמטו הזקנים ח'(.)שם,
 אנשים להצלת נפשם את המוסרים אנשים בהתקרבות רוצה הקב"ה שמות(. )מ"ר כו'בזה"
בכ~

 העם. מהצלת הנשמטים בראש, היושביםחכמים תלמידי חשובים, ואנשים זקנים הם אם אף אנשים, בהתקרבות רוצה ואיט בפרט. וישראל
 תוציאם אם לארץ, כניסתי על לוותר אני מוכן הזה. לעם הרעותה למה לי אמור אבל אמת.דין היה והדין הפלגה, דור סדום, מעשה המבול, בדור בראשית בספר ראיתי משה, אמר ו'(.)שמות, לפרעה" אעשה אשר תראה עתה משה, אל ד' "ויאמר בפסוק בחז"ל כמבואר משעבוד.עבדים אנשים חירות בעד לו, תקרים חשובים היותר הדברים וכל ונפשו, גופו מסר משהוהאיש

 אומות שבעה למלכי העשוי תראה ולא כו' תראה עתה הקב"ה, לו אמר אז מהרה.ממצרים
 בעד תשלומין רק לארץ. נכנס שלא בזה למשה עונש שום בזח אין שמות(. )מ"ר לארץבבואם
 כניסת על מוותר היה העליונה. מההשגחה המוגבל זמן טרם מצרים מעוני במהרה, ישראלהצלת
 העבודה עול את להקל כדי שם, ובמחרש ואתחנן, בפרשה כמבואר אצלו, יקר כ"כ שהיההארץ
 למיתה עצמו שמסר חולי, לשון )תשא( כו' משה" "ויחל של בקרא בחז"ל וכמבואר מוקדם.בזמן

 אין ואם כו' חטאתם תשא אם "ועתה הפסוק בפירוש במפרשים וכמבואר )מדרש(.בשבילם
 חטאתם תשא אם לכתוב, לו שהיה בכאן, לשון חיסור יש לכאורה )תשא(. מספרך" נאמחיני
 תשא, לא אם בין חטאתם, תשא אם בין לומר, בזה הכוונה לומר, ויש נא. מחיני אין ואם טוב,הרי
 אתה שאם והרגיני. מחיני לחיים, אותי שכתבת החיים, מספר כתבת, אשר מספרך נאמחיני
 הרגימ רוצה, אתח אין ואם עליהם. כפרה קרבן שאהיה בדי אותי, שתקח צריך להם, לכפררוצה
 נא מחיני תשא, שלא אין אם או חטאתם, תשא אם שאמר, וזהו ברעתם. אראה שלא ג"כ,נא
 ב'(, אכוח, )מר*ש,כו'
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 ונ"ל כו', מידו שמוציאין כתב בכור ספקגבי

 בגוף הוא שהספק בכוד, בספק דדוקאלחלק,
 לכהן אין מספק והלכך עליו, שנחלקוהענין
 דבכוד דאיה אייתי ליה דאמדינן בו,שייכות
 מוקמינן דאיה מייתי דלא כמה וכל ושקול,הוא,
 בהמות דדוב ואחזקת קמא, מדא אחזקתליה
 אם הוא שהספק כהן, משא"כ בכודים.אינם
 ספק, כאן אין הענין ובגוף לאו, או חייביםלוים
 לומד הכהן מצי אחד, מצד הוא שהספקאלא

 איקדי דלא דאיה מייתית דלא כמה כללהלוי,
 )ש"ך(. כו' שלי המתנותעם,

 מוציאין הכהן, נטלן דאפילו חולקין,ויש
 )דמ"א(.מידו

)כד(
 כששוחט פטוד, שכהן אמודים דבריםבמה
 קבוע הוא אם למכוד, שוחט אם אבללעצמו,
 ואם מיד, ליתן חייב המטבחיים, בביתלמכוד
 ושלש שתים המטבחיים בבית למכוד קבועאים

 מדאית )מפני חייב ואילך מכאן פטוד,שבתות
 )מחבד(. יתן לא אם אותו ומנדיןעין(

)כת(
 לכהןהשוחט

 ולנכדי~
 המתנות, מן פטוד

 אם ובעכו"ם, שירשום. צדיך עמהםוהמשתתף
 )מחבר(. לדשום צדיך אין במטבחיים, עמויושב
 שהוא לכל ומודיע דבדים, מדבה עכו"םדסתם
 אצל לשחוט שנוהגים במקום ש"ך( )ט"ז,שותף
 ואם לעכו"ם, נשאר טדפה נמצא אםעכו"ם,
 המתנות מן פטוד הישראל, לוקחו כשדהנמצא

 החיוב עיקד דהא לעכו"ם, נשאד)דמ"א(.

 ברידה ליה לית שעתא ובההיא זביחה,בשעת
 הא הם, כשדים דדוב אע"ג דידיהדתיהוי
 דובא בתד אזלינן לא דבממונא כשמואל,קיי"ל
 זביחה, משעת מחייב דאים דכיון )ט"ז(.כו'

 כו' דידיה דתיהוי בדידה לית שעתאוההיא

)כו(
 והעכו"ם הכהן ששותפות אמורים דבדיםבמה
 אפי' )פי' שהוא בכל אפי' בכולה, בשותףפוטד
 אם אבל ט"ז( בבהמה, לו יש מאלף אחדבחלק
 בראש, אלא עמו שותף והעכו"ם הכהןאין
 עמו שותף הוא ואם מהלחיים. אלא פוטדאינו
 שותף הוא ואם מהזדוע. אלא פוטר אינוביד,
 מהקיבה אלא פוטד אינו מעיים, בבניעמו

)מחבד(.
)כז(

 לישדאל, דאשה ומוכד לכהן, בהמה ישאם
 )מחבר(. בלחיים חייב לעצמו, הגוף כלושאד

)כת(
 על חובה חבידו, ישדאל בהמתהשוחט
 מאת )דכתיב לכהן מתנותיה ליתןהשוחט
 לומד יכול אים שהזובח הזבח,זובחי
 או כהן בהמת שחט ואם ט"ז(. לך, יתןהבעל
 הנאה טובת מיהו )מחבר(. פטודעכו"ם,
 שידצה. כהן לכל ליתנם יכול והואלבעלים,
 לו ליתן מכהן דינד ליקח לבעליםואסוד

 בתו לבן המתןת ליתן מישדאל וכןהמתנות,
 )דמ"א(.הכהן

 ל יץ ך למאכלות מבוא ל ת%
 נפשות, הצלת בעד נפשם את למסוד עומדים ודוד, דוד בכל הצדיקים לבנים, סימן אבותומעשה

 מוסרים יועיל, לא ואם דחמים. לבקש ותפילה, בתורה עוסקים ולמלחמה. ולתפילה לתודהומוכנים
 הנביא בדברי כמדומז נפשות. הצלת בעד נפש תחת נפש נפשם, כופד ליתן למלחמה, נפשםאת

 מבין, באין נאספים, חסד ואנשי נסתלקו, למה נ"ז(, )ישעיה, לב" על שם איש ואין אבד.הצדיק

 לעמוד המזיקים, עם במלחמה נפשו נותן הצדיק כלומד, )מפרשים(, הצדיק נאסף הרעה מפניכי
 בעם בכללות ןהג דבד וכן בפדטות, נוהג הדבר כך המגפה. בעד לעצוד המתים ובין החייםבין

 בדבדי כמדומז רשעתם. על להגין העולם, ורשעת עון בעד הנעדדים טובים. אנשים ובכלישראל,
 מעונותינו מדכא מפשעים מחולל והוא כו'. סבלם ומכאוביע האנשים, חלינו "אכן הנ"להנביא
 כו' כלע עון את בו הפגיע וד' פנינו, לדדכו איש תעים, כצאן כלנו לם, נרפא ובחבדתינוכו'

 בזה להטיב כדי יסבול הצדיק נ"ג(. )ישעיה, יסטל" הוא ועוןתם לדבים, עבדי צדיק יצדיקבדעתו
 סובל היה וז"ל, שם, במפרשים כמבואד עוונם. בעד עונש לסבול המחויבים צדיקים האינםאת

 והוא כו' יסודים סבל )במדבר(, המקדש עון את תשא כו' ובנך אתה שנא' הצדיקים כלכדרך
 )דש"י(. לעולם טובה ידו על שבאת יסוריו ע"י יפגיע, ולפושעים הדבים, חטא נשא אחדים,בשביל
 מושלל של ומצב בגדד דק אמיתית חידות ואין הבדיאה, תכלית הוא ודדור חידותכי
 מניח אינט לעני העוני כמו לעשיוק והעושד דאגה, מדבה נכסים מדבה כנאמר דבים,קנינים

 הדבה ושלילת דדוד של הללו הענינים שני של השדשיות סמיכות בתודה שמציט וזהו לישון.לו
 ונטשתה, תשמטינה והשביעית תבואתה, את ואספת אדציך את תזדע שנים שש כתיבקנינים.

 ידו משה בעל כל שמוט השמיטה, דבד וזה עוד, ונאמד כ"ג(. )שמות, כו' עמיך אביוניואכלו
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 מוכר אני לו ואמר לישראל, פרה שמכרכהן
 וצריך תנאי הוי ממתנותיה, חוז זו פרהלך

 כיון התנאי, מועיל בזה )פי' למוכרליתנם
 המתנות, לעצמו ששייר שיור, לשון חוץדהוי

 שיור, לשון ל"ה ע"מ, שאומר בסיפאמשא"כ
 עמ"ש דמתנה מועיל ואינו בעלמא, תנאיאלא

 ע"מ ליה אמר אם אבל ט"ז(, כו',בתורה
 ויכול קיים, והמקח תנאי, אינו שלישהמתנות
 הרא"ש, וכ' )מחבר( שירצה כהן לכלליתנם
 שהמעשר ע"מ לו ואמר שדה במוכרדה"ה
 בהל' כתב הרמב"ם אבל הכי. דינאשלי,
 נעשה ע"מ, שאמר כיון שלו, הן הרי ט',מעשר,
 לא ישראל, ליד הבהמה כל שנתן כיוןמתנות, גבי ודוקא כו', המעשר מקום ששיירכמו

 דקרקע בשדה, משא"כ שייר, שיוראאמרינן
 )ש"ך(. כו' עומדת עדיין בעליהבחזקת

)ל(
 המתנות, ושייר לחבירו, פרה שמכרישראל
 למוכר, שנשארו אע"8 ליתנם, הלוקחחייב
 )מחבר(. הלוקח שהוא הטבח על החובהמ"מ

)לא(
 אלא לאכלם, לישראל אסור עצמןהמתנות
 מכרו, או הזיקן, או ואכלן, עבר כהן.ברשות
 ירועים תובעים לו שאין מפני לשלם, חייבאינו

 והקונה ש"ך(. חייב, שמים, ידי לצאת)ומ"מ
 לאכלן, מותר זה הרי רשאי, שאינו אע"פאותם,
 )מחבר(. נגזלות כהונה שמתנותמפני

)לב(
 זו, פרה של מעיה בני לי מכור לטבחאמר
 לקחו הרמים. מן לו מנכה ואין לכהן,נותנם
 הגזילה והרי שקלן, והלוקח )פי' במשקלממנו
 הברירה, לכהן יש המוכר, שקלן אבלאצלו,
 נותנם ט"ז( הלוקח, מן או המוכר מן ליקחאו

 )מחבר(. הדמים מן לו ומנכהלכהן
)לג(

 עד נשחטה פרה, לו והיתה שנתגייר,גר
 ספק, אם חייב. משנתגייר פטור, נתגייר,שלא
 )מחבר( הראיה עליו מחבירו שהמוציאפטור,
 רחייב ש"ל, בסי' כתב חלה איסור לעניןאבל
 )ט"ז(.מספק

 'אחל

 ף!ץל למאכלות מבוא
 ובשנה ונאמר, ט"ו(. )דברים, לד' שמיטה קרא כי אחיו, ואת רעהו את יגוש לא ברעהו. ישהאשר

 בחודש תרועה שופר והעברת כו' שבתות שבע לך וספרת כו' לארץ יהיה שבתון שבתהשביעית
 וקראתם שנה, החמשים שנת את וקדשתם ארצכם, בכל שופר תעבירו הכיפורים ביום כו'השביעי
 כו' תזרעו לא כו' החמשים שנת הוא יובל כו' אחוזתו אל איש ושבתם יושביה, לכל בארץדרור
 באים העושר וחירות הנפשות חירות כ"ה(. )ויקרא, אחוזתו אל איש תשובו הזאת, היובלבשנת
 )בהר( תרועה שופר "והעברתם בפסוק במפרשים כמבואר אחר. באופן גמור חירות אין כיכאחד,
 וכנאמר )זוהר(. עבדין משל שולטנותא דמתבר שלשלאין, דמתבר שופר אלא אמאי? תרועהשופר
 להתעורר צריכים לתקופה ומתקופה )סקרטוס(. הבריאה כל של הנשמה היא )הדרור החכםבשם

 החירות והוא הבריאה, בתכלית תיקונין להכניס שונים אופנים על ולחזור מחשבותולחשוב
 הנכלל וקנינים, הרכושים בשחרור המשקל שוויון של בהקלקול תיקונים להביא וצריכיןהגמור.
 שע"י לאמר, בסיני ניתנו המצוות שכל הגם סיני, בהר זו במצוה ונאמר הגוף. שחרור גםבזה,
 לעשות כדי כו' והיובל השמיטה ענין למשה הקב"ה הגיר זמן באותו תורה מתן של השופרקול
 )כל"י(. שופר והעברת דרור בקריאת סיני הר למעמדזכרון

 להשאלה עבות בחבלי הם מקושרים כי חירות, אין הצרכים בהספקת בטחון למשולליכי
 שהאדם שמצינו כמו החירות. לקנין תיקון הוא הכלכלה בגורמי התיקון לכן נאכל, מההנוראה
 ובכל יום בכל עליו שולטות ו;ם הצז.כים הספקת דאגת ו!;כלכלה, המ;;ין; לשאלת נרצע עבדהוא
 בחז"ל כמבואר וירקות. פירות ושאר התבואות, גידול של בהימים ניכר הרבר היה היותר ולכלעת,

 חוקות שבועות בעתו, ומלקוש ויורה גשם הנותן אלקינו ר' את נא נירא בלבבם אמרו ולאבפסוק
 אימתי? רעים, ומטללים רעות, מרוחות לנו ישמור אלעזר ר' אמר ה'(, )ירמיהו, לנו ישמורקציר
 )פסיקתא(. הקשים הרוחות ומן השרב מן כ"ח( רבה, )ויקרא ועצרת פסח שבין שבועות שבעבאלו
 מעלה רעות. רוחות לעצור כרי ומביא, מוליך כו' חייא רב אמר העומר, הנפת של בטעםומצינו
 מפני בספירה, האבילות שטעם בפוסקים, ומובא ס"ב(. )מנחות רעים טללים לעצור כדיומוריר
 שכתוב מוצא אתה איז בפסח עוד, ונאמר )אבודרהם(. האילנות ועל התבואה בצער שרוישהעולם

 תבואה, השנה עושה אם יודע ארם ואין נירונת, התבואה שבפסח למה? אחת שמחה אפילובו
 חפשי ושלחתו כנאמר, הראשונות, המצוות בין נחשבה וחירות שמעוני(. )ילקוט אינהאם

 )9סיקתא(. )משפטים(מעמך



 שמואל פ% פיפן חחי מן א%ר "ליבית210
 סב.סימן

 סעיפים. ד' ובו החי, מן אברדיני
 הפורש בשר בטמאים. נוהג אם החי. מן הפורש אבר )ב( החי. מן אבר)א(
 האבר, נשמט המדו~ליפ בשד או אבר )ג( הבהמו4 בתוך עהין הבשד אם החי.מן

 ובשר ועור :שבר מדולדל. העצם, נשבר נשמט, הם, חלקים ג' בגידיו.ולעורה
 הנשמט. אבר מטריף. שאינו במקום יותרת בשר. שאר עם האבר נמלחחופין.

 שנתלשו. זבר ביצי)ך(
)א(

 בבהמה אסור החי מןאבר החי מןא%ר
ן

 ולוקין )מחבר(. ועוףחיה
 איפ אבל ופוסקים.בש"ס פשוט כךעליו,
 י*ג סי' ריש כמכואר וחגבים, כדגיםנוהג

)%(
 החי, מן הפורשאבר חחי מן חפורשא%ר

 בין )מחבר(.אסור
 אלא בו שאין בין ועצמות, גידין בשר בושיש
 טור. עכ*ל כו,, וטחול הלשון כגון בלבד,בשר
 אלא נוהג אינו החי מן דאבר הטור, כתבתו

 %טמאים, ולא הטהורים, ועוף חיהבבהמה
 והמחבר הפוסקים. וכל בש"ס פשוטוהוא

 דסוף נפקותא, אין דלדידן כיון זה, כלהשמיט
 היכא בזה, דנ"מ כתב הב"ח אבל אסור.סוף

 בטיל ולא בריה הוי החי, מן אבר משוםדאסור
 שכתב במה הב"ח על שהשיג וע"ש)ש"ך(.

 באבר מיהו נח, לבני להושיטו מותרדבטמאים
 דמותר פוסקים יש מדר', שאסורהמדולדל
 מצות אלא בו שאין כיון נח, לבנילהושיטו
 הפורש ובשר )שם(. נ"ה בסי' וכמ"שפרישה,

 ובשר משום אסור החי,מן
 בשר פירש דאפי'הפוסקים, מדברי )משמע טרפה בשדה הפורש%שר
 ש"ך(. פרישה, מצות אלא אינו שלםמאבר

 כגון בבהמה, הוא ועדיין מבהמה, הפורשואפי'
 החתיכה ונשארה מהכליות, או מהטחולשנחתך
 וה*ה אמ*ה. משום )מחבר( אסורבתוכה,
 ובשר משום חייב שבתוכה, מבשר שחתךהיכא
 )ש"ך(. טרפהבשדה

)4(
 ר ש ב 1 א ר ב א חמרולרל פהשר אוא%ר

 איפ אםהמדולדל,
 ממנו פירש לא אם אפי' ולחיות, לחזוריכול
 יכול אם אבל )מחבר(. אסור שחיטה, לאחרעד

 מותר, הבהמה, נשחטה אם ולחיות,לחזור
 אבר משום עליו חייב אינו מתה, אםאבל
 במדולדל )ש*ך(. נבלה משום אלא החימן
 אלא רובו, את חופין ובשר עור בין חילוקאין
 דוקא והיינו ולחיות, לחזור יכול אםבין

 לגמרי, ממקומו שנעקר דהיינו ממש,במרולדל
 ועדיין האבר כשנשמט אבל קצת.ומחובר
 בהג*ה הרב דכתב הך היינו בגידיןמעורה
 אם אף ו%נשמט, רובו. חופין ובשר עוראם תלוי חעצפ, נש%ר אם הם חלקים וגי)שם(.
 שנהגו אלא כשר, רובו, חופין ובשר עוראין

 בגידין, מעורה שאין היינו ומרולרל,לאסור.
 לחיות שיכול כל אלא חופה, באם חילוקאין
 חופין ו%שר ועור %נש%ר לרירן, אמנםכו'.
 יצא דשמא פר"8ח, מצות משום אסוררובו,
 בעצם לחלק הטעם עיקר וזה מתרפא. ואיןלחוץ

 ל ה1פמאכלות ל חא
 שתכלול ונוראה, איומה יותר תיבה התנ"ך בכל למצוא קשה מ(1 כי הידוץ, בדבר להעיר ונטן נאכלמה

 בעולס מלה ואין "אוכל". כתיבת בעולם הנמצאות ורעות הצרות לכל נרדפים שמות כ"כבקרבה
 כי ~קוק, וראוי לפיהו". האדם עמל "כל כנ(ף זו, כתיבה ותלאה עמל כ"ב עליו ומביא האדם, נפש אתהמטרידה
 הוראתו אבל מזון. ללעיטת בא קלה, היותר והוראהו ואבדון, כליון היא הזאת, המלה של הוראתו ועיקרמקור
 אבלו ה'4 )ירמיה, ובקרך צאנך יאכל ובגותיך, בניך יאכל לחמיך, קציר ואכל כמו, גמור. ואבדון כליון הואבכלל
 ישראל את יאכל י"ד(, )תהלים, לחם אוכלי עמי אכלי י"ט(. )ירמיה, יאכלו רעהו בשר את איש )מיכה(, עמישאר
 לכם וגערתי י"ד(, )שופטים, מאכל יצא מהאוכל כגון ומשחית, לטורף כינוי לפעמים ונמצא ס'4 )ישעיה, פהבכל

 על וגם ל"א(. )בראשית, כספינו את אכול גם ויאכל כמו ממון, בכילוי גם זה לשון ומצינו ג'(. )מלאכי,כאוכל
 תאוכלו חרב ל"ב4 )דברים, בשר תאכל וחרבך ד'4 )דברים, היא אוכלה אש כמו והשמדה, השחתה של כוללתכליון
 מיני לכל הנשאלה הזאת המלה נורא מה ויאמר וירא ופחד, ברתת עומד בתוכם אדם ובן חי בעל וכל א'(.)ישעיה,
 הזאת הדאגה כמה ועד החחם. מקצעות בכל ואבוון השחתה מיני כל בתוכה וכוללת שבעולם, ורעותמצוקות
 )בהר4 פכל" מה תאמר .ואם בחורה שנרמזה מזה נובח אדם בני לבות אתפסרידה
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 בשאש"י אלא לאו, או דובו חופין אםשנשבר,
 ובשר, בעוד כלל ריעותא אין ואם מכ"ש.שרי
 אין ואף נ"ה, עש"ך, מטריפה, כ"ששרי,

 בשד או באבר והאיסור )פמ"ג(.שאש"י.
 מצות משום אמ"ה, משום הואהמדולדל
 נ"ה, סימן לעיל ועיין )ש"ך(. מדר'פרישה
 בשר, שאר עם נמלח דאם נתבאר שם)רמ"א(,

 ד"ת, דמדולדל להרמב"ם ואף )ש"ך(. דינומה
 הוא ומנהגא שרי, מדר' אף נשמט,מ"מ

 )פמ"ג(. נ"ה בסימן מ"ש ועייןלאסור,
 הבהמה, מטריף שאינה במקום העומדתיותדת
 דמי, כניטל יתיד אמרינן ולא לאכלה,מותר

 אבר המדולדל. כאברוהוי
 במקום ממקומו הנשמט יותרת;לאכול
 מותר הבהמה, מטדיף שאינו הנשמטיאבף

 אברהנשמט )רמ"א(לאכלו
 באו"ה, כתב וז"ל, בד"מ, כתב נשבד,ולא
 מאחר ונקשה חזר אפי' אסור המדולדלאבר

 חיישינן עוד, היתר לו אין אחת, פעםשנאסר
.

 כמימן

 ולא עכ"3 צרכו, כל יפה הבריא לאשמא
 שהוא אע"8 הבהמה, היתד לענין לחוץ יצאלא דודאי ונקשד הואיל אומרים אנו דאםנראה,
 ע*ז סומכין שאט כ"ש דאורייתא, טרפהחשש
 )ט"ז(. דר' שהוא המדולדל אבד איסורלענין
 נתבאר, ושם מ"ה, לסי' מקום הדאה ש"ךעיין
 שאר הא חלב, משום אוכלין אין יתירהדצלע
 אסור ואין מדולדל, כאבר הוה לאיותרת
 אם אף הנשמט( )אבר לאכלו מותר)פמ"ג(.
 בזה גם להחמיר המנהג אבל ש"ך(.שנתלשו,. לבצים )דדמי רובו את חופין ובשר עוראין

)רמ*א"
 )ש"ך(. רובו את חופין ובשר עור אפי'

)ך(
 שנתלשו, זכר ביצי שנתלשו זכרטיצי

 בכיסם, מעוריםועדיין
 מקצת בו יש שהדי התורה, מן אסוראינו
 אסור ואע8"כ מסריח. אינו ולפיכךחיות,
 שדומה מפני ישראל, שנהגו ממנהגלאכלו
 )מחבר(.לאמ"ה

סג.
 סעיפים. ב' ובו מדש, נודע ולא הנמצא בשרדין
 העין. מן שנתעלם בשר עכוים. ביד נמצא מבושל. בשוק. המושלד בשר)א(
 שנתעלם, בשר )ב( נאמז. אם הארץ, עם וחתום. צרור סימן. עיז. טביעתהטעם.
 בבית היהודים. בדחוב סכיז נמצא תשעה. ומצא עשר הניח מקום. באותוונמצא
 שחוטיע הרנגולת חעין. מן שנתעלם בבשר המנהג נכרים. מצוים ורובישראל,
 בבהמה. וטלאים. גדיים בעופות, מהני, ישראל סבחי רוב אם עכו"ם. בידהנשלחה
 למשכוז' לנכרי שנתן איז שומן עין. טביעת בו שיש אומר, יהשוחט מסומז'שור

 מומר. שם שיש בעיר מהנק "כשר" סימז אם עיז. בטביעתוהכירו
 המוכרים רוב היו ואם )ש"ך(. שרי ישראל,וביד)א(

 בשר וכן מותר.ישראל, מושלד הנמצא בשד בשוק המושלךבשר
 ולא עכו"ם ביר הנמצא עכו"ם ביד נמצא הרוב, אחר הלךבשוק,

 היו אם לקח, ממיטדע המוכדים רוב היו אם פריש. מרובא דפדישדכל
 הרב כתב )מחבד(. מותר ישראל, בשדמוכרי ואם מותר. ישראל הם ואם )מחבר( אסורעכו"ם,
 שהעכו"ם דאה שלא דדוקא ג', ק"י,לקמן בשלו, הוא דמסתמא אסור, עכו"ם בידנמצא

 ל חרמאכלות ל חא
 נאכל, מה של זה ורגש ככח והארץ השמים רוחות לכלהאדם את ומביא מוליך הסובב, חזק יותר דברואק

 יכמעט )בעה"ט4 לאכול והסיבן שלחן להם שערך )בשלח(, המדבר" דרך העם את אלקים "ויסב בפסוקכמרומז
 גבר". יפשע לחם 8ת .על בקרא כנאמר הפרנסה, בהרכשת ידועה, במוה יחטא לא אשר בארץ צדיק אדםאיז

 מלשון יבצעה התמימים אף ופרנסה, אשה והם לחם, מיני בי על תמימים", יבצעו לחם שתי -על במאמרוכנאמר
 כמבואר אוכל. צרכי של מהדברים יותר האדם את ולפהס לפתות המסוגל דבר ו~רן זצ"ל(, הרר"ב )בשםבצע

 ואכלתם דכתיב, ודרשו, אשכחו קרא המשומר. ומ"ן הבר, ושור מלויתן סעווה לעשות הקב"ה שעתידבח;"ל,
 מצינו שהרי שבכולם. הגדול וזהו למוטב, שיחזרו לישראל הקב-ה פיתה פיתו"ם הרבה רבי, דאמר לשובע.לחמכם
 הקב"ה שראה כיוז כוי. מצרים בארץ ד' ביד מותינו יתז מי שאמרו, האכילה, בשביל למיתה נפשם ישראלשרסרו
 שהגלות חז"ל ראו גונא האי כי דעתם. לפייס כדי לשובע, לחמכם האכלו המצית, לקבל תשמרו אם א"לתאיתם,
 בשביל באהבה הגלות סובלים העולם רוב ולכן דא, רבתא בסעודה יאכלו שלעתיד ואמרו, המקרא דרשו מאד,נמשך
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 הוה לקחו, שהעכו"ם ראה אם אבללקחו,
 תורה, דין זה )ש"ך(. ואסוד משם לקחוכאילו

 חכמים אסרווכבר
 הנמצא הבשר כל העין טן שנתעלם1שר

 ביד בין בשוק,בין
 השוחטים וכל המוכרים ש:ל אע"פעכו"ם,
 בודאי ידוע אפילו זה ולפי ).,חבד(.ישדאל
 מטעם אסור בודאי כשר, בשר העכו"םשלקח
 בעט"ז כדמשמע דלא העין, מן שנתעלםבשר
 בשר הלוקח אלא עוד, ולא )ש"ך(.דכשר
 )מחבר(. אסור העין, מן ונעלם בביתווהניחו
 שרצים שמא דחיישינן הפוסקים, כתבוהטעם
 בבהמה דאפי' הרא"ש, וכ' החליפוהו.ועופות
 עכ"ל היא, יתירה וחומרא לזו, חיישינןשלימה
 אסור. לעכו"ם, למיחש דאיכא היכא כלכו'.
 כו'. חיישינן לא שלימה בבהמה לשרציםאבל
 חיישינן לא במסמר דבתלאו דנראהועוד,

 )הניח )ש"ך(. שלמה בבהמה כ"שלשרצים,
 העין, מן ונעלםבביתו,

 היה א"כ אלאאסור( סימה עיויפ1יעת
 שהיה או סימה בו לו וחתום,צרור

 והוא עין, טביעת בולו
 וחתום צרור שהיה או זה, שהוא ודאימכירו,
 ע"ה אפי' אדם דכל הפוסקים, כתבו)מחבר(.
 למציאה ול"ד עין. טביעת לו יש לונ:רנאמן
 הכא שאני לת"ח, אלא בט"ע מהדרינןדלא

 עיין ש"ך(, )ט"ז, היא בעלמא מדר'דאיסיד
 דהוה ושרץ כו', דר' באיסור נאמן דע"הט"ז,

 ת"ח כ"א בטב"ע מהימן לא דאורייתא,ספיקא
 דלא כתב הרשב"א אמנם במציאה. כמודוקא
 חימוד דיש שאני ומציאה כו', באיסוריןמשקר
 כ"א ובאיסירין משקה שקודי ע"הממין,
 איתחזק דלא היכא באיסורין נאמן דע"אנאמן,
 מוכח הנ"ל דחולין ומגמרא כו'.איסודא
 בנה"ך ראיתי שוב תורה, באיסור דאףבבירור
 ט"ע מהני תורה באיסור וכ', הט"ז, עלהשיג

)1(
 חתיכות מלא כלי תלה מלא מפלי ח'מצא
 הכלי, ונשבר בשר שנש1רח בשרודי

 ובא לארץ. הח'ונפלו
 ולא סימן לא בהם לו ואין חתיכותומצא
 בשר אותו לומר, שיש אסור. ה"ז עין,טביעת
 בשר וזה שרץ, או חיה גררתו בכלישהיה
 שאי בו, וכיוצא במסמר תלאו ואם הוא.אחר
 מתירין ויש מותר. ולהניח, ליטול לשרץאפשר

 העין מן שנתעלםבשר
 שהניח במקום מצאואם שנתעלם1שר
 העט"ז, כתב )מחבר(. מקום 1איתוונמצא

 העין, מן שנתעלםבשר
 שהניחו במקום הוא אם דעתו נתן שלאאע"פ
 שרוב במקום אפי' לאסרו נוהגין אין לא,או

 הרא"ש דמדברי וצ"ע, עכ"ל. עכו"ם,טבחים
 והביאו החליפו לעורב חיישינן דלא טעמאשכ'
 אסור לא"ה הא משמע, עצמו מקוםבאיתו
 אם דעתו נתן לא אם אף דמותר וי"א,)ש"ך(.

 ל חךמאכלות ל חא
 הגאולה, את שמעכבים עד כ"כ, האנשים את מטרידה הפרנסה טרוות אבל שכ"א(. עמוו הנעלש )מורש זוסעווה
 למה הגואל, ביאת על לרמז א'(. )שמואל, הלחם" אל היום, גם אתמול גם "~י, בן בא לא "מווע בקראכמרומז

 בלחם תמיד טרווים האנשים כלומר, הלחם. על היא, התשובה הללו. בדורות לא גם הראשונים, בוורות באלא
 ז"ל(. שמעלקע ר' )הרב צרכיהם על רק מתפללים ואינםגשמי,

 ובר והוא בלע"ז(, )שראל ומליוה, מבטן בו, נכנסים האום של ורובו שראשו מהוברים אחד הוא המזוןכי
 נפשי ברכי ק"ג(, )תהלים, שירה ואמר אמו במעי ור בגנף, כמרומז הולוו, טרם עור בו נצרך שהאוםהמיוחו

 לאויר שיצא קודם אז לו המזון הכנת על ושבח שיר עתה נתן 1'(, )ברכות, קושו שם את קרבי וכל ו',את
 בזה, ועתו את מפרסם והיה הזה, הענין של הרם ערכו את מכיר שהיה אבינו, ביצחק ומצינו )צל"ח(.העולם
 אבותינו אבל זה, על התמיה לתרץ מתקשים המפרשים )תולרות(. בפיו ציד כי עשו, את יצחק ויאהבכנאמר,
 טובה להכיר ויש אום, בבני חשוב מקום תופס אכילה של שהפרבלם האמת, על מודה להיות ביכולת היוהקוושים

 ומכבוים אוהבים אנחנו שגם נראה בעצמינו בנו היטב וכשנתבונן הזאת. השאלה לפתרון עזר לו שנותן מילכל
 בפינו. ציר לנו המביאים עשו, בבחינת שהם האנשיםאת

 וחרבו מלחמה כאיש ע:מד ואחד אחד וכל סיף, ים כקריעת קשה דבר הוא והכלכלה המחיה הרכשתכי
 שהאום -לחום", השורש מן .לחם", של שם תחת נכנס המזון שכל מצינו זה ובעבור לחמו. את ללחום יריכועל

 כו' לחמיך" את "וברך בכלל המזונות בברכת וכנאמר ה'(, )שופטים, שערים לחם אז כנאמר, קיומו, עלנלחם
 העמים מלחמות לסל השורש והיא לעולם, 18סקת אינה הזאת הלחם ומלחמת וכדומה. רב, לחם עבר כ"ג(.)שמות,
 ים בכל הנוהגות הפרטיות המלחמות של הכל והסך ההמשך רק שהם לזמן, מזמן הבאיםהגדולות
 שיפול בגורל זוכה יש ההוא, הלחם בלחימת שונות הורגות ויש הזה. היום ער בראשית ממעשיתמיד
 הזהירות בו שיש המלאכים מזון ע"ח(. )תהלים, איש" אכל אבירים "לחם בבחינת הלחם מסוגבחלקו
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 דאם הטור, כתב )ט"ו(. שהניחו במקוםהוא
 דחיישינן אסורים, תשע, ומצא עשרהניח
 אינם ואם עכ"ל. הן, אחרים ואלה ניטלו,שמא

 )ש"ך(. אסור קשורים, הם ואם מותר,קשורים,
 בסכין רכ"ח ח"י, שו"תעיין

 ורוב יהורים, ברחוב נמצא טכיןנמצא
 מתירין אין עכו"ם, עוברים יהוריםברחוב

 כמו הסכיז חרוץ ואםהסכין.
 הביא ב', ובבל"י, סימן. הוה לחלב,שעושים
 קכ"ב מסי' וראיה להתיר. מ"ז, השב"י,בשם
 ולא מעל"ע. לאחר לתקנו לאומן כליבנותן

 כלל, הגוי שימש לא שמא ספק דהתםהבינותי,
 ספק ואף מעל"ע. לאחר דר' ספקוהוה

 להקל. ספק אמרינן לא לדרבנן שבאדאורייתא
 כאן היה אם דספק כיון י', נ"ט המנ"י,תי'
 דרובא כאן, שא"כ מה שרי. כלל,בלוע

 ודאי גוים, היו עוברים אם א"כדאורייתא,
 דר', איסור ודאי אח"כ והוה הסכין, נפלמהם
 ישראל, בבית וה"ה להתיר. דאין נראהע"כ
 בבתי כמו עכו"ם מצוייל ורוב סכין, נמצאאם

 נפל, מעכו"ם ודאי משקין, שמוכריןמשתאות
 ישראלים, דגילין השבוע ימי בכל אם לעי'ויש
 שם מצוין דשוקא ביומא ב' או א' ביוםרק
 אמרינן אי השבוע, ימי בשאר ונמצא גוים,רוב
 אולי' להתכבד עשוי בית או גוים רוב בתראולי'
 להקל והמנהג )9מ"ג(. פסחים עיין בתרא,בתר

 כסברא שנתעלם()בבשר
 במקום )במצאו אחרונה בבשמ"הלרינא,

 היה אם ואפי'שהניחו(

 ישראלים הם המוכרים שכל במקום עכו"םביר
 קי"ח סי' לקמן ועיין כשר, בשרהמוכרים
 מעשה וו"ל, ג"ה, פרק המררכי כתב)רמ"א(.

 ביד ושלחוהו שחוטה, בתרנגולת ליריבא
 שומר, בלאעכו"ם,

 שמא לומרונסתפקו שחוטהתרנגולת
 ונתחלפה. היתה אחרת עכו"ם בירהנשלחת

 ושאלו לשוחסוהלכו
 לי אין ואמר התרנגולת, ואת שחט אםאותו
 תרנגולת שחסתי עתה אמנם עין, טביעתבה
 ואמר אותה מכיר היה התרנגולת בעל אבלא',

 שבעל כיון אותה, והתרתי היא,שזאת
 הלכתא לית דאמר כר"ת, מכירה,התרנגולת

 אסור העין מן שנתעלם בשר דאמרכרב,
 רצו דתחילה כאן, המרדכי כתב יפהעכ"ל.
 ולא יכידנו, אם השוחט מחמת היתרלבקש
 בעל הכרת מחמת והתירו בידם,עלתה

 טבחי רוב רע, )ט"ז(. עין בטביעתהתרנגולת
 בעופות. לא בבהמה, אלא מהני לאישראל
 בביתו, כ"א לשחוס דרך אם וטלאים,וגדים

 הוה לא ושחיטהאסור.
 באמצע לשחוט לכווני כשרותלסימן מצי נמי דגוים סימן, נחשב שחיטהאם

 י"א(. )פמ"ג,הצוואר
 והקצב מטומן, שור כו', יהודא לחם הביתכ'

 לו שיש אמר והשוחט לשנים, השורחתך
 ועוד, השור. מאותו חלק שהוא עין,טביעת
 סימן עיין ראיה, ג"כ ומתאימותבאיטורים. מהני רט"ע והכשיר. מתאימות,שהחלקים

 ל הךמאכלות ל חא
 ועצב, בדאגה הבא לחם לחס, דמעתי לי הפתי בבחינת דמעה, לחם שאוכיים ויש ה"מן". שלוהבהירות

 בכני גדול חלק על להתאונן יש יותר עוד אך )ישעיה(. לחץ ומים צר לחם הוא שלחמם ויש )תהלים(. עצביםלחם
 )שם(, רשע לחם לחמו כי ד,(, )משלק רשע ולחם ס'(. )משלי, סתרים לחם של בבחינה היא מחיתם שכלאום
 הוא הכלכלה, של הזה הקשה הפרובלם כי נוכח וכשנתבונן יותר. ו1ה פחות וה ואיסור, בג1ל להםהבא
 והרכשת השגת לשם ודור, דור בכל שונות באמתלאות החיים מקצעות בכל ואבדון השחתה מיני לכל הראשיהגורם
 כל למענו הרעות, המדות כל בשבילו הצרכים. תשמוש לאחר ויבעס, וישמן בבחינת ובעיסות והנגיחותהצרכים,

 בנפשו כי קובעת, הוא הנפש את וגם בלעו, חיים רעהו את איש לעולם, באים וגוילות רציחות עלהאמתלאות
 כל ועל בפרט האדם על הבאה והתלאה העמל כל כלומר, לפיהו". האדם, עמל "כל בקרא וכמרומו לחמו.יביא
 על דוקא סעווה, לעניני הרמ1 )במדבר(, הק' ה1הר סמך הכי ומשום הפה. בשביל רק היא בכלל, כולוהעולם
 קאי יסעדך, ומציון לסעווה. ידים קידוש זה כו', מקודש עזרך ישלח )תהלים(, צרה" ביום ד' -יענך שלהמ1מור

 כן, עושה ואם ב1ימון. המ1ון גרכת 1ה סלה, יושנה ועולתך אחרונים. מים אלו מנחותיך, כל י1כור הסעודה.על
 האוכל כי במדבר(. )זוהר רבא קדושי על "בקודש" מלת מרמ1 ובשבת בחול. זהו ימלא, עצתך וכל כלבביך. לךיתן
 ותקנות סדר הבאת בנירון הציפי גא הארם לבריאת שסמוך מצינו ולכן לו. מסביג סובג היקום שכל הציר,הוא

 תאכל אכל הגן עץ מכל כו', האדם על ר ויצו כנאמר, בתורה, הנאמרו הציפים לכל הראשון הציפי אוכל,בצרכי
 כל ע"ז, מעיד והנסיון ח1"ל, דברי לפי כי אכילה, בעניני היה להאדם הנאמרה הראשונה המצוה )בראשית(כו,

 זו ולשמרה, עשה, מצות 11 לעבוה )שם(, ולשמרה לעבדה ערן בגן ויניחהו כנא' 1ו, במצוה ותלויות נכלליןהמצפת
 כמרומו במ1ון, וקיומו יסודו האדם כי המצפת. לקיום מועיל 1ה בענין ותיקון סדר והבאת )ח1"ל(. תעשה לאמצפת

 הקדימה למה וקשה, אשתו. 11 שארו חו"ל אמרו כ"א(. )ויקרא, כו' אליו" הקרוב לשארו אם "כי בפסוקבמפרשים
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 לא פעיר טוטר יש אפ עיז. שבעתלובעינן גוי שלקח אווו שוטן כו', הביא עודק"ג.

 אלא מזייפיל, גוים וכו פשר, תיפתמהני כבתחילה, שהיה עין פטפיעת וחפירולטשפן
 בסימל מ"ש ועייל כנ"ג, יפה, סימליכתוב בט"ע וע"ה סגי, קל דבטב"ע ת"ח, ביווחילק
 )8מ"ג(.קי"ח בזה. שוויל וע"ה דת"ח נראה, ולי בעינל.גמור

 טר.טימן
 טעיפים. כ"א ובו לאכילוק והאםורין המותרים הם הלביםאיזה

 שכר. בחביות שנמצא מבהמה, חלב מינים. שאר של ועו. ובבש שור חלב)א(
 בבהמה. עובר חלב תלש )ג( נפל. חלב עובר. חלב )ב( כוי. חלבביין.
 הניקור. סדר המתנים. תחת )ז( הבסלים. חלב )ו( אליה. )וץ( חלב. של סימנים)ד(
 הטחול. שעל קרום )י( בכרס. הדבוק חלב )ט( הבוסות. ובית המסס שעל חלב)ה(
 הכבד. יותרת הכוליוב ניקור )יב( הטחול. ניקור )יא( ניקור. בלא שנצלהטחול
 שעל חלב )טו( היתר. הקשת, שעל חלב )יד( מספרם. מקומן. שבעוקץ. חוטין)יג(
 בו שמדיחין כלי להדיה. בשר. עם חלב למלוח )גטז( דעגל. דמתא הדראחדקין.
 א'. בסכין ובשר חלב לנקר )יז( לבשר. לשמשם אם חלבים, בו שחותכין סכיןחלב,
 כל נעשו אם לאסור, )יט( הניקור. ומן בשר. גבי על הבסלים לפרוש)יוק(

 קרום, או חוט אחריו שנמצא טבח )כ( מליחה. קודם הבשר לנקרהדברים.
 לכשרות. החוירתו לעצמו. מנקר אושוחס

)א(
 ועז, וכבש שורחלב ועז פשפ שורחלב

 בהמות שאר )ושלאסור
 מותר מינים, שאר ושל ש"ך(. אסור,טהורות,
 טמאות בהמות ושל חיות של כלומר,)מחבר(.

 טמאה בהמה איסור אלא חלב איסור בהםאין
 אחד, לדבר חשוד שהוא במי דנ"מ ונ"לכו'.

 ונ"מ )ש"ך(. אחרים לדברים חשודשאיע
 חלב משום שאסור דבר מכל הנאה לנודרלרידן
 )ט"ז(. אסור הוא במהשנדע

 מבהמה חלבשאלח,
 בחביות שנמצא טהורהחלפטפחטחטהורה

 ס', ואין וכדומה, שכר, פשפרשנטצא
 נשרה אי א' ספקויש

 דאסור. ק"ה בסי' מבואר כבוש וספקמעל"ע,

 דאוסרין יום בכל ומעשים בצ"ע. הניחוהט"ז
 יש אי גם להיתר, לצדד יש האם כבוש,ספק

 חילק. איזהלחלק
 בהג"ה, והר"ב שמ"ט, הריב"ש, הנהתשופח,

 דמה כ"ו, כאן, והפר"חקכ"א,
 שאר ה"ה יין, דוקא ולאו טחלפ, לפרוחהין דטפע מטעם שרי, נסרים בין חלבשמשימין
 בקכ"א בהג"ה הרב וכ"כ א', טעם רק הביאלא והב"י לשונו. ע"כ בס' דבטל ועוד,משקים,
 דודאי ע"ז, תמה ב', תואר, הפרי אמנםג"כ.
 רואות ועינינו בולע, מעל"ע היין שוההאם
 היתר דאין העלה ע"כ שמנונית, במשקהשיש
 לא הריב"ש גם ואפשר ע"ש. ב', מטעםכ"א
 בתוכו מונח אם לא אבל הנסרים, בין אלאקאמר
 כה"ג ביין ומיהו בכאן. להתיר אין א"כולפ"ז

 ל חרמאכ*ת ל חא
 אדם א"ל לאדם. עוורתו אשה במה לאליהו, יוסי ו' א"ל יבמתו, על הבא בפרק כדמסיק לפרש ונראה ואמו.לאכיו
 אשתו ודאי וה, ולפי רגליה על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת לא לובש. פשתן פשתן, כוסה. חיטין חיטין,מביא

 שהוא למי שיטמא הכתוב, וביאור הניוון, גוף אל נה8ך כי אליו, הקרוב מוונו. ההנו שארו, הוא והרימפרנסו,
 דמי,4 כגופו אשתו כל ועיכ ממנה שניתך מה תמורת ליהה בו להוסיף עצמותו אל קרוב שהמוון לפי אותו.ון

 עיניו מאירה היא שלדורות מאחר מ"מ, ראשונה, ביצירה הפעם זאת אם כי מעצמיו, עצם נבראת שלאאע"8
 חוץ החהם תשמושי שאר לכל נשאלת הואת שהתבה מצינו ולכן )כל"י(. כו' לה שיטמא ראוי ע-כ ומוונו,בשארו
 עניני וגם ה'(, )קהלת, הולך" בחושך ימיו "כל )עמוס(, לחם" שם "ואכל במו ומדור, ישוב לעניני כגוןמאוכל,
 ל". )משלי, כו' פיה ומחתה אכלה וכן אשתו. 11 לחם רו"ל, ופ" )מקץ(, אוכל" הוא אשר הלחם "כ"א כמומשגל,
 הללו. מדברים הרבה של מקומן ממלא הוא האוכל פעמים הרבה כי וה, בשם הללו הדברים נקראו לחנםולא

 מקום ממלאה האכילה פעמים הרבה כי וגמרו, שנמנו דומנינו הגדולים הביאליים וביניהם המרע, בעלי בדבריכנאמר
 מדעית, ודרישה הקירה אחר להם נהברר כי וכדומה. והרציחה השייול כמו בחדם, הטבעוית החאהת שארשל
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 ק"ג, סי' עי' משקים, בשאר ולא רנט"לי"ל
 כתב חי דחלב לדון, יש אמנם בהג"ה.ר'

 ומותר פטור חי חלב ראוכל פכ"שהמרדכי
 אסור, שיהא הוא דשבת מפטורי דלאולגמרי,
 כו'. ואסור דפטור, משמע ז"ל הר"מאמנם
 אי' הוי לא למשקה שנפל חי חלב לפ"זוא"כ
 רספק דומיא והוה כבישה, ע"י ה"ה רר',כ"א
 טעם חמיר דלא כאן ה"ה רלקולא, בב"חכבוש
 בשאר הוא אכילה כררך במשקהתערובות ירי על ראיפשר צ"ע, ומ"מ מעיקר.יותר

 מחמת להתיר דאין שומן, או חלב פפקהיח חתיטת לחקור, יש עוד מיין. חוץמשקין,
 ויעשה יבשל כך דאחר כיון לקולא, דר'ספק
 מיבעיא הוא, אסור דודאי שבוש, זהאישתרי, דאשתרי כיון וכ"ת תורה, ספק יהיהשומן,
 מבטל הוה ולא ס', עד לרבות שרי אילי

 דילמא או הוא היתר דעכשיו כיוןאיסור,
 הוא, אסור חי, ראוי אין רעכשיוכיון
 בהא חלב. ספק בק"י הש"ך מ"ש ועייןוצ"ע.
 ועמ"ש תורה, ספק הוה דתו יבשל לא אבלחי, החלב לאכול נמי לקולא בב"ח כבושדספק
 )8מ"ג(.בק"ה
 )מחבר(. אסור חלבוטוי,

)ב(
 בה ומצא הבהמה אתהשוחט עוברחלב

 תשעה, בן או שמונה בןעובר,
 מכל לן )רנפקא מותר וגירו חלבו מת, בין חיבי

 מותר, תשעה רבבן והא ש"ך(. תאכלו,הבהמה
 לו שלמו שאם אומרים, ויש אסור.הפריס, אם אבל קרקע, גבי על הפריס בשלארוקא
 ומוציאין כרת, עליו וחייבין אסור חלבוקרקע, גבי על הפריס שלא אע"פ חי, ומצאוחדשיו
 בשאר האסורים והקרומים החוטים כלממנו

 לי"א ראיית הבאתי ובספרי )מחבר(,הבהמות
 )ש"ך( ראסור גירו וכ"שאלו,

 הפילה אם אסור, נפל, וחלב נפלחלב
 הזכיר לא בר"מ )רמ"א(.הבהמה

 הוא, הרב מרברי לאו זו שהג"ה ונראהמזה,
 רמ"מ )ט"ז(. כתבה תועה תלמיד איזואלא
 איכא נמי מלקות ואפי' נבילה, משוםאסור
 )ש"ך(. נבילהמשום

)ג(
 למעי ידו הושיט בבהמח עובר חלב!2לש

 חלב ותלש בהמה,'
 עליו חייבין והוציאו, שבתוכה, חי תשעהמבן
 )מחבר(. גמורה בהמה חלב כעל חלבמשום
 בבהמה כל דכתיב מותר, הוציאו, לאואם

 ש"ך(. )ט"ז,תאכלו
)ך(

 שהוא כל חלב,איוהו חלב שלפימנים
 שמלה( של )תרגוםתותב

 ונקלף עליו יש דק קרום )מחבר(. ונקלףקרום
 חלב אבל בו. ארוק שאיע החלב מעלהקרום
 והוא חתיכות, חתיכות אלא תותב אינוהקיבה
 חופה בשר יהא ושלא ש"ך( ט"ז, )רש"י,אדוק
 )מחבר(.אותו

)ח(
 תורה אסרה )רלא מותרת האליאאליח

 חלב מיקרי ווה סתם, חלבאלא
 שלצד מה ממנו שינקר ובלבר ט"ז(,האליא,
 האליה חוטי להסיר צריך גם )מחבר(.פנים
 )רמ"א(. הכליות מחלב יונקיםכי

)ו(
 בטור )עיין הכסליםחלב חטפליםחלב

 הכסליע, חלב איזהווב"י
 )מחבר(. אסור שאליהם, וקרוםש"ך(,

 ל הךמאכלות ל חא
 אונו או רוצה, ואינו לאום התופס וכעס הרציהה מקום גם ממלאת שלפעמים אמרו, הם נשים. אצל ואת נמצארוכ 8י ועל כאכילה, הואה התאוה מקום ממלאום היו למלאותה, יכלו וכשלא המשגל, תאות שאחון אנשיםכהרכה
 כקונבנשין )ההלסה שככה 5אום והמת כאכילה, הרציהה ארס את משקיסים הם תאותו, למלאות רצונו לעשותיכול
 ככהינת הואת, כהתיכה נכללים ההחם צרכי כל לכן 1940(, שנת קוק, ניו כאמריק(ג הפרופסורין מגדולישנתי
 כה. דכוליה כה, והפוך כההפוך

 והנה עשה אשר כל את ד' וירא הוא, מל8 ומקרא כעולם, רע דכר אין כאמת כי הכלכלה. את לכלכל איך יודעשאינו למי רק הוא ההרדה וכל כ~, ממנו לפהוד אין כלכלה, של הוה הככד להענין מסכיכ הנוראות כל אהראכל
 איך להסתגל צריכים ירק )תהלים4 כשד לכל להם ועתן סויכ45 כף הרטת תצא לא ומאתו )כראשית4 מאוטוכ

 ולורוק לשער שיוע הוא כוה והעיקר מהפסד, ורהוק לשכר קרוכ להיות הצריכים ותשמושי כהרכשתלר~שתמש
 גקרא, כמרומז הואת, כההכרה מסוגל  1יההן  111י את ולהכין להתרגל וצריכין התוך. רק ולאכול מהאוכלהקליפה
 וקדושה )הכנה שכת כמאכלי הקדושה יכיאו והכינה ההכנה )כשלה(, כו' משנה להם והיה כו' יכיאו אשר אתוהכינו
 ונעשה נתרכה הלהם איכות ועחן קדושה, לידי מכיאים והכינה ההכנה כי למהר4 התקדשו כמו אחר, למושגנשאלות
 יהשכ או המוכה, אל שנגשים כמו וטהרה כקדושה ורהימו, כדהילו השלהן אל וכשיקרכ משנה. להם ככהינהכפול
 ג' לתקן כאכילה לכין שצריך הק', כווהר כמכואר אכירים. ללהם נהשכ והלהם ד, לפני אשר השלהן לוהשלהנו
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)ז(

 אסור המתנים, מתחתחלב הטתנים,תחת
 אלו ניקור וסרר)מחבר(. חניקוריסדר

 מן ראיה צריךהחלבים
 בספר, היטב לבאר אפשר ואי בניקור,הבקי
 אלא להם לחוש אין החלבים אלווכל

 הבחמה בחצי אבל בהמה, שלבאחורייפ
 קצת רק אלו, מחלבים בהם אין פניםשל
 בראש הנשאר הכליות חלב שעל הקרוםמן

 וצריך בראשה, שם הנשאר הכסלים עלהרפנות
 נמצא ואם )רמ"א(. משם הקרום אותולהסיר
 בכל י"ר או י"ג כגון יתירות, צלעותבבהמה

 הר' בשם כתוב נמצא ליו, יו רומות וכולםצר,
 לאחורים, הסמוך אותם רק שמותרים,שכנא,
 מ"ב בתש' כתוב וכן נ"ר. בס"ס הב"חומביאו
 בחמת בבל דבוהגים שם וכתב ס"י,סי'

 החוריפ. לתלק ומבאן מבאן א' צלעלהניח
 למה יורע ואיני כן, החיבורים בכל מצאתיולא
 להניח רמנהג ס"ו מ"ב ועיין )ש"ך(, כןנהגו
 אין יתירה, צלע נמצא ואם לאחורים. א'צלע

 להניח שם ומ"ש צר. מכל ב' להניחלהחמיר
 המונחים קטנות צלעות ב' עם היינו צלעותי"ב
 נוהגים ויש )פמ"ג(. נ"ר ועש"ך חיהע"ג

 ולגרור יעג"י שם הנרבק הבשר ג"כלהפריר
 רמיחשב משום מתירין ויש שביניהם.החלב
 )רמ"א(. באשכמ המנהג וכן בשר,חיפוי

)ח(
 אסור, הבופות, ובית המסס שעלחלב

 חלב וזהו כרת,וענוש
 )מחבר(. הקרבשעל

)ט(
 שתחת לכרס הרבוק חלב לברפ הרבוקתלב

 )מחבר(. אסורהפריסה,
 טרפח אותו וקורין הכרס על פרוס קרוםפי',

 חלב יש הקרום אותו ותחת נעץ. אולייליך

 בכל המנהג וכן )ט"י(. עצמה בכרסרבוק
 במקצתו שנוהגין רייניס בני מלברמקום,
 יקן להן הורה שכבר ברבר מוחין ואיןהיתר,

 הקרום להסיר צריך הכל ולרברי)רמ"א(.
 שתחת בחלב אלא נחלקו ולא המכסה,שתחת
 בו שנוהגין מקום ובכל )ש"ך(, הקרוםאותו
 )רמ"א(. בששים לבטלו חלב כשאר רינואיסור,
 להצריך חנ"נ לו אומרים שאין לי נראהמ"מ
 בו, רבוק החלק שיה החתיכה כל נגרששים
 הפוסקים שרוב מאחר ששים, עצמו בו איןאם
 ומ"מ כו'. בבב"ח אלא חנ"נ אמרינן רלאס"ל
 טהור חלב קיי"ל שאנו מה רלענין שם,כתב
 )ט"י(. יה לענין טהור אינו יה הנקב,סותם
 הואיל רייניס, בני של כלים אוסרין איןאבל

 אמנם כתוב, באגורה )רמ"א(. היתר בוונוהגין
 ומבישוליהון אלו של מכ~ים נמנעים איןאלו
 בטל הוא הכרס שעל חלב רמעט מסתמאכו'.

 )ט"י(. שעמו והלפתן והמרק הכרס נגרבששים
 לכרס הרבוק מחלב תערובות ישואפי'

 בסימן ועיין מלאכול. נמנעים איןבתבשיל,
 )ש"ך(. כ', קי"ט, ובסי' י"י, ט"י,קט"ו,

)י(
 הטחול, רר שעל קרום הטתול שעלקרום

 חייבין הגס, הצרוהוא
 הנגלה הצד הן מקום בכל 5י' )מחבר(,עליו
 לכרס שרבוק במקום רהיינו הנסתר, הצרוהן
 סתימת מועיל אין הכרס ניקב אם ולכןכו'.

 רש"ל, וכתב כו'.הטחול
 בלא שנצלה בטחול מעשה שנצלחטחול
 מוהר"ר והתירה ניקור, ניקורבלא

 רבטל משום וחבריו.משולם
 שבו. הטהור ובחלב עצמו בטחול הטחולחלב

 שעל )והקרום( )ט"י(. ע"ר בסי' ע"יועמ"ש
 ואינם אסורין, שבתוכו והחוטין הטחולשאר
 )מחבר(. עליהםחייבין

 ל הךמאכלות ל חא
 עולם ומתקן הקליפות, דוחה שבוה לחוץ. הפסולת ולהוציא 5סולת מתוך אוכל ולברר ועשיה, יצירה, בריאה,עולמות,
 לל חדש, זוהר )עהן הבריאה עולם תיקן בלבו והנבלע היצירה. עולם את תיקן באיברים, הנבלע והמתבררהעשיה.
 להתרחק וכוי להרחיקבג יודע שאינו למי הנוכר, הגדול הנזק מביאים הם והפסולת, הקליפה כי א'(. ס"ובאידרא
 אחדים, טובים מעשים ליוי והכנה, תיקון בתור מחויבים בהש להכשל ושלא הניכרים, באוכל הנפסדים הדבריםמכל

 טועם אינו שבהדיוטים, הדיוט אפ" שלום, בר ר', אמר בחז"ל, כמבואר למכה. קודם רפואה בתורהמשתמשים
 לקצור, בא כלאיש תזרע לא לזרוע, בא וחמור. בשור תחרוש לא לחרוש, בא מצתה. עשר שמקיים עד9רנסה
 מעשר גדולה, תרומה מצמת, שלש כרי, העמיד בדישו. שור תחסום לא לדוש, בא ופאה. שכחה לקט מצהת,שלש
 אצבעותיו עשר 19שט לאכול כשבא ואח"כ עשר. הרי חלה, כשנוסל מצמת, תשע הרי שני, מעשרראשון
 הרי רבש"ע, הקב"ה, לפני אמר עליו. סנגריה מלמדות והן הקב"ה, לפני פושטן שהוא הכתנה, יוים.לנכ-לת

 ל'(. חוש, )זוהר מצתת עשר שמקים עד טועמים אינם לפניך, אצבעותי'
 עונג לו תביא אלא נוק, שום האכילה לו תביא שלא רק שלא בטוח, לבו כוה, גדול ותיקון כתנהואחר

 )משלי(, טוב יאכל איש 9י מ5רי )תהלים( וישבעו ענבים יאכלו נאמר, כזו אכילה אופן ועל ורוחני.גופני
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)יא(

 שבתוך הגיד ראשנוטל המחולניקור
 אותו, ומושךהטחול,

 ליזהר וצריך שבתוכו. חוטין ג' עמוונמשכיז
 צריך נפסק, ואם מהם. חוט שום יפסיקשלא
 )מחבר(. אחריולשרש

)יפ(
 קרומים, שני עליה ישהכוליא הפוליאניקור

 התחתון עליו, חייביםהעליון
 עליו. חייבים ואיז אסורים, שבה,והחוטין
 ולא נאסר, הכליות שעל חלב שבכוליא,ולובן
 שבתוך לובן אדם נוטל ואע8"כ הכליות.שבתוך
 מחמירין ויש אחריו. לחטט צריך ואינוהכוליא,
 אחריו, חטטו לא ואם )מחבר(. אחריולחטט
 אם מותר לכ"ע הכוליא, תוך קצתויהניחו
 אבל הכוליא, שבתוך מה ודוקא כך.נתבשל

 אסור. לכ"ע הכוליא שעלמה
 שמצריכין יש הכבד יותרת חפפדיותרת

 צר של העליון הקרוםלנקר
 )רש"ל עליו שמונח הקרב חלב משוםהכבד
 ס' עצמה בחתיכה אין דאם רב"ב, דעחהביא
 ט"ז(. החתיכה, כל נגד ס' צריך הקרום,נגד
 הקרום שתחת השומן לנקר עוד מחמיריןויש

 צריך אין הריאה, צד של שנים צד אבלההוא,
 פשוט )רמ"א(, למטעי אתי דלמאקרומים, שני ולהסיר לנקר המנהג אבל כלל.ניקור
 צד נגד רק ס' צריכים אין דבדיעבדהוא
 )ט"ז(.הכבר

)יג(
 הוא )פי', שבעוקץ חוטין שפעוקץ.חומין
 עצה, המקרא בלשון הנקרא מפפרפ.מקומן.

 ערוד, השדרה, קצהוהיא
 חמשה, והם אסורים. הנקא( שקורין פי'ורש"י

 אחד כל שבימין הג' משמאל. וב' מימיןג'

 מהם אחד כל שבשמאל, והשנים לשנים.מתפצל
 מחובר האחד וראשו שלשה. לשלושהמתפצל
 החזה תחת נדבקין הפיצולין וראשילשדרה.
 מצויין הפיצולין ראשי ואותם הצלעות.בראשי
 )מחבר(. בתרייהו לחטוט בעי לא, ואימשתלפי, חמימי להו שלפי ואי פנים, של הבהמהבחצי
 במקום החוטין באלו מקילין וישומשתלפי' כחמימי להו הוי במים, שרויין הםואם
 )רמ"א(. להחמיר וטוב בבשר, בלועיםשהם

)יד(
 הקשת, שעל חלב חיתר, הקשת, שעלחלפ

 מן הדין מןאסור
 בו שנהגו ממנהג אסור היתר, ושעלהתורה.
 איז ולכן אסור, שמרינא וי"א )מחבר(.איסור
 עשויה הקיבה רש"י, פי' קשת, )רמ"א(.להקל
 שעל פי', והרמב"ם היתר. שעל היינושול,
 )ש"ך(. יתיר כמו משוך חוט היינוהיתר,

)מו(
 אסור הרקין, שעלחלב חדקין שעלחלפ

 משמתחילין אמה,באורך
 הוא, שומן ואילך ומשם הקיבה. מןלצאת
 שצריד המעי שראש אומרים, וישומותר.
 הרעי בו שיוצא המעי הוא שעליו, חלבלגרור
 אמה ואורך מכאן, אמה אורך לגרורשניהם ידי יוצא שמים וירא המעיים. סוףשהוא
 אמה אורך צריך שאין וי"א )מחבר(.מכאן
 ואין בזרוע, למדור להקל נהגו ולכןממש.

 להסיר צריך ואיז בצמצום. אמה אורךמצריכין
 אלו, אמות אורך שעל בו הדבוק עם הקרוםרק
 וכן שתחתיו. בטבחיא הרבוק השומן לאאבל

 חוט ג"כ הטבחיא מן שמסירין רקנוהגין,
 ואם שאצלו. השומן עם עליו שמונחארוך
 חמין, בעודן הבהמה מן הדקין משךהטבח

 ל הךמאכלות ל חא
 ויאכלו האלקים, את ויחזו גבחינת אלקים, מחזה ולהשגת נפשו, לשובע אוכל צדיק למדריגת,ויתרומם

 כ"ד(. )שמות,וישתו
 האלקים את גו לכבד חשוב היותך כיגוד בתוי הי", היים עד היאשוניםמדורות הדבי נתקבל הגייות, בייני בעולם חשוג היותי לדבי נחשג האכילה שעניןומפני האכילהחשיבות

 כנאמר, אוכל. ממיני מתנות ע"י היתה לאלקיו, האדם של הראשונה שההתקרגות שמצינו, כמו אנשים.ואת
 הטוג על לשמו, והודיה שבח ליתז האדם ברצות זמז וגכל )גראשית(. כו' לד' מנחה האדמה מפרי קיזויבא
 התבה מז כו/ ובניו נח ויצא נח, אצל שמצינו כמו מאכל. הקרבת ע"י רק זה דבר מביע היה עמו, שעשהוהחמד
 לחגירו, אדם גין נוהג הדגר וכן )נחג כו' גמזגח עולות ויעל כו' העוף ומכל כו', הגהמה מכל ויקחכו',

 לישג לכבד, שרוצים למי החשיבות הכרת להגיע הגאים הכגור, אותות של וראשון הראש ויהיה היהשהמאכל
 יתרו ויקח ליתרו, משה של פנים בהקבלת מצינו וכז הגפן. פרי ועל הגפן על והכלכלה, המחיה על גמסיגהאתו
 רואים היו )יתרו(. האלקים לפני משה חותז עם לחם לאכל ישראל זקני וכל אהרן ויגוא כף, וזבחים עולהכו/

 מסעודה שהנהנה מכאז, גחז"ל, כמרומז אלקי, כיגוד מעין הבריות, את בה מכבדים שהיו הסעודה, שלבהכיגוד
 )גרכות(. השכינה מזיו נהגו כאילו בה, ממוגיז חכמיםשתלמידי
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 דכנתא. הדרא עם הדקין דאש שעל החלבנשאר
 אמה יגרוד דכנתא, הדרא מן לאכול הבאילכן
 מקומו, נודע לא ואם הקיבה, לצד החלבמן

 זהב כדינר עביו סביב ולגלח לגרודצריך
 להסיר אלו במדינות ונהגו בו. שנסת9קבמקום
 רעגל רכנתא בחררא הדקין כל שעלהקרום
 דכנתא, הדרא עם הדקין שנשאריםמשום

 הקרום כל מסירין ע"כ ביחד. הכלואוכלים
 ליקח ונהגו הדקין, ראש שעל ג"כ יניחושלא
 דרכן שאין בכבש, משא"כ צדדיו, משניהקרום
 טעם נראה כן הדקין. ראש וניכר ביחדיהניחן
 מב' הקרום וליקח להחמיר יש אבלהמנהג,
 )רמ"א(. בכבש גםצדדין

)טז(
 עם חלבים מולחין אין בשר עם חלבלמלוח

 מדיחין ולאהבשר,
 אין חלפים בו שמדיחים וכלי עמו.אותם
 בו שחותכין וסכין )מחבר(. בשר בומדיחין
 )מחבר(. בשר בו חותכין איוחלפין

)יז(
 לנקר הבשר מנקרי נהגו אחף פסכיןלנקר

 מפנישעתנין אחד,בסכין
 בחלב, בסכין שנוגע שעה וכל הירכים, עלבגד

 חלב בו מחתכין אין וגם )מחבר(. בומקנחו
 בסכין, אותו גורדין אלא התורה, מןשאסור
 ואפילו כו'. בבשר דסכינא דוחקא בוואין

 בדיעבד דסכינא, דוחקא ביה דאיתמשתכח
 להדיח נהגו ישראל כל שהרי בהדחה.מותר
 אסור גמור וחלב )ש"ך(. הטור כ"כהבשר,
 להזהיר ויש בשר, בו שחותכין בסכיןלחתוך

 אדם ללמוד ונכון )9מ"ג(. בזה בשרלמנקרי
 )מחבר(. במים יפה הבשר שישפשפולב"ב

)יח(
 שלא בעוד בשר ע"ג ניקור. זסןבשר. הכסלים פורשין אין ע"ג חכסליםלפרוש

 שעליהם, חלבנצטנן
 שלח החלב מן ימים ג' תוך הבשר לנקוריש וכן )מחבר(. בבשר ונבלע נימוח שהואמפני
 אח"כ מנקרו אלא בדיעבד, לאסור איןימים ג' תוך נקרו לא אם ומ"מ שבו. החלביתקשה
 )רמ"א(.ושרי

)יט(
 אם הדברים אלה כל חרברים כל נעשואם

 הבשר נאסר לאנעשו
 שלא אותו מלמדין אלא העושה, מכיןואין
 שישפשף רק מותר, עשה, ואם )מחבר(.יעשה
 )רמ"א(. היטבהבשר

)כ(
 שיסורו קדום הבשר מולחין אין חפשרלנקר
 וגיד האסורין, והקרומין החיטין סליחחקורם

 מסירם מלחם, ואםהנשה.
 שיסור עד שאוסר מי ויש הבשר. ומבשלאח"כ
 ששים דבעינן וי"א )מחבר(. קליפה כדיממנו
 דקיי"ל הבשר, עם הנמלח חלב בשארכמו

 להקל ויש ק"ה. בסי' שנתבאר כמובששים,
 קצת, הפסד בו יש אם קליפה ע"יולהתירו
 )פי' קליפה בלא אפי' מתירין דישמאחר

 ואמרינן ס', צריך ודאי בבישול אבלבמליחה,
 משום לגזור שייך אין וגם ט"ז(. חנ"נ,בו

 ל חךמאכ*ת ל חא
 בתמילת להפסק נחשב לא פסח, ליל בסדר עורך השלחןלכן כנאמר, עומדת, במקומה החשיבות היוםועד

 מגור(. )הרב תפילה של בגדר נחשבת וטהרה בקדושה אכילה כיהה~,
 הרחוקים, בין התקרבות להביא ומסוגל חוק היותרלדבר הומנים בכל נחשבת היתה בכללוהאכילה

 והכלה, החתן בין משותפת סעווה ע"י היה קדמוניות משנים לאשתו איש בין וההתקשרות החיתון ואופןרצון. הובחי ע"י לאלקים התקרבות הוא הוראתו "קרבן", והשם )חו"", הרחוקים את שמקרבת לגימה גדולהכנאמר,
 החהם, מקצעות בכל בהתקשרות חשוב מקום תופסת מצוה הסעוות היום ועד ביניהס. ההתקשרות נתהההובוה

 כמבואר ושתיה, אכילה ע"י ג"כ תבוא יו"ס וקדושת שבת לקדושת וההתקרבות והחברותיים. הלאומהםהדתהם,
 החשיבות וגור )פסיקתא(. כו' ובמשתה במאכל מקדשו, אתה במה )יתרו(. לקדשו השבת יום את וכורבפסוק,
 היותר בדבר אותה מכבדין שאנו אצלינו, המצוה וחשיבת חביבת על תעיד שהסעודה בוה, הוא מצוה סעודתשל

 אדם. לבגיחשוב
 לעצמו כשהוא גם הוא כמבואר, ואיום נורא קשה ענין הוא הנוכר הצרכים פרנסת של שהעניןומלבד

 במקצוע רבים דברים נמצאים עוד וה, בענין שרכשו היויעות והרכשת החקירות כל ואחר מאו. ועמוק גבוהענין
 ירעום שלא הנסתרות לנו נגלים ויום יום ובכל האוש משכל ונסתרים הנעלמיםוו,

 גדול להשתנות גורם והמקום הומן ששינוי אחד, מאבל במין ששצא כמו אבותינו, שבאכילהסודות
 המאכלים. מיני בתוך הנמצאים והביטמינים בהמינראלים שבאוכל, המוון כחבאיבות

 הניוונים הברואים את להחיות מסוגלים להיות ובאופן, במאכלים, להשתמש איך הידיעה, את מאתנוומושלל
 בכל הנמצאים החיונהם כוחות כל את לנו נגלו ולו ורגע, רגע בכל נגרע האום שגוף הגירעון את למלאמהש



קי שמראל סה סימן רם היפותבית
 רק אינם הקרומים דכל דמפעפע, שמןחלב
 דמתיר אמאן לסמוך דיש ידאה כחוש,חלב

 )רמ"א(. ק"ה סי' לק' ועייןבקליפה,
)פא(

 בשר לנקר שדרכו טבח אחריו שנמצאטפח
 או חוט אחריו ונמצא קרום אוחוט

 אותו מלמדיןקרום,
 אם אבל באיסורין, יזלזל שלא אותוומזהיריז
 מעבירין כשעורה, הוא אם חלב, אחריונמצא
 בהרבה ואפי' כזית, אחריו נמצא ואםאותו.

סימ

 ומעבירין מדדות מכות אותו מכיןמקומות
 מבאר ל"ד סי' המשפט בחוש )מחבר(.אותו

 שוחט ביןחילוק
 לעצמו מנקר או לעצמוי מנקר אושוחט

 וכן לאחרים, או לנשרות,החזירתו
 כאן בב"יהוא

 לפי הכל ותשובתו, לכשדות וחזירתו)ט"ז(.
 במזיד. או בשוגג עבר אם הדחן, עיניראות
 ינקרמ בשר המוכר שהטבח הוא כשרומנהג
 )רמ"א(. הקונים יכשלו 8ן שימכרנו,קודם

סונ
 וריני חלב. ומשום רם משום האסוים חוטין רם.הלכות

 סעיפים. י"ר ובו הנשועגיר
 בניר כבד לצלות ביצים, של המח. שעל קרום דם. משום האסורים חוטין )א(.

 הגידין. חתיכת חובת ידי לצאת )ב( בצלי. כך. ובשלם החוסים, נסל לא האש,על
 ניקר )ד( בארכובה. התחתונה בפרק לחתוך הצואר. חוסי העוף. בגפי ניקור)נ(
 דורדא. עינונותא לידהיצי. דריז. ניקור. בלא נתבשלו לצלי. לקדירה, זכר.בעי
 ניקור )זז( בשליל. )ז( בכוג )0 בתיוש בעודג רגשג יי 3וק( הפרסוהנ ביןלחתוך
 לשלוח )יא( הנשה. בגיד השה השומן. הגיד. נתערב הגיד. שומן הנשה.בגיד
 מנקר. על לסמוך )ינ( ישראל. יד מתחת היוצאת ירך )ינ:( בגידו. ירךלנכרי
 לעצמו. ששחס סבח הנשה. גיד על הסבח נאמנות )יד( ניקור. אצל מצויןרוב

)א(
 משום שאסורק חוטיל יש חאסוריםחוטין
 שביד חוטין כגון שבהם, דם רםמשום

 התחתון ושבלחיושבכתף
 ובצואר, ובלשון ומכאן. מכאן הלשוןשבצד
 שהם הדקין וחוטי העוקץ, וחוטי הלבוחוטי
 מסובכין עכביש, בית כמו הדקין שומןבתוך
 חוטי ג' ג"כ להסיר ונוהגין )מחבר(. בזהזה

 חוטין נוטלין וכן שבפנים, החזה אצלאורך

 אבל דם. מלאים שהם )לפי האזניםאחורי
 בהן שנראה אע"8 חוטין ששאר כתב,בב"י
 הם בעלמא דשומנא לחתכן, צריכין איןדם,

 חומרא אלא ואינו)טיז(.
 וקרום )רמ"א(. בעלמא חמחי שעלקרום
 שבקדקוד, המח, שעל ביציפישל

 )ג"כ הביצים שעלוקרום
 אם בהו, מהני לא ומליחה דם(. משוםאסורין

 ואח"כ לתחת( )וחיתוך תחילה שיחתכםלא

 ל הימאכ*ת ל הא
 איך ידעו שאם הרופאים, מכל מוסכם דבר זה כי בעולם. השולסים רעים מחליים נצולים היינו מאכל,מיני

 גם הדבר הוא וכן חיים. הבעלי מכל בנבראים מחלות שום נמצאים היו לא כראוי, מזונות במינילהשתמש
 מאתנו נעלם זה וגם הנפש, להחזקת הבאים שבאוכל, הרוחנהם מזונות בחינת הכללי גדרבצד

 להחזקת מסוגלים להיות הצרכים, ותשמושי בהרכשת וסור, זמן במקום, באופן להשתמש, איך הנפשמזון
 משום בזה שיש והכלכלה, המחיה בברכת חהם רוח להביא החברה, חץ הכללים,החתם

 ובפרס. בכלל העולםקיום
 העליונה. ההשגחה בידי רק המונח פרנסה, מפתח של הגדול הסוד מאתנו ומופלא ונעלם סמורוביותר,

 של מפתח אף אמרו, במערבא שליח. ביד נמסרו שלא הקב"ה, של בידי מפתחות ג' יוחנז, ר' אמר בחז"ל,כנאמר
 להתקיים יכול היה לא נברא, אשר דבר כל ואם ב'(. )תענית, כו' ידיך את 19תח קמ"ה( )תהלים, דכתיבפרנסה,

 בני פרנסת והזמנת בכלל, הנבראים לכל הצרכים הספקת בענין אבל פרטיית, השגחהבלי
 81שוסה הפתוחה ד' יד את ממש רואין והכל בעלול וניכרת נראה ההשגחה בפרס, אדם פרנמהמפתח

 הרכשת של האחד הצד את רק אנחנו רואים בשר בעיני צרכו. לפי בשר לכל לחםלהשפיע
 של המלאכה ועבודת אדמה, בעובדי הקצירה הזריעה החרישה כמו הגלויה, הפשוסה הסבע בדרך הבאיםהצרכים
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 וממכהואל5

 לצלי אבל בקדירה, לבשלם וה"מימלחם.
 משום מליחה, ולא חתיכה לא צריכיםאינם
 דדוקא שאומר, מי ויש שאיב. מישאבדנורא
 הם אם אבל האש, פני על החוטיןכשפני
 אלא שואב האש אין הבשד, בתוךמובלעים

 הטור הנה ט"ז. עיין )מחבר(. יחתכםא"כ
 שלא המח קרוםכתב

 על הניח ולא חתכו, הנ*ר על 5בדלצלו15
 אסור הקרוםביה"ש,

 כתב ס"ח בסי' הב"י, והקשה מותר.והמוח
 המח. שהוציא מיירי דכאן ותירץ אסור,דהמוח
 ע"כ אביה"ש, ואותביה שייך איך א"כוהקשה
 מכאן ולמד אסור. המח וצ"ל הוא, דט"סהעלה
 לעיין ויש הנייר, על כבד לצלות דמותרהט"ז
 מנוקב, שאין ככלי חשיב הנייר דלמאקצת,
 ואפ"ה הקרום, דרך פולט דהמח לקרום,ול"ד
 או יוצא ואין דם, הדבה בו דיש אסוד1;קדום
 נטלום לא ואם )8מ"ג(. למקום ממקוםפירש

 חתיכה, בלאובשלם
 כל נגד ששיםצדיך ובשלם נמלוםלא

 סגי ובצליהחוטין.
 דבגידי כו' הוכחתי בספרי )רמ"א(.בקליפה
 אבר, אבר הבהמה דמנתח כיון ס', א"צהצואר
 צריך וא"כ כו'. להסירם צריך דלכתחילהאלא
 הצואר. אחוטי קאי לא בהג"ה דהרבלומר
 צואר בחוטי דגם משום היינו סתם, דכתבוהא

 אבר אבר חתכן כשלא דינא האי להמשכחת
 כ"ב סי' לעיל בקלפיה( סגי )בצלי)ש"ך(.
 ורש"ל הקליפה. היא בעלמא דחומראמשמע,
 צליה. או במליחה כלל קליפה צריך דאיןפסק
 מותר לכתחילה שאפילו גאונים, בשם כ'ובטור
 ממש"כ בד"מ והקשה חתיכה. בלאלצלותו
 חתיכה בלא נצלו דאם ורידן, גבי כ"בבסי'

 אלו דחוטין ותירץ הוורידין. סביב נטילהבעי
 עכ"ל. בבשר כלום פולטים ואיז ביותד עביםהם
 )ט"ז(. בבישול מהני לא סבראוהך

)5(
 חוטין חתיכת ידי לצאת הרוצה גידיןהתי5ת

 חתיכת על יסמוך לאאלו,
 לשנים והעצם הבשר יחתוך אלאהבשר,
 חתכם, אם בהו מהני לא הצואר וחוטי)מחבר(.

 )רמ"א(. לשנים המפרקת שיחתוךרק
)ג(

 הבהמה, כיד העוף גף העוף בגפינ*קור
 עצם לחתוך צריךוהלכך

 בעוף הלחיים עצם וכן ולמלחם,האגפים
 בעוף ליטול צריכים שאין אומדים ויש)מחבר(.
 משם יוצא והדם הם שדקין משום אלו,חוטין
 זה, בזמנינו גם 6שוט המנהג )וכן מליחהע"י

 שום העוף מן נוטלין שאין המנהג וכןש"ך(.
 ליטלם ליזהר יש ובאותן הצואר. חוטי רקחוטין
 מיהו לשנים. המפרקת עם יחתכם אומשם,
 סגי. העוף, מן הראש רק הוסר אםבדיעבד
 הארכובה בפרק העוף בירכתי לחתוךונוהגין

 חוטים נמצאים שלפעמים משוםהתחתונה,
 מותר כן עשה לא ואם העופות. ברגליאדומים
 חוטין שנמצאו אע"8 כך, נתבשל אפי'בדיעבד
 )רמ"א(. בעלמא שומן אלא שאינואדומים,

)ד(
 שלא זמן כל זכר, ביצי ז5ר 5יצינ*קר

 מותרים יום שלשים לוהיה
 כמו בהם יש אם אפי' קליפה. בלאלקדירה
 יש אם יום שלשים לו היה ואם אדומים,חוטין
 בלא לקדרה אסורין אדומים, חוטין כמובהם
 מהני ומליחה דחתיכה ה"ה )מחבר(.קליפה
 גדי ביצי דוקא י"א, הכנ"ה, כתב )ש"ך(.בהו

רחלמאכלותאחל

 של השני הצד את להשיג מועסת, והכרה ההשגה לנו ואין המסחר, בעלי של ומתן המשא ועסק המלאכה,בעלי
 שעל כל על ולמעשינו, לעבודתינו ותומך עוזב בתור ביד, יד גצד, צד ההולכת הנסיית ההתנהגות אתהמסבע,
 סיבה ומאוזו קלקול, איזו ח"ו יקרה שאם בחוש, הנרופ: דבר וזה 8רנסה. צרכי הרכשת לשם עושים שאנוופסיעה
 ברכה ובמקום בפעם, כפעם לכאורה נעשית והעבודה שהמעשים הגם וממעשינו, מעבודתינו צילו שסרשתהיה,
 זאת. מה ושואלין תמהים הבנה וחולשי וריק, להבל הם ועסקינו, ומעשינו עבודתינו וכל ח"ו, קללהתשרה
 לן משמע קא מאי לכאורה פסחים(. )חז"ל, סוף ים כקריעת אדם, של מזונותיו קשין חז"ל, בדברי המרומזוזהו
 המקובל הסעות על אותנו לעורר בא אבל הקשה. עבודתו על לפנינו מתאונן שהמפרנס כמו נראה הדברבזה,

 לכל. ומובן ממילא הבא דבר והוא מעסקינו, מעבודתינו פשוסה, הסבע דרך פי על לנו נרכש מחיותינו כיאצלינו,
 סוף, ים בקריעת מתנהג שהיה הנסים בחינת בגדר הנסיית ההנהגה פי על באים פרנסה שצרכי להודיענו בא זהעל

 דרך פי על רק לבוא המחויבים אדם בני של ובפרס הבריות, כל פרנסת בהרכשת הוא כן לכל. גלוי גםשהיה
 הבריות. פרנסת בהשפעת כן כמו בנסים, להשתמש מחויבים היו י"ס שגקריעת וכשם הזאת.ההנהגה

 בשר אמרת, ואתה בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש משה ויאמר בפסוק, במפרשיםוכמבואר

 משה בסענת הכינה לומר יש )בהעלותך(. תקצר ד' היד כו' להם ומצא להם, ישחס ובקר הצאן כף, להםאחן
 היד הקב"ה, לו וענה הסבע. דרכי בעזרת להסתפק צריכים בנסים, משתמש להיות הכרח שאין במקום כיהוא,



קיא שמראל פח פימן דפ חיכותבית
 צריך יום ל' תוך אף שור, ביצי האוטלה,

 אף המנהג ולפי שעליהן, הקרוםלנקר
 אין דיעבד ומיהו כן. נוהגין וטלה גדילצלי

 מותרים לצלי אבל )8מ"ג(.לאסור
 מותרין בסתם, כאן כתב הטור וכן)מחבר(.
 )ש"ך(. שאומר מי להיש אף לכ"ע משמעלצלי,
 מל' פחותים כשהם אף הביצים לנקרונהגו

 אם מיהו )רמ*א(.יום
 הקרום עם נתבשלו ניקור פלאנתפשלו

 נחתכו, ולאוהוורירין,
 מוחזקין דאין ס'. ליכא אפי' דיעכדמותריז
 )ש"ך(. יום ל' לו היה שלא כל כ"כ,בדם
 בהם ולחתוך הגדול גיד משם להסיר צריךוכן

 הבשר הכתף, מן ליקח ונהגו חתיכות.הרבה
 משום הוא רק איסור, בו ואין דריז,שקורין
 לידוויץ שקורין בלונביל נהגו עודמיאופ.
 מבשלו, אם איסור בו ואין לבשלו. ולאלצלותו
 להסיר נוהגין וכן מותר. לכתחילהואפילו

 לאכלה, ולא ולהשליכה דורדא,העינוניתא
 פין לחתוך נוהגין וכן בדבר. איסורואין

 לפן פשר משם ולהסיר רגלים, שלהפרפות
 להחיש אין כן עשה לא ואם מיאוס. משוםודק

)רמ"א(.
)ח(

 וחיה, בבהמה נוהג הנשהגיד הנשחניד
 )פי' עגול שלהם כף איןאפילו

 בעגול, הקוליא עצם סביבות הנכרך היינורש"י
 הקוליא שעל שהבשר כן, אינו בעוףאבל
 כף, נקרא וגבוה עגול דבר ובכל הואברוחכ
 שמאל, של ובירך ימין של בירך ונוהגט"ז(.
 עגול. שלו כף שאיו מפני פעוף נוהגואינו
 צריך ואין בו. נוהג עגול, כף לו נמצא אםאבל

 חילוק ואין )מחבר(. עגול הוא אם אחריולבדוק
 גיד משום האסור דבר בכל לבהמה חיהבין
 ולכן כף. לו היה אם בעוף וכן דם, משוםאו
 בחיה לנקר צריך בבהמה, שמנקרין דברכל
 צריך אין חלב, משום שאסור מה רקג"כ,
 )רמ"א(. בחיהלנקר

)ו(
 )מחבר(י בכוי נוהגפכוי

)ז(
 טעון שאיט כל בשליל נוהגאינופשליל

 שלמו אם בו שנוהג וי"אשחיטה.
 להחמיר ונהגו )מחבר(. חי ומצאו חדשיולו

 )רמ"א(. אחרונהכסברא
)ח(

 אחד בירך, הם גידים שני הנשח פגידניקור
 והשני לעצם, סמוךפנימי

 וצריך אסורים, ושניהם לבשר, סמוךחיצון
 מן אסור שהפנימי אלא אחריהם,לחטט
 והחיצון הירך, בכל הפושט והואהתורה,
 אסורים שבשניהם וקנוקנות מדבריהם.אסור

 ישראל ושומנם, אחרי' לחטט וצריךמדכריהם,
 וראשי )מחבר(. איסור בו ונהגו הםקדושים
 צריך ע"כ העצמות, בראשי נכנסיםהקנוקנות
 הקנוקנות להסיר כדי העצמות, ראשילשבור
 במראית רק הניקור סדר ללמד ואיןמעיקרן.
 )רמ"א(. בניקורו הבקי המומחה מן אועין

)ם(
 כעץ אלא אינו גיד שלגופו פגידטעפ

 תורה. אסרתו ואעפ"כבעלמא,
 בפליטתו. תערובותו אוסר אינולפיכך

 לפיכך טעם, בהם יש והשומן,והקנוקנות
 )מחבר(. בפליטתן תערובתןאוסרין

 ל הךמאכלות ל חא
 הסבע בדרך ומלס לא כי בנסים, לעזרת לבוא ?ריכים העם את לפרנס שצריכים במקום כלומר, תק?ר.ף

 לא עבודתם, בכל אבל ומלאכה, עבודה מיני כל שם נעשים שהיה המשכן, במלאבת מצינו וכן הר"ן(.)דרשות
 מש" אל המשכן את ויביאו המשכן, עבוות כל ותבל שנאמר, כמו ותכלית. קיום שוםהיה

 היו שלא )פקודק
 שתשרה ר?ון יהי להם, אשר )שם( משה אותם ובירך )פקודק, המשכן את משה ויקם )חז"ל(, להקימויכולים
 )חז"ל(. בף אלקינו ד' נועם ויהי י"ז( צ', )תהלים, ידיכם במעשישכינה

 ו' יצו ה'( כ"ה )תהלים, ר מאת ברבה ישא כנאמר, ד, מאת סובה השפעת הוא ברכה שלהמושג
 בניסו, מכיר הנס בעל להיות מועיל גדול אום של והברכה חי(. ב"ה, )דברים, באסמיך הברכה את אתךברכה

 שפע בהם חל להיות בנ"א, במעשי השכינה להשראת ותועלת ידיו, מעשה בכל ד' יר את משיגלהיות
 סמך ולא משה, לומר שהוצרך סעם )פקודי( משה אותם ויברך המשכן, במלאכת בקרא כמרומז והצלחה.ברכה
 הכתוב הוויע גדול ודבר ברכם, האלקים איש משה כי בעיניך, קלה זו ברכה תהיה לא לומר, בסמוך, זכרונועל

 של והמקצועות הצודים בכל הנעלמים הסווות את לעינינו נגלה היה זאת, ישבילו חכמה 1ל1 )או"ח(. זהבובר
 חי. כל ונפש גוף בהם להחיות המסוגלים וברוחניות, בגשמיות והכלכלה,המחיה

 בפרס, יצחק וברכת בכלל, לבניהם האבות ברכת של הענין היהוזה
 להשיג מסוגלים להיותם ידיהם, במעשי השכינה השראת שולס להיות אלקות והכרת והכלכלה,המחיה

 את משיג ולהיות הללו, בענינים הנסתרים הסודות אתולהכיר



 שמואל סה סיסן רפ "יצותנית222
)ס

 בהנאה מותר הנשה גיד הנשח סגירהנאח
)מחבר(.

)יא(
 הנשה וגידירך לנכרי אדם שולח בגירו ירך לנכרילשלוח
 לו נותנה ואם חתוכה. ביל שלמה ביןבתוכה,
 יתננה לא כשרה שהיא לו ואומר ישראלבפני
 )מחבר(. גידה ניטל אא"כ חתוכה כשהיאלו

)יב(
 יד מתחת היוצא ירךכל חיוצאתירך

 כדרך מחותכת ישראל ישראל ירסתחת
 )מחבר(. גידח שניטל בחזקת היאבשר, מנקרי אותחשמחתכין

)יג(
 ואין לו, והלך שניקרמי סנקר עללססוך

 להראות בניקור בקי שהוא מי כאן ואיןבניקור, בקי הוא אם יודעיןאנו
 שהשלים שיודעים ודוקא )מחבר(. מותרלו,

 השלים לא שמא אסור, הכי, לאו ואםניקורו,
 לסמוך אין לבקי, להראות אפשר ואםהניקור.

 בניקור בקי אותו ידעינן לא אם המנקר,על
 בכשרות.ומוחזק

 דרוב גב על ואף ניקור אצל סצויןרוב
 ניקור אצלמצוין

 לעיל ועיין להחמיר. טוב מ"מ הם,מומחים
 )רמ"א(. שחיטה אצל מצוין רוב גבי א'סי'

)יר(
 גיד על נאמנים הטבחים חטבחנאסנות

 כתב בטור )מחבר(, הנשה חנשח גידעל
 אע"פ פי' החלב, עלכמו

 ואני רש"ל, וכ' הנשה. בגיד טירחא יותרשיש
 שלנו המנקרים שרוב וראיתי, שמעתיהגבר
 כמה מ"מ ההיתר, אף לחתוך שמחמיריןאע"8
 מחמת גיד של ובקנוקנות בחלב מקיליןפעמים
 בשר לאכול שלא בעצמי נהגתי ע"כמהירות,
 אם ויבדוק אחר, למנקר שיראה עדהמנוקר
 אין ומיהו )ט"ז(. עכ"ל כראוי, מנוקרהוא

 טבח מכל בשרלוקחין
 ומוכר לעצמו ששוחט לעצסו ששוחממבח

 היה א"כ אלאלעצמו,
 ומוכר לעצמו שוחט )מחבר(. בכשרותמוחזק
 )ט"ז(. להיות צריך כןלאחרים

 םגםימן
 מעיפים. " ובו רם, בה9ום היאמוריםרברים

 בצים דם אם ונג מלאה בביצה. ום טיפת ביצים. ום )ב( וחגבים. דגים ום)א(
 ביצים, בדם שיטות 9 חהלמון. על ההלבון. על דם קורס נמצא )ג(דאורהתא.
 בקערה, הטרופות ביצים )ד( הללו. בדינים מנהגינו רש"י. הר"א, והגאונים,הרי"ף
 בקערה, שבורות ביצים החלמון. על ומצא טרופות, היו לא מהם. א' על דםונמצא
 ודאי. ודם ספק דם האיסור. במקום הדם אם ספק באחד. דם ונמצא טרופות,ולא
 בקמח, ביצה בקליפונ דם טיפת ונמצא בביצים, עיסה שלשה אשה הלכה.לענין
 דם )ו( הדם. עם הביצה וטרף אוסר, שאינו במקום הדם נמצא )ה( במינו. מין הויאי

 בביצה דם המוזרות. ביציפ )ז( הספק. במקום הדם אם החמין. על ששמוהובביצה
 צריכים אם דם, לטיפת צלויות בביצים חשש יש אם )ח( שחוטה. תרנגולתבמעי
 אדם. דפ תערובות אדש דם )י( דגים. דם )ט( דם. בהם יש אם הביצים,לבדוק

 מרוקם שהוא ידוע אם ביצים, דם ביציפ רם ועוף חיח בהמה דם אסור ורם סותררפ
 להתהוות שהתחיל )8י' האפרוח ש*ך( כוי, דם)וכן

 דוקא )מחבר(. עליו חייבים האפרוח( ~רת בו שליל. דם וכן אסור, טהורים בין טמאיםבין
 כשידיע התורה, מן עליו חייבים דם טיפת )מחבר(. מותר וחגבים דגים דםאבל

 ל חךמאכלות ל הא
 ויתו ברכות, לך יתו )תולוות( הארץ ומשמני השמים מסל האלקים לך ויתן בקריג כמרומז הפרסיית.ההשגחה

 והעטופים המקושרים הסודות כל את לך ימסור )ט"ר(. אלקות לך ויתן ברכות, לך יתן רא"יג כיבושיהון.לך
 אלקות. והשגת להכרת ההבנה את לך ויתן דבר, לכלכל איך לדעת כדי זה,בענין

 והרכשת ההזמנת מסקום הפרטיית, ההשגחה את ומכיר עומד להיות גבוה יותר מקום שאין לעיל,כמבואר

 חידושים נולדים ויום יום ובכל ורגע. רגע בכל בחוש הניכרים ונפלאות, נסים מלא שהוא אדם, לבני ירנסהצרכי



קינ שמואל פו סימן דם הלכותבית
 דם מלא הוא אם אבל האפדוח, מרוקםשהוא
 מדד' אלא אינו האפדוח, התחלת מקום בווניכד
 ולומד להחמיד שיש רש"ל שהביא ב"יועיין )מחבר(. אסרוהו חכמים אבל עליו, חייביןאין האפדוח מרוקם שהוא ידוע איט אם אבל)ש"ך(.
 ועיין ספק, לענין ונ"מ דאודייתא, ביציםרדם
 על לי קשיא )ס"ז(. ד' סעיף בדמ"א שכ'מה
 צורת בו להתהוות שהתחיל במחבר שהגיהומה

 זאת. הג"ה יצאה מי מבטן ידענא לאהאפדוח,
 שניכר כל כ"ג, 8"1, לקמן, לש"ך מבעיאלא

 כו' להט"ז ואפי' דקשיא. כו', אפדוחצודת
 ועל ריקום, דם הוה מקום בכל החלבוןעל

 )פמ"ג(. מררבנן בכ"מהחלמון
)ג(

 קורס עליהנמצא דם קור* עליהנמצא
 הדם את זורקדם,

 אבל בחלבון, שנמצא והוא השאר, אתואוכל
 )מחבד(. אסורה הביצה, כל בחלמון נמצאאם
 הביצה מכל להתרקם מתחיל שאפרוחלפי

 שהיא החלמון על דבנמצא הכלבו וכ')ש"ך(.
 דבנן, 6לוג דלא ב"י, ביצה היא אפי'אסורה,
 האחדונים דעת אבל להתיר, דש"ל שדעתואף
 ה', ס"ב, המנ"י, אמנם )שם(. לחלק שאיןנדאה
 אף ובחלמון כהגאונים, העיקר דלדידןכתב
 לצדד, יש בדבר, הפסד יש ואם ע"ש.ב"י, להתיר יש הקשר על שלא חלבון אסודהיב"י
 ונ"מ מדר', אלא הוה לא ב"י ודאיומיהו
 יש אם יודע ואינו ללח, בנפל בספיקולהקל
 שי*ות. ג' ויש ב', ט"ז, עיין )פמ"ג(. וכד'ס',

 של פסקן כו'. ל"פ דוסתאי רש"ישיטת וד' דר"י דש"י, פי' א'שיטה
 החלבון קשד הוא, כךדברים

 בחלמון או לבר, הקשר במקום שלא אולבד,
 והדם מותרת, הביצה לבד, הקשר במקוםשלא

 או לקשר, וחוץ בקשד, בחלבון ואםאסוד.
 אסודה. כולה לבד, והגאונים הרי"ףשיטת קשר עלבחלמון
 הקשר על נמיוי"ל

 שיטת היא הב' שיטת וכמבואר. דאודייתא,הוה
 רבדי אלא הביא לא והדי"ף והגאונים.הדי"ף

 חלמון אבל חלבון, על אלא ל"ש דוסתאי,ר'
 שימצא, בכ"מ בחלמון ולפ"ז כו', אסורהכולה
 דר'. הוה שימצא בכ"מ ובחלבון ד"ת,הוה

 גביהה ררב א', פ"ה, בב"ה הרא"השי*ת הרא"ה שיטת הוא הג'שיטה
 תני, איפכא תנא לד"אאמר

 דמשם שאר, ואוכל דם זורק בכ"מ החלמוןדעל
 אלא ריקום דם הוה ולא אפדוח, יצידתאין

 כו'. ד"ת הוה שימצא בכ"מ ובחלבוןמדר'.
 כהרא"ה או הגאונים כשיטת אי מספיקאוא"כ
 כדאמרן. אסור שימצא בכ"מ וחלבון, חלמיןבין
 אזודק דר"י לפר' ד' שי*ה עוד שישודע
 חוץ הא הקשר, על שנמצא והוא קאי,הדם
 אמר, ודוסתאי שדי. הדם הקשר, על ולאלקשר
 מנהגינו ולפ"ז להאריךי ואין חלבון, קשרדוקא
 דלא שימצא, מקום בכל הביצהלאסור
 אבאר ובש"ך כהרא"הי אי כגאונים איידעינן
 בקיאין דא"א הת"ח למ"ש צדיכין אנודאין
 דאם אומדים ויש )פמ"ג(י קשד מיקריאיזה
 רהיינו, מבחוץ, וגם החלבון קשד עלנמצא

 ויש אסורה. הביצה דכל הקשר, מןשנתפשט
 חלבון, של קשר על שנמצא רכל עוד,מחמירין
 ימצא שמא )גזידה אסור כלל נתפשט לאאפי'
 ש"ך(. דאורייתא, אסוד שהוא החלמון קשרעל
 כל לאסור אלו במדינות המנהג נתפשטומזה
 חלמון בין מחלקין ואין דמי לה שישביצה
 הרין ע"פ היא המנהג טעם )רמ"א(.לחלבון

 בחלבון יותד שמחמיר הרא"ה לסבדתשחוששין

 ל חרמשלוח ל חא
 חדשים, מסתחות בבחינת לזמן, מזמן ונתהיה הנגלה ריםוירפש, הנקרא גדר בבחינת זה, במקצוע *לאיםאלאי
 ישראל, בני שנתברכו והכיבושין הסורות הן והן שהוא. מקום בכל ואחר, אחר לכל הפרנסה הרכשתבענין
 ויתן. ויחזור יתן כלומר, ויתן, שנאמר במה חז-ל, דברי לסי בקרא שנר~ז וזהו עוה בכל להם נגלהלהיות
 מדעים. בשאר כמו הריסוורסש עבודת בבחינת חדשים, סורות נגלו ועת זמן בכלבי

 זהו המשפיע, ובעל האדם, זה המעשה, בעל חשים, אשר המעשים בכל הנמצאים הם שותפש שניבי
 עשיה, בלא ברכה איז כאחת, לבוא מחויבים שמהם תעשדג אשר בכל וגרכהיך בקרוש כנאמר הנעלמוגההשגחה
 כמבואר בהשותפות תיקון לבקש צריכים יפה, עולה אינו והברכה המעשים של הזייג ואם ברכה. בלא עשייהואין

 ועניז ס-ס )ברכות, כצי9ור לו מעופפות 9רנסתו כו' טרנסתו לו כופלין בצערו, שמים שם המשתתף כלבח?"ל,
 )במ-ח(. פרנסה נקרא הכל האדם, אל הצריך דבר כל כי בצערו. עליו והתפלל ביקש אשר הדבר זה הוא הזו,הפרנסה

 שרצה מצינו, הלזה, בהשתתפות השפעה להביא ורוחו, לבו דעתו שנתן וראשון הראש היה שיצחקולפי
 המשכן, הקמת להיותהקב-ה,

 אותו וימלא כנאמר, יעשה, אשר מלאכה ככל אלקים רוח שיתוף של הסמל שהיה -
 עומד ואיט המשכן מלאכת נגמרה למה וז-ל, יצחק. בו שנולד ביום - מלאכה ובכל כה אלקים רוח)לבצלאל(
 אבינו יצחק בו שנולד יום בשמחה, שמחה לערב חושב שהיה מחשבותיך. עמקו מאד ד, מעשיך גדלו מה כו',מיה
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 מהרש"ל פסק וכן כו'. קשר על שלאמבחלמון

 ש"ך(. )ט"ז, הדא"ה כדברי קי"ט סי' א"טפרק
 ולהתיר הדם לזדוק להקל. שנוהגיןובמקום
 קליפה כדי ליטול צריך דמותר, במקוםהביצה
 )רמ"א(. כשזורקו הדםעם

)ד(
 הטרופות ביצים בקערח חטרופותביצים
 ונמצא בקערה א' חלבון על דםונסצא

 חלמון עלדם
 שעליו החלמון שזרקו אע"פ מהם, אחדשל
 כמ"ש לא הוא טרופות )מחבר(. אסודותהדם,
 שלימין, אפי' אלא לטורפם, דהתחילהב"י
 ומיניה נתפזר, החלבון מקליפה שהוציאכיון
 לא"ה הא בקליפה, עדיין שהם שבודותביצים
 היו לא פמ"ג(. )ש"ך, להו יש טרופותדין

 הקשר, על שלא חחלסון על וטצאטרופות
 מותר, והשאר ויזרקנה, החלמון עם הביצהיקח

 כו'. עיקר ודבריהם מתירין והרא"הדרש"י
 בתערובות להחמיר האי כולי חיישינן לאע"כ

 כשהתחיל אבל ביצים. לשאר מעטשנתערב
 דאורייתא דספק אסור, מעט אפי' לטרוף,כבר
 )אע"פ )ט"ז(. רש"ל עכ"ל להחמיר,ראוי
 שהן שמאחר מפני אסור( החלמון,שזרקו
 מתערב דק, שהיא החלבון בקעדה,טרופות

 אסור. והכלביחד,
 שבודות ביצים אבל בקערח שבורותביצים
 ולא בקערה יחד טרופותולא

 דם ונמצאטרופות,
 הכשדים החלמונים יקח מהם, אחד שלבחלבון

 מותרים. והם עצמו, בפני ואחד אחדכל
 חלבוני עם בקערה הדם בה אשר אותהוישאיר
 ביצים ליקח אפשר שאי )מחבר(. ויזרקםהשאר

 טוב ע"כ מעליון. בתחתון ישאר שלאמחברתה
 כשרה, שאינה עם הכשרים מן בקערהשישאר
 הכשרים עם כלום כשרה משאינה ישארולא

 הדם שהיה כשידעינן זה וכל )ט"ז(.שבקערה
 אם אבל האוסרו,במקום

 במקום היה אם ספק היה חדם אםספק
 להתיר יש לא, או האוסרו האוסרבפקום

 עש"ך, )מחבר(.התערובות
 ה"ק והד"ב להתיר, יש נמי בחד דחדומסיק
 אף גזדו לא בטיל, בב' חד בתערובותכיון
 גדולים ביצים דיש רוב, דיש ועוד בחהחד

 או ג' בת"ח דמ"ש הש"ך וסובר כו'.וקטנים
 חד דהוה אסורה, ביצה עם היינו בצים,ב'

 שמא שימצא, בכ"מ ספק דהוה האריך עודבחד.
 או כהגאונים אוכרש"י

 לפי ודאי ואיו כדא"ה. ודאי ודם ספקדם
 על בנמצא אלאדבריו

 ודאי אסור שאז החלבון, על וגם חלמוןקשר
 באינו ומ"ש ורא"ה. וכגאונים כרש"ילכ"ע
 בא"מ, ולא במים אלא התירו דלא אסור,מינו
 הוה לא"מ כלל נפל אי ספק היה אםומיהו
 לצדד אפשר ס', יש אי ספק אם וכןס"ס.

 )9מ"ג(. תורה בשל ס"ס דחוה בא"מולהתיר
 שהתיר במה הש"ך על השיג ט"ו, דהמ"י,ודע
 לשיטת דזה וקטנים, גדולים דיש בחד,חד

 רוב, הוה יותר דמשהו וק"ט, ק"ז בסי'הש"ך
 ובאמת ליתא. בעינן, שנים פי רוב למ"דאבל

 יכול דבק" חכמה, חסדון ספק הוהבלא"ה
 הש"ך שכ' מה ועל יותר. משהו יש אילשער
 ופ"ד, ונ"ז, נ"ג, דבסימן כו' פלוגתאדספק
 דמעשה, מס"ס עדיף דפלוגתא דס"סמוכח
 הרבה שיש מטעם אלא שם התיר דלאו,;א

 )שם( בידים ס"ס לעשות שאין היינומקילין,
 הש"י על תמה ול"ד, ט' כ"י, בהגהותהכנה"ג
 ודאי דלדידן ידענא, ולא דר'. שבישלו דםשכ'
 שבשלו, בדם מה"ת ליכא אי' דאפי' הוא,הכי

 בשלמא לעיין יש וא"כ מליחה, בה'כמבואר
 בכ"ע אסור לבדה הביצה בישלה אונצלה

 ל הףמאנלות ל חא

)תנתומא"
 תתת נעשש אשר המעשים בכל המרתפות השכינה, כנפיבצל והשגה הכרה להביא היה שניהם תבלית כי

 )תז"ל(. לאל צל שעשה בצלאל,שטו נקרא למה כנאמר, בצלאל. בהשם נרמו וזההשטש.
 כפינו נושאים אנו הצרכים, להרכשת יוינו במעשי והצלתה הברבה את המשפיע השותף את יזכרוולמען

 מברכים שאנו וזה מרדזין(. )הרב העליונה מההשגתה בא והמזון שהלתם בזה לרמז לאכילה. ידים בנטילתלמעלה
 מה על לבד אינו בעולמו, שברא מה כל על לד' נותנש שאנו השבת כי כף. לתם המוציא בלשון האכילהקודם
 צאת על בוקר בכל מברכים שאנו כמו הטדר. באותו הכל ומקיים הולך שעדיין אלא הבריאה. בשעת עשה,שכבר
 העולם, סדר קיום כי בראשית. מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש לזה, טעם ונותנים לארץ, המאירהשמש,
 לתם, אוכלים כשאנו ולכן עת, בכל חדשה בריאההיא

 הארץ שתוציא הבריאה מעת עולם של שסדרו אע""
 )הבונה(. כף מאתנו שנאכל פעם כל על בברכה, לד' להודות תקנו למזון,לתם

 מלומדים שאנו שנה, כאלפים זה המר בגלות ישראל, לעם הנסי גדר את בגלוי ונראה ניכר היותר,ולכל
 ויתן יתזור הטבע, בדרך הארץ, עמי לכל והצלתה ברכה שיתן ולאתר עת. ובכל יום בכל עמנו הנעשיםבנסים
 נס. בדרך ישראל עם צרכיאת
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 הפידושים, לכל לחוש או מנהגא,מחמת
 יש בה"מ ונתבשלה לא"מ שנפלהמשא"כ
 לא איסודו דכל כיון ס', אין אף בזה,לצדד
 היה אי ספק יש וגם לדידן, דד' אלאהוח

 )שם(. וכאמרן האוסדבמקום
 רש"ל כדעת להקל דלא הש"ך שכתבמה
 ממה שחזר שהבין י"ג אות שם במ"ידאיתי
 לגבי הרא"ה משום ספק דהוה תחילהשכ'

 וספיקא יחיד הוה פוסקים ושאדהגאונים
 וכבד שווין. כששניהן אלא הוה לאדפלוגתיא
 )שם( בע"א לפרש שיש מה בסמוךכתבתי
 יש האוסרו כמקום היה אם ספק היה)אם

 בתרי חד ובלא"ה הואיל התעדובות(להתיד
 אם וכן אסוה לבד הביצה אם אבלבטל,

 הוא אם ידעינן ולא ביצה נצלה אונתבשלה
 לפסוק יש הלכה ולענין )דמ"א( האסודכמקום
 במעשה הודתי ומש"ה עהגין. דהכיכדמ*א,
 שנלושה עיפה שעשתה באשה לידישבא

 דם פיפת נמצא הלישה ואחדנניצים,
 ביצים שם והיה מהם, אחת ניצה שלנקליפה
 הכל שמותד ואמדתי תערובות. באותוהדבה
 שאין כמי דהוה שזכדתי, דמ"א שלמטעם
 במקום היה שאפי' כיון דד', ספק אלאכאן

 בספק וכן התודה, מן כדוב בטיל הוההאוסדו
 בעיסה, נתעדבה דהא לומד ואין לקולא.אזלינן
 התודה מן וצריך במיע שלא כמין ליהוהוי
 גם נתערב דהא אינו, זה צ"ח, סי' כדלק'ס'

 מינו שאינו את סליק ואמרינן כשרים,בביצים
 כדלקמן ומבטלו, עליו רבה ומינו אינו,כאילו
 הנזכד התעדובות התדתי ע"כ צ"ח.סימן
 מינו סליק הלכה שהודה ומ"ש)ט"ז(.
 בקמח טעם שנותן במה לן איכפת ולאכו',
 הוא הכשדים, בביצים במיע שנתכטלכיון

 להרשב"א. דמסכים ה', צ"ח, בסי'לשיטתיה
 אסוד, מינו דאינו דסובד ח', שם, להש"ךואף

אהל

 דם דיעות הדבה דיש כיון כאן, יודהאפשד
 הניצה אותה נפלה אם ומיהו דד'.ביצים
 אמרינן לא ס', שם יש אם וא"י לא"מ,להוד
 ומ"ש התבאר. וכבר כה"ג, להקל דד'ספק
 משא"כ תעדובות, ב' בעינן ד"ח ק"ימסי'

 ע"ש. שבמנין, דבד הוה לא שבודה,כשהביצה
 אפ"ה כרשב"א, קיי"ל לא א"נ לדאות,ויש
 במיע הוא ומותד כתרי חד תחילה שנתבטלכל
 קאס עסי' נאסר, לא לא"מ אח"כ שנותןאף

 אח"כ לבשל מותד שנודע ביבש יבשבהג"ה
 לעדבן דדדך כאן ה"ה א"מ, דהוה רוטב,עם

 ואח"כ גמוד, היתד ונעשה ובטל, תחלהולממדס
 מתחילה שנתעדב מעט ומעט הקמח, עםמותד

 בטל הביצה, שנתבטלקודם
 אף וא*כ כך, אחד בס' הוא נקפהניצה
 חזה הדין מותד להש"ך ניטוללענין

 בשם ח' הבל"י, כתבוכאמוד.
 כמבואד במיע, מין הוה בקמח דביצההמ"א,
 מס' ביותד דהתם ידענא, ולא ק"ב.סימן
 הוה העיסה דלתקן כל אמדינן דשיל"מדליהוי
 דבטעמא מס', בפחות אבל בטיל, ולאמינו
 הביצה נתבטל שלא כל וא"כ מלתא,תליא
 דספיקא ואסור, א"מ הוה בקמח ונתנו בב'חד

 כדכתיבנצ האסור, במקום היה שמאדאודייתא
 )פמ"ג(. בקמח ס' איןאם

)ה(
 בביצה הדםנמצא נמקום הדםנמצא
 אוסד שאינובמקום אופר,שאינו
 זדק ולא כולה,את הדם. עם הניצהופרף

 וטרף ושכחהדם,
 )מחבר(. מותד שהוא לי נדאה הדם, עםהביצה
 כלל, איסוד זה בדם דאין 5וסקים יששהרי
 מדעת, עדבו דאם ומשמע כו'. מדד'אפי'
 בשבילו שנתבטל למי או לדידיה, והיינואסוד,
 נהגו שלא במקום זה וכל )ש"ך(. קנסהמשום

רהל
 חידוש של גרעין ג"כ, בהם נסמן הסבע, בדרך באים שהם לנו שנראים הגם בכלל, אדם כני צרכיוהספקת
 שני חדשה, כריאה הוא בעצמו שהוא האדם, בריאת לאחר מחויב הדכר היה כן כי נס. של וקורטב)ריסוירטש(

 לבקרים, חדשות להופעות טרך והיה ה5שוסים. הסבע חוקת בכללי להתקיים, לו אפשר שאי אחד, בנושאהסכהם
 בחז"ל, כנאמר חחם. הבעלי שאר בין גבוה, יותר לבריאה הנחשב האדם, קיום את לאפשר וחידש, נסבבחינת,

 ה'(. )אבות, הארץ 8י פתשת האתון, 8י 8תשת כף והקשת והמן באר כף, השמשות בין בע"ש נבראו דבריםעשרה
 באו וכ"הלו האדם. קודם שנבראו הסבעחם דברים אלו של הכלל מן יוצאים היוחם כף, האדם בריאת אחרנבראו
 ונתהה ממש, בסועל ולא בכח רק נבראו סבעי, ולא נס של גדר יש שבכולם הללו והדברים מלאכתן.לגמור

 לפי נעשו, או נוצרו אמרו ולא נבראו, לשון התנא שונה שלכך במפרשים, כמבואר הצורך, לעת רקלממשחת
 לסועל מהם אחד כל שיצא על בכח עומדים והיו כף, לסועל שיו?א קודם בכח הדבר מציאת על מורה בראשמלת
 הבריאה מחלקי חלק הוא לזמן, מומן הנגלים )ריסורטש( חידוש מיני כל של יחגדר שמואל4 )מדרש הצורךבעת

 הטבעי, העולם בריאח שכלה לאחר נברא ולכן הסבעי, השליסה כח שכלה בעת הסועל, אל הכח מן ועוברהמוסיע
 עשה דיטים בששה כו/ הגללית הבריאה לאחר הזמן להם נתהחד חדשוג בריאה שהם מ5יי בי במפרשים,כנאמר



 שמראל סו סיפן דם הלפותבית226
 שנהגו במקום גם ונ"מ לעולם. הביצהלאסור
 אחר בתערובות עצמה הדם נתערב אםלאסור,
 )שם(. מותרשהיא

)ו(
 בביצה דם נמצא ששסוחו בביצחדם
 החמין על ששמוהו לחצטסק החסיןעל

 שאיו כיוןלהצטמק,
 )מחכר( החמין כל מותר רוטב, הביצהבמקום
 ביצה וקליפת קליפה, כדי אלא אוסרשאינו מצלי עדיף לא רוטב, הביצה במקום ראיןדכיון
 מהרש"ל וכ' כו,. קליפה משיעור גרע לאעצמה
 וחם, צלי דאפי' דקיי"ל מה לפי אבלסברתו, לפי הוא וכ"ז הרשב"א, דעת שהואע"ז

 אוסר ה"נ ס', עד ואוסר כבישולחשבינן
 )ט"ז, נראין מהרש"ל ודברי כו'. עכ"ל ס',עד

 שאין ונראהש"ך(.
 אלא בזה כאןלהחמיר הספק בפקוםהדם

 שהוא במקום הדםאם
 אסור שאין במקום נמצא אם אבל בודאי,אוסר
 הקשר, על שלא החלמון על כגון הדין,מן

 כו, החמין לאסור כאן האי כולו להחמירשאין
 בקשר, שלא בחלמון שהקיל ומה)ט"ז(.
 דעות שיש וכיון כה"ג, שרי ורא"ה,דלרש"י
 )8מ"ג(. קליפה הוה הביצה וקליפת כ"ק,בצלי

)ז(
 שנפסדו )9י' המוזרות ביצים המוזרותביצים

 8י' מטוה, כעיןונעשו
 ואינם מארעא דספנא אלא מזכר,שאינם
 ור"ל ורש"י. טור לשון ע"כ לעולםנקלטות
 דבצים ה"ה אבל שרי. דם בהם יש אפי'דאז

 דהן אע"ג דם, בהם כשאין שרי מזכרהבאים
 דספנא ביעי דינא, לענין ומיהו ש"ך.מוזרות,
 ודם השאר, ואוכל הדם זורק שימצאבכ"מ
 שהיתה דהיינו י"ג, הפר"ח, וכ' דר'.גופיה
 זכר, עמה ואין יום כ"א בלול התרנגולתסגורה

 בס' זכר איכא אי וגם לגדל. ראויןאח"כ, זכר עליה שבא במעיה הביצים אותןהטבע חכמי כתבו דאל"כ ביצים, להטילוהתחילה
 ביצה לומר, רוצין יש שחוטהתרכגולת ביצה. ריש עיין בלול, של בביצחדם סגורה היתה ולאבתין
 שחוטה, תרנגולתבמעי

 טפי, גזרינן דהכא לספנא, ול"ד יומא, בתביצה כמו דגזרו ואפשר השאר, ואוכל הדםזורק
 )ביצים )9מ"ג(. פשוט וזה הוה, דר'ומיהו

 הדם שיזרוק ובלבר לאכלם, מותררבים, ימים עליה התרנגולת ישבה אפילוהמוזרות(
 יפים, ג' התרנגולת תחת ביציםשהו דאם הגאונים, בשם לקט בשבולי וכ')מחבר(.
 )ש"ך(. שיקוץ משוםאסורים

)ח(
 שאינם אע"8 צלויות דם לטיפתצלויות ביצים לאכולמותר בביציםחשש

 )מחבר(. לבדוקיכולים
 דם, בהם יש אם הביצים לבדוק צריך איןוכן

 נהמ ומ"מ דם. בהם שאין הביציםלבדוק ביצים רוב עלדסומכין
 מאכל כשעושיןלהחמיר

 בהם יש אם בהם שרואין ביום, ביציםעם
 )רמ"א(.דם

)ט(
 אם מותר, שהוא אע"9 דגים,דם דגיםדם

 שיש כגון מדגים, שהוא ניכר אם לפיכךעין. מראית משום אסור בכלי,קבצו
 )מחבר(. מותר קשקשיםבו

)י(
 אסור ממנו, פירש אם אדםדם אדםדם

 נשך אם לפיכך עין. מראיתמשום
 הככר, גבי על משיניו דם ויצא בשיניוהככר

רהלמשלותאהל
 תכלית היה וזה )שם(. אחרת בסלאכה התחיל השמשות בץ שבת וערב לעולבג מזה זה המשתלשלים הרבריםכל

 נמצאיפ שהם והכלכלה, המחיה בעניני נעלמים סודות שיש להם לגלות לבניה יצחק שבירך בהברכותהכינה
 וגשמיות, רוחניית ברכות ברכו 8" ויברכהו, בקרחג כנאמר הפועל. אל הכח מן לצאת המחויבים בכח, רקועומוים

 העליונה ומההשפעה )אוה"ח(. לך ויתן אמר, הגשמיות וכנגד ויברכהו, אמר הרוחניות,כנגד
 ונשמה. רוח הנפש מזון של המקור נובע להחיותו, בו ונקלטת גשמי, דבר בכל ונכנסת היו?את הנפשסזון

 ומשבחים מברכים שו טבעיים, גשמיים דברים ובשאר אכילה, ב?רכי משתמשים שאנו פעםובכל
 למזון המקור ההזמנת ועל כלל, בדרך הללו בדברים הנטמן הרוחניות והתגלות ןיידך,ם, של הבריאה הופעתעל

 לברך נצרך יהיה ברכה ואיזו במדבר. המן על לברך צריכים היו ברכה איזה וטריא, מהשקלא כיווע בפרט.הנפש
 השמים. מן לחם המוציא כו,, ברוך לברך ש?ריכים אומרים יש לויתן. מסעוות נאכל להיות הנגנז המן ?ליחתעל
 מן הרוחניות ניצו?ות והפרדת הו?את על רק היא הברכה כי לברכה, ?ריכים אין המן אכילת שעל אומריםויש

 הו5עת היא הדוש רבר כל כי חדש, דבר על שהחיינו ברכת מברכין אנו ולכן שבת(. )בנ"י, פסולת אין ובמןה8סולת,
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 מוצצו השינים, שבין אבל לגורדו,צריך

 הואיל אדם, ודם דגים דם וכל)מחכד(.
 אוסד אינו שרי,ומדינא

 כשיש מותדין, עצמןהן שהרי )דמ"א( תערובותו ארם רםתערובות
 ש"ך עיין )ש"ך(. תעדובתז כ"ש הוכחה,בהן

 מרוב. בפחות אף תערובת ע"י ליכאדמ"ע
 חז"ל שאסרו מקום כל הסימן, סוף ב"חעיין
 הוא אסוד חדדים בחדרי עין מדאיתמשום
 ה"ש בא"ח ועיין בדד'. לא תודה,באיסור
 אכילה באיסורי מסתברא ומ"מ בזה,מחלוקת

 אף דאיסודא חתיכה הוא דכבר זה, שייךלא

םימן

 הכנה"ג, כתב נ"ל. חדרים, בחדרי ואףבדד',
 ומ"מ רי"ו. או"ח, עיין היתד, נוהגיז חמורב',
 ונעשה לדבש שנפל לבשד היתד ללמודאין
 פירשא דהמור אזלינן, השתא דבתדדבש,
 דמושבח נבילה בשר משא"כ הוא,בעלמא
 בהגהת עוד כתב שם, א"ח עמ"א דבש,ונעשה
 לאכול אסוד בדם המלח שמעמידין מקוםב"י,
 והטעם שדי למאכל, וליתן בעיניה,-המלח
 ומלח בטיל, לא באלף המעמיד, דברפשוט,
 מחמת אסור מלח דאין כיון לטעמא,בתבשיל
 וצ"ט צ"ח עסי' בס', ובטל אוסד איןעצמו,

סו.14*
 מעיפים. ו' ובו דם, משום האסורים דבריםכמה

 מבהמה לאכול )ג( מליחה. בלא חי בשר לאכול )ב( הנפש. וום האבריג ום)א(
 יףדג בעורה מבהשש גשר חוהך אם לצלי. לקדירה. מליחה ע"י מפרקתה.שנשבד
 אינד"ק. ראש לחתוך הראש. על הכאה מיתתה. לקרב הבהמה, בלב סכיולתחוב
 בחומץ. דם צמיתת )ה( השחיטה. בית בשר מכה. מחמת הדם נצרר)ד(

 הזה. בזמז חליטה אהד. בחומץ פעמים ב' להצמות)1(
)א(

 וחיה בהמה בדם הנפש ורם האיבריםדם
 איסוד איןנמי

 אבל בו, יוצאת שהנשמה הנפש בדם אלאכרת,
 מילי והני בל"ת. אלא אינו האיבריםרם

 שנצדד או לחוץ, ויצא האבד מןכש6ירש
 לצאת, ונתעודד ממקומו שפירש אובחתיכה,
 ולא פירש לא אם אבל אחד, כמקוםונבלע
 )מחבד(. מותדנצדד

)ב(
 מותד לפיכך מליחח בלא חי בשילאכול

 בשדלאכול
 ש"ך( הבשד, פני שעל דם )משום בהדחהחי
 מהחוטין בו יהיה שלא ובלבד מליחה,בלא

 ועומד ככעס הוא שבחוטין שהדם בהם,שדם
 )מחבר(. ע"ו( סימן לעיל, )ועייןבכלי

)ג(
 מפדקתה השובד בחמח של מפרקתשובר

 אסוד בהמה,של
 נפשה שתצא קודם )מחבר( חי מבשדהלאכול
 בשעת לצאת מתעורר שהדם לפי )ש"ך(.דוקא

 לזנק יכולה אינה מפרקתה וכששוברשחיטה,
 ואף )ט"ז(. באיברים ונבלע וחוזדולהוציאו,
 שדי, למקום ממקום פירש דסובדלהרא"ש
 שעושה כיון או מחיים, שנתעךרר כאןמודה
 )פמ"ג(. כאן וב"ח ב', ע"ו, עש"ך,מעשה,
 יפה, מולחו אא"כ חי( מבשרה לאכול)אסוד
 )מחבד(. לקדירה אפי' מותר מליחהוע"י

 ל חףמאכלות ל חא
 כולל הוא כי הקודמים, מהנבדאום גבוה יותר חדשה, ויומרה יבריאה נהשב האום וכמבואד, אלקותיה.והתגלות

 הדבד, היה ומתויב אתד, בנושא הפכיםשני
 הראשונה הברטפו על הוספה ג"כ נברא להיות חיצירח בעולם )ריסורטש( חידוש בתורהאדם

 יכול האום להיות חידוע?, בבחינתהטבעףה,
 למדריגה %התדומם אדם, לשם לשמו, והגוו ראוי להיות כזה, באופז לההנהג מחויב מצדו, האום א%להתקיים.
 כהתנהגות הקיום זכות כי החידוש-הנסיית. ההנהגה עליו לחול ראוי להיות כדי הנבראים, משאד גבוהיותד

 נברא, אשר דכד לכל ולפדנס להזיז עליוז, חסר בתור תשלומים שום בלי נמצא, אשר דבר לכל ישהטבעיית,
 טובים, ומעשים במצהת כזה מטבע בערך לשלם צדיכים הנסיית מההנהגה להתנהג כדי אבל בסמוך.כמכואר
 מעשה בתז"ל, כמרומז הנבראים. בטבע המגושמים הטבע חוקי על ומתנשאים המרוממים מוברים ג"כשהם
 כדדי דדים שני לו ונפתת נס לו ונעשת מניקה, שכד לו היה ולא לינק. בז לו והניחה אשתו, לו שמתהבאחד
 עליו שנשתנו זה, אום גרוע כמה אכיי, אמר כזה. נס לו שנעשה זה אדם גדול כמה וראה בא יוסף א"ר כוהאשה
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 שא"מ בבלי לנמלח ול"ד יוצא. מליחהדע"י
 ס"ט סי' כמ"ש אח"כ, מליחה ליה מהנידלא
 מליחה בלא אפי' מותד ולצלי )ש"ך(.ס"ח

 עד נמי ובצלי הד"ן, כתב)מחבד(,
 כל נצלה לא דאי צודכו, כל שנצלהלצלי

 ועיין עכ"ל. חי, כבשד ה"לצודכו
 להחמיד ונהגו )ש"ך(. שם ומ"ש ע"ו ס"סלק'

 שפסק הדם נצדר גבי ד', בסעיף לקמןשייך זאת הג"ה )רם"א(, בצלי אף ולמלחולחתכו
 כתב ע"ז ומליחה, חתיכה א"צ דלצליהש"ע
 כו' בצלי אפי' ומליחה בחתיכה להחמידונהגו

 חותך אם וה"ה)ט"ז(.
 השחיטה מבית בשר מביח"עו בהטףחותך

 נפשה שתצאקודם
 שיש אומרים יש ולמלחו(. לחותכו)שצריכים
 או הבהמה, מפרקת לשבוד לכתחילהליזהר
 משום מיתתה, לקדב כדי בלבח, טביןלתחוב
 דלעיל ואע"ג )דם"א(. באיברים דםשמבליע

 דמותר כתב ס"ה כ"גסי'
 לקדב ראשה על להכותה חיאעו עלהסאח

 שאין אפשדמיתתה,
 וכן )ש"ך(. הראש אחד כ"כ נגדדיםהדמים
 על פבין למות, ששוהה דעוף  העולםנוהגים

 שמהגין ומהראעוח.
 ששוברים אינדיק בשף אינדיק יאעולחתוך

 אף בקרדום,מפרקת
 חתיכה עכ"1 דצריך אסוד, שחיטה, כדרךשלא

 נזהרין אין והעולם לכתחילה, לצליומליחה
 מתדצין ויש )פמ"ג(. כן לעשות אין וא"כבזה,
 מה הדם יצא וכבר חי, ועדיין דב, זמןששהה מיידי דשם משום מותר דשם אחד,באופן
 שרוצה מיירי וכאן כו'. בזיניק לצאתשיש
 זונק, בעודו השחיטה אחד תיכף המיתהלמהר
 )ט"ז(. באברים הדם יבליעובזה

)ד(  מחמת הדם נצרר פבח םחמת חדםנציף
 לבשלו אסורמכה,

 מותר אבל יפה. וימלחנו המקום שיחתוךעד

 בלא אפי' גחלים, ע"ג בין בשפוד ביןלצלותו
 אזיל, לטעמיה המחבר )מחבר(. ומליחהחיתוך
 אבל מליחח, א"צ דלצלי ע"ו ד"ס לק'דס"ל
 קצת, מליחה צריך צלי דכל דקיי"ל מאילפי

 )ש"ך(. בשר משאד עדיף לא דהכאששיטא
 יש זה דמשוםוי"א

 בית לקלוףלהחמיד חשחיטח ביתבהטף
 לחתוך אוהשחיטה

 שם ונצרר הואיל מליחה קודם בשרבאותו
 קאי, אלבה1לו )דמ"א(, שחיטה בשעתהדם
 )ש"ך(. כו' בשר כשאד דינו בצליאבל

)ח(
 ונתמהו נמלח שלא בשר בחומץ דםצפיתת

 דמו להצמות כדיבחומץ
 שנעקר סימן זהו הבשר, נתאדם אםבתוכו,
 אסור הבשר וגם אסור, והחומץ ממקומוהדם
 ואם לצלי, אלא היתר לו ואין חי,לאכלו
 נתאדם לא ואם ומליחג חתיכה צריךלקדידה
 לאכלו מותר הבשר וגם מותד החומץהבשד,
 דאסוד רש"ל בשם הביא ובפרישה )מחבד(.חי

 דהיימ עליו, וכתב ומליחה, חתיכה בלאלקדדה
 אבל בחליטה, בקיאין דאין מנהגינולפי

 )ט"ז(. לקדירה אפי' מותרבזמניהם
)1(

 שנתנוחומץ בחומץ 9עפים ב'לחצפות
 9שם בשרבו

 שכבר מפני אחרת פעם בשר בו יצמית לאא',
 מותד כלל, בו חלטו שלא כל אבל כחו,תשש
 יש )מחבד(. חזק שאימ אע"פ בו,לחלוט

 אין הזה בזמןאומרים,
 ואסור בחליטה, בקיאין חזח בזפןחליטה

 מהגין וכן בחומץ.לצמות
 קודם בחומץ בשר מצמיתין שאין אלובמדינות
 ועיין מותד, בדיעבד ומ"מ לשנות. ואיןמליחה,

 בדיעבד אף אוסד ובב"ח )דמ"א(. ע"ג סי'לק'
 הרמב"ם דעת ואדדבא לי, נהירא ולאכו/

 )ש"ך(. כו' העיקד והיא כו',להתיר

 ל חףמשלית ל חא
 מנכסיו, לו שנגרע הכינה, רק הערך, לגרועי נסים נעשה להיות הועת על יעלה לא נ"44 )שבת, בראשיתסורי
 איל שמצינו במו )אכות4 בחשבון יבוא שהכל הידוע, הכלל 9י על הנש בעד טובים במעשים לשלם צריךכי

 וסהם עמה שנעשו הנסים ע"י הטובים ממעשיו שנגרע כלומר, )וישלה4 החסדים מכל קטנתי שאמר, אבינו,יעקב
 קשה עבורה לאחר כי הנסיי, בגדר להתנהג זוכה להיות מהברכות נהנה היה שלא מעשיו, הזאת ההנהגהענין
 כל"י4 )עשן וחמור שור מעט רק גדול, לרכוש זכהלא

 עצמו מתנהג כשהאום אם כי הטבע, מן למעלה לאדם נטיו מפליא הקב"ה שאין בחז"ל מבוארוכן
 לא וע"כ ח'4 )סוטה, לו מודדין מווד, שהאדם ובמוה ל"ד4 )איוב, לו ישלם אדם פועל כי כנאמר, זהבעבודה
 אף מתרומם האום אם החשבון, לפי והכל כ"א4 שמות, )מ"ר, חוטמן עד לתוכו שבאו עד לישראל היםנקרע
 כמבואר ונפלשת. נסש של הידר תחת ונכנס הטבע, מורכי היוצאין ~ברים להשיג ראוי הוא בטעשיו, שעהלפי
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 סעיפש. ם"ז ובו והעוצת, הראש מליגתריני

 נקביו, על הניחו )ב( שלם. הראש לצלות אם ה6ח. נקב אם הראש. 6ליגת)א(
 נוצוה. 6שירי עופוח, לחרוך השיער. להסיר הראש למלוג )ג( קנה.ונעץ
 הראש. 6ליגח )ה( הראש. 6ליחת שלם, צלאו שלם, הראש בישל אם)ד(
 השמח. עק היל8וש לה0יר )ז( 5ליוט2 קורם ריים או הראש למלוח)1(
 אם לקדירה. ברטץ. חרנגולה למלוג )ט!( בקליפתן. שנמלחו הרגל פרסוח)1[(
 שנק בכלי למלוג )יא( ועופוה. וסלאים גדיים ל6לוג )י( בר6ץ. ל6לוגנוהגין
 ישרז24 שבבית עכו"ם מלג )יב( עירוק דין שבח. לצורך או אורחיםלכבוד
 נמלגה 3ט!ד( מליגה. במי שניח י6לוג 3יד( טרפה. 41ף יחד, שנמלגו חרנגולת)יג(

 ויס"ב.  האש, אצל כ-ר  וכ"ש. עירף, כ-ר, דיני קיצור חולבה. ב~יתרנגולח,
 לענין בכה"נ אץסור לענין הגעלה. לענין בב"ח. לענין איסורין שאר שבת.לענין
 עידה ש5ום לעמן מהאא2 שהוסר כ"ר לכוה2 למאכנ היס"ב. שאין בכ"רדעא
 כלי, הגהטר עירוג עיי שנחסר כלי, הכשר שבה. לענץ בבב"ח. הקילוח. נ5קשלא
 הקליפד4 אם בבב"ח. בשבה. הקילוח. שנפסק עירוי, ע-י מליחה. ע-י כ"קשבלע

 שלא 61בליע. 6פליס אם הקילוח, שנפסק עירוי 6דאורייתא, הוא בלע,דאד6יקר
 ריס"ב, שאין כ-ר חומרו2 רק הוא אם דסכינא, בדוחקא הקליפה שני. כלי דיןנפסק.
 נחושה. לכלי  לכאש. הגעלה דין ראשוה בכלי ס-ב, יד ספק האש. אצלואינו

)א(
 )בטור לצלותו הראש הטומז הראשטליגת

 חילוק ואיז למלגו,כתב
 בזה, שוין וצליה מליגה כי לדינא,ביניהם
 למטה, השחיטה בית שיהא שיכון צריךט*ז(
 על הניחו ואם שם. ררך הרם שיזובכרי

 אע"ג )מחבר(. אסורים והקרום המחהצדדים,
 חתיכה לא א*צ דלצלי פסק א', ס"ה,רבסימן
 הכא שאני שאיב, מישאב רטרא מליחה,ולא
 בתוכו, מתקבץ והרם האש, על הוא הראששכל
 מקום שאין כיון בלדירה, המח כאילו ליהוהוי
 חתיכת על דקאי לעיל משא"כ משם,לצאת

 )ט*ז(. האש על שהואבשר
 וכן מותר, הראש כל ושאר הראש פלשאר

 ואפילו ר', בהג"ה,כתב

 בין מפסיק שהקץם לפי צריך, איןקליפה
 כו' לחוץ נפלט הרם ואין לבשר, שבתוכוהדם

 הצדדים, על )הניחו)ש*ך(
 אלא אסורים( והקרום המח אם הנ"ל,בפל
 והיה המח עצם נקב א"כ הפה עצםניקב

 זב שהרם לפי למטה,הנקב
 רכיון הקרום, ניקב לא אפי' )מחבר(. שםררך
 הרם אין שוב העצם, שניקב כל צולהו,שהוא
 עהגין ולכתחילה )ש*ך(. בתוכומתכנס

 לצלות שלאלהחמיר
 אפייו שלם ראש שום ,טלם הרא,טלצלוונ

 בית על להניחורוצה
 )רמ"א(. אצדדו יתהפך שמא חיישינןהשחיטה,

 המח לזרוק הנשים שנהגו מה רש"ל,כתב
 לפי הוא הקרום, אף ולהסיר האווזאשבראש

 ל חר6אכל1ת ל חא
 נתרומם 6ת5לל, שכשהאדם היא הענין אך הכווש2 רצון את משנח לכאורה גי התפילג 5עולת כעמןב56רשש
 שנתרומם ולאחר המוריט4 בשפל נ6צא כשהיה עליו שנגזרה והגזירה אחר, לאום נעשה ולכן עליון, יותרלעולם
 החרוממווע להץ האדם את ה6ביאים סובים, ב6עשים לשלם צריך )בנ"י4 הגדרה נגזרה לא ועליו לאחר,נה5ך

 והמגושטמ. הפשוטה 6קליפתוהת5שטות
 למי ויה5לל וקלה, נקיה א61עת בנו את אדם ילמד לעולם ח61ר, 6אץר רגי בחזאל, טרו6ז שמיינווזהו
 כר, ריש אדם, של זכותו לפי הכל אלא כו/ ועשריות עניות בה שאץן א61נות שאין שלו. והנכסיםשהעושר
 דין אינו כר, לש6שינו אלא נכרא לא והלא בחר. שלא 61ח5רנסים אומנוח, להם שיש ועוף חיה 6ימיךראות

 מאיר ר' מדברי הכפנו4 8"ב4 )קדושין, 8רנסתי את וקפחהי מעשי את שהויעוחי אלא בחה שלאשאח5רנס
 וראיה הסובים, המעשים על שכר בתור חבוא האדם 5רנסת ר"ש ולדברי זכוה. ע"9 יבוא האדם ששרנסת16כח,
 לזכות צריך האדם ומדוע טלאכו4 עשיית שום בלי בצער שלא ש6ח8רנסים ה5שוסי4 החיים בעלי 6פרנסתלזה

 שהם בע"ח, שאר לפרנסת ד61ה אינו האדם ש8רנסת לעיל, כ6בואר הוא הענין אכל 6ח9רנש להיות6יוחר
 הע61דום אדם בני 5רנסת כן לא הגדוו2 בחסדו להת5רנס ר,מחויכ בבריאה, הניתן שבסבע הנ6וך ביררנסבעיט



 שמואל פח פימן דפ "יכותנית280
 )ט"ז(. צדדין מב' בדמץ הדאששמניחין

)פ(
 נחיריו על הניחו פח ונעץ נחיריו עלהניחו

 קנה בו נעץאם
 ואם מותד, אחד, דבד או ש"ך(, החוטם,)בנקב
 )מחבר(. והקדום המח אסודלאו,

)ג(
 דלהסיד שכתב, מייש השיערלהפיר

 הניחו אפי' בלבד,השיעד
 )מחבד(. שאוסד מי ויש מותד. הצדדיןעל

 הלשון )דמ"א(, עיקד היא הדאשונהוהסברא
 אפי' הדאשונה, דלסבדא משמע דהאמגומגם,
 דוצה דאינו שדי, אחד במקום שמונחהטמנה
 מסיים ואח"כ בלבד, שעדו להסיד אלאלצלותו
 ביאוד הפ וכך כו'. הטמנה אלא אסודואינו
 היא הדאשונה והסברא בהג*ה, כאןדבריו
 אלא עליו נחלק לא השניה הסבדא דגםעיקד,

 עהגין וכן מותד. החדכה אבלבהטמנה,
 אלא אסוד ואיע כו'.לחדוך

 נוהגין וכן )ש"ך(. הטמנה עופותלחרוך
 השיעד, להסיד הדאש לחדוך נוצותמשירי

 עצות משיודי עופותוכן
 א', מקום על מונח ואינו דהואילשעליהם,

 שנבלע חיישינן לא והנה, הנה מעבידאלא
 ושמונח הטמנה, אלא אסור ואינו הדם,בו

 שאין ותבן קש על לחדוך ועהגין אחד.במקום
 יעבירם ומ"מ הדם. לבשל כ"כ חמימותלהם
 הדבה אחד במקום ישהה שלא תמיד האשעל

)דמ"א(.
)ד(

 הראש בישלאם שלפ הראש פישלאפ
 אסוד, הכלשלם,

 )מחבד(. וקדומו המח כנגד ס' יש א"כאלא
 דלעולם קיי*ל אנן מיהו תחילה, כשנמלחמיירי

 )ש"ך(. שיתבאד כמו הדאש, כל נגד ס'צדיך
 אותביה ולא שלם צלאוואם

 הכא, )אשמעינן השחיטה אבית שלפצלאו
 הטמנה, בלא צלאודאפילו

 מידי, ביה ודץ אנחיריו או ש"ך(,המחבר, בדבדי נתבאד לא וזה אסודים, והמחהקרום
 והשאד אסוד והמחהקדום

 נוהגין ולכתחילה מותד. הראשמליחת
 המליחה קודם המחליטול

 ועדב, שתי הגלגולת ולחתוך הגלגולת,מתוך
 הקדום. מסידין ויש היטב, הקדום מתחתךשאז

 לא אפי' סגי ועדב שתי חתכו אםובדיעבד
 כך. בשלו ואפי' המליחה, קודם המחהסיד
 הראש אם וצ*ב, ע*ב, ע*א, סימן לק'ועיין
 כשאד בזה דהוי חנ"נ אמרינן אינאסד,
 הדאש דנתבשל היכא והלכך )דמ"א(.איסודין
 והקדום, המח נגד ס' בראש אין דודאילבד,
 הראש ואפ*ה הדאש, כל נגד ס' בקדירהצדיך
 העוף כל  בעוף, הדאש מחובד ואם כו'.אסוד

 )ש"ך(. והקרום המח נגד לששיםמצטדף
)ח(

 צריך הדאש, למלוגהבא הראשמליגת
 קודם שבלחי חוטיםלחתוך

 דברי הביא א', ס"ה, דבסי' )ואע"גמליגה
 צלי בין לחלק יש חתיכה, בלא לצליהמתירין
 כן. כתב לא י"ב, ג"ה, פ' ומהרש"ללמליגה,
 כדי השחיטה, בית להדיח צריך וכןש"ך(.
 העוף כשמולגין וכן דם, שום שם יהיהשלא

 השיעד, להסיד דק חורך אם ואפי')מחבר(.
 לי וכמדומה בת"ח, כתב )דמ"א(. הכידינו
 הטעם, ונ"ל ליזהר, נהגו לא לכתחילהשאף
 אין ובזה ותבן, קש ע"ג להבהב דנהגומשום
 מדבדיו ומשמע עכ"ל. הדם, יבליע שמאלחוש
 בית להדיח צדיך עצים ע"ג דבחודךשם,

רהלמאפלותאחל
 הבע"ח, שארי פרנסת בגדר פרנסתו גדר יהיות האדם רוצה היה שלא בחו"ל, כמרומו גבוה, יותרבמוריגה
 רבש-ע, לפניו, אמר דמעות, עיניו ולגו לך, תצמיח ודרדר וקוו הראשון לאדפ הקב"ה שאמר בשעהכנאמר,

 חסרון למלאות פרסהת מיוחדת השגחה צריבה האדס ופרנסת קי"ה4 )פסחים, בו' אחד באבוס נאכל וחמוראני
 עליו לרכוב סוס אפ" )ראה( לו יחסר אשר מחסורו די בקרא, כנאמר והרגילו, צרבו כפי ואחד, אחד לכלצרכיו
 כף, יהודא רבי אמר בחז-ל, כמרומז הסבע, מן למעלה שהם סוביס מעשים צריכים לזה )חו-ל(. לפניו לרוץועבד

 ראם מקרני כולו, העולם את וזן הקב-ה יושב שלישית, כו', בתורה ועוסק הקב"ה יושב ראשונות שעותי
 )שבת, בנים ביציועד

 ק-ז"
 המין על לומר, רצה ובפרט. בכלל עלינו משגיח יתברך שהוא אצלינו והשרש

 חי בבעל אבל יספור. צעדיו וכל איש, דרכי על עיניו כי פרסהת, השגחה ממנו ואיש איש כל ועל בכלל,האנושי
 )הכוהב4 כף יחידיהם על ולא ומין, מין כל על משגיחבלתי

 אמר בחז"ל, כמרומז בניסה מכיר הנס בעל ואין עומויש הפ ובנס באויר, תלוים האדפ פרנסתולכן
 קי-ח" )פסחיש כו' סוף יפ כקריעת אדס, של מזונותיו קשין כו',רב

 בדרך להתנהג המחויבה אדפ, של כלומר
 בשר, לכל לחם נותן שגאמר שפ, בגמרא כמבואר לכל. נגלה נס בדרך שהיה סוף יפ כקריעת הנסיים,הנהגת

 כו,. ביגייהו אפסיקו קראן כמה דהא ליה, סמוך מאי ירענו לא קל-וא )תהליש לגוריס סוף יס לגוור ליה,וסמיך



קטז שמראל פה פיטן דם חלכותבית
 כו'. שרי הדיח, לא אם ובדיעבדהשחיטה,

 וכתב עצים. ע"ג בחורך מיירי בהג"ה גםוא"כ
 מיהו כו'. ההבהוב קודם למלחו דאין שם,עוד

 דינו יתבאר הדם, הדיח ולא ברמץבטמע
 נאסר איע בדיעבד ומ"מ )ש"ך(. ט'בסעיף
 ולא החוטין הסיר לא אם בעלמא,בחרוך
 )רמ"א(.הדיחם

)ו(
 או ראש כשמולגים או הראשלטלוה
 למלחם א"צ רגלים, טליגה קודםרגלים

 ומולחם )מחבר(תחילה
 קודם תחילה למלחם רוצה אם אבלאח"כ.
 מעכבין השערות ואין בהכי, ליה סגיהמליגה,
 אחר ולמלחם לחזור צריך ואין לפלוט.הדם

 למלוח והעיקר )רמ"א(. החריכה אוהמליגה
 מן מצוה וזהו החריכה, או המליגהאחר

 )ש"ך(. עכ"ל כן, המנהג שאין אע"פהמובחר,
)ז(

 רגליהמשימין האש ק"י הטלפיפלפור
 האש עלהבהמה

 מליחה, בלא השיעור ולחרוך הטלפיםלהסיר
 עצם על שהוא דהיינו בל"א, שוכל,הבהמה, רגלי של המנעול פי', טלפים, )מחבר(.מותר
 אחר המליחה לעשות ויש כו'. כמנעולהרגל
 הרגל שעצם אע"פ והייע, המנעול,נקיבת
 הראה )ט"ז(. בה לן לית חם, המנעולשבתוך
 טוב דיותר רש"ל, בשם ב', ע"א, לסי'מקום
 שהרגל אע"פ החריכה, אחר המליחהלעשות
 מליחה. ומהני כלום, אין מחריכה, חםעדיין
 החריכה. אחר צ"ל כמדומה נקיבה, אחרומ"ש
 השיעור ע"ג הבהמה רגלי למלוח המנהגומ"מ

 הטלפים נקיבת חורכן. ואח"כ הטלפיםומנקבין
 מקצת שחותכין מהני ולא ממש נקבשיהא

 שאיע בכלי מולח דדיה נקב, ואיןהציפורן

 וחותכין מחמירין ויש )פמ"ג(. ופשוטמעקב,
 כדי למטה, החתך ומניחים מעט, הטלפיםדאש
 )רמ"א(. נהוג והכי )מחבר(. הדםשיזוב

)ה(
 שנמלחו הרגלפרסות הרגלפרפות
 חתך ולאבקליפתן, בקליפתןשנטלהו

 נאסרו לאראשן,
 הקליפה, שבתוךמה אוסריז ייש)מחבר(.
 נהוג והכי מותר, השאר אבל הטלפים,דהיינו
 לאורכן מונחים אם בין חילוק ואין)רמ"א(.

 כו', בדר"מ כ"כ טלפיהון, על שעומדיןאו
 מהרש"ל מביאו כו', מהרי"א מדבריאבל

 אף טלפיהון, על כשעומד לאסור נראהבספרו,
 אבל ברמץ, הטמינה אם וה"ה )ש"ך(.השאר
 האש, על  שמעבירו בעלמא, שיערבחרוך
 )רמ"א(. מותר הכל תמיד, מקומוומשנה

 כשמעביר אבל האש, על קצת אותםכששוהה דמיירי נראה בחרוך, אף אוסרומהרש"ל
 דמותר מודה תמיד, מקומם ומשנה האשעל

 אפי' להחמיר טוב לכתחילה מ"מ)ש"ך(.
 )שם(. הטלפים ראשי להסירבהבהוב

)ט(
 תרנגולת למלוג מותר ברטץ תרנגולתלטלוג

 חם( אפר )9י'ברמץ
 של בראש דדוקא )מחבר(, באור להבהבאו

 המעכבים ודברים עצמות שיש לפי אסור,בהמה
 שואבו, האש בתרנמלת, אבל לצאת, הדםאת
 הראש דעת זהו יוצא, והדם רך שהראשלפי

 יפה תחילה השחיטה בית שידיח והוא)ט"ז(.
 )רמ"א(. בו דבוק אם דם שאר וכן )מחבר(.יפה

 בית הדיח לא דאם הר"1, מדבריומשמע
 בעין דדם בצלי, אפי' אסור בדיעבד אףהשחיטה
 סי' כדלקמן צלי ע"י אפי' יוצא איעשנבלע
 דמשום הרשב"א, בשם שם שכ' אלאע"ו.

 דלגבי וטעמא, לצלי, לחוש אין וכבד לבפליטת
 ל חךמאסלות ל חא

 בטבעו המדברים הכתובים אתר למטה לסדרן ה"ל העולם, ברהשת מימות תמיד נוהג דפרנסה כיון לומר,ויש
 המחודשינג בעניני המדברים כתובים אחר הזכירו ומדוע כו,, הארץ לרוקע בתבומע השמים לעושה כמו עולם.של
 יוסף(. )עץ מאד נפלאה השגחה בו והיה מכולם, גדול נס שהוא קי"ס ומכללם כנסים שקול שהוא להורותאלא

 גדול היותר לדבר נחשב בנסים, מלומד שאינו אף הכללי, הצרכים הס5קת צד גדרוגם
 את עליו גומר רביעק ןכוס רביעי רבנן, תנו בחז"ל, כנאמר בראשית. במעשי וחשוב הכלליתהם9קה

 מהיכן כ"ג(. )תהלים, אחסר לא רועי ד' אומרים, ויש הגדול. הלל עליו ואומרההלל,
 יושב שהקב"ה מפני הגדול, הלל שמו נקרא ולמה קל"ז4 )שם, בבל נהרות על עד קל"ו( )שם, מהודו הגדול,הלל
 גדול, דבר דזה )רש"ק בשר לכל לחם נותן דכתיב קי"ח(. )8סחים, ברהשה לכל מזונות ומחלק עולש שלברומו

 נמי הכי הגדול, הלל הוא אחסר לא רועי ד' ומ"ד מזונו. בריאה לכל ליתן בשפלים, למטה משגיחשהקב"ה
 קבלת קודם אדם, הבני וגם )מהרש"א(. אחסר לא אני גם העולם, כל את וזן ומשגיח רועי שד כיון קאמר,הכי

 וששה עשרים הני כנאמר, הבריוה. שאר כמו העליון, בחסד ניזונים היו לשלס, במה להם היה שלאהתורה,
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 כדלקמן פולטו, כך כבולעו אמדינןהפליטה

 ע"א, סי' דלקמן עיון, צדיך אך וע"ג. ע"ב,סי'
 הלב דם דאף הרשב"א, בשם כתבתיט',

 וצריך שאצלו, בשר לגבי בעין דםמיחשב
 מצלי דקילא דבהחרכה ואפשר, בצלי,נטילה
 בעין דם למחשביה האי כולו מחמידלא

 ישהנו שלא יזהד לקדירה, הוא ואםלקרירה
 והכבד הלב שיוכל כדי באש,כ"כ

 עכשיו נהגו ולא )מחבר(. ולהפליטלהתחמם
 )רמ"א(. תרנגולת אפילו ברמץ, כלללמלוג

 לא שמא למיחשדאיכא
 מעיה בני להוציא יפתחנו ברטץלמלוג

 יכנסו ואפד שדמץשיחוש
 ודאי שלימה, אותה יטמן ואם ויכלכלה,לתוכה
 אפי' ולפ"ז כו', שבתוכה הכבד מחמתאסור

  יבר אם מיהו )ש"ך( אסוד ראש, בלאלהטמין
 מותד והשאר אסוד כולו הדאש בעוף,ועשאו,
 המח בקרום אז להבחיז שאין משום)דמאא(.
 הדאש בשאד איסוד שאין כ' מהרי"א אבלשלו.
 דלא משום אותו משליכין אלא תרנגולת,של

 גרידא במליחה אבל שם, האו"ה וכ' כו'.חשוב
 בסי' הרב כתב וכן הקרום, עדיין גיכרודאי
 )ש"ך(. מותר הראש שאר דבמליחה, ו',ע"ו,

 הקרום רק כולו, הראש נאסר לאובבחטח
 או השחיטה בית על הניחו לא אםוהמח,
 בית הדיח לא ואם מידי. ביה דץ ולאאנחידיו
 ליטול צריך שעליו, בעין דם שאר אוהשחיטה

 )רמ"א(. שדי והשאד הדם, מקום לקלוףאו
 דקיי"ל דכיון דנראה זה, הרב הוציא מהיכןצ"ע
 ואפילו פולטו, כך כבולעו אמרינן לא בעיןבדם
 כ"ש ע"ו, סי' ריש כדלקמן ס' צריךבצלי

 דידיה דדם להר"ב דס"ל ונ"ל ברמץ,בהטמנה
 טעמא מהאי דהא בעין, דם כ"כ מיחשבלא

 הדחה בלא שנצלה דבשד ע"ו, סי' דישקיי"ל
 מ"מ שרי, לגמרי דהתם ונהי שדי.קמייתא
 דגרע בהטמנה וגם היא, ביה"ש דדם כיוןהכא,
 )ש"ך(. נטילה. או קליפה צדיךמצלי,

)י(
 וטלאים גדיים מולגין אין גרייםלטלוג
 אלא ראשון, בכלי ועופות ועופותוטלאים

 ומלחם החלב את ניקחאאכ
 בלא שנתבשל בשד כדין אסור בדיעבד)ואפי'
  יערה לא וכן ש"ך(. יאא, ס"ט, סי' לק'מליחה
 בקליפת די עירה, ואם דאשון. מכליעליהם
 מוגח שהיה או למעלה, העוף שדגלי )ביןהעור
 העוף ראש ואם ש"ך(. קליפה, צריך הצדדיםעל

 קליפה צריך אין עליו, כשמערהימעלה
 קליפה, כדי מגיעת שהנוצות הטעם)מחבר(.
 על עידה דאם כו', הוכיח ל"ג כללובת"ח

 לראות צריך עליה, העצות בעודהתרנגולת
 נושרות הנוצות דאז שנית, פעם יעדהשלא

 מיקו-י ולא )שאך(. קליפהוצריך
 מכלי הקילוח פסק כשלא אלא עידויעירוי

 פסק, אם אבל למטה, כשנגעהראשון
 )רמאא(. אסוד ואינו עידוי מיקרי לאכבר

)יא(
 אומרים יש שני בכלי אפ" שני בבלילמלוג

 מותר מלג ואם למלוג,שלא
 איע )וכן מבשל אינו שני כלי דקיי"ל)מחבר(.
 בו, סולדת היד ואפי' ש"ך(. ומפליט,מבליע
 אבל שאך(. בו, סולדת היד )אם שריובדיעבד
 המדיעת באלו נהגו ולכן )מחבר( אסורלכתחי'
 מיוע מליחה, אחד רק דבר שום למלוגשלא

 לצורד או אורחיםלכבוד
 בו, סולדת היד )אפי' שני שבת.לצורך בכלי להניח מותר שבת אורחים.לכבור

 לכתחילה אפילוש"ך(.
 מליחתו. למהר כדי וכפור, קרח מליאהחתיכה
 במים רק להניחו שלא לכתחילה ליזהרוטוב
 חדס כלי בין חילוק ואין בהם, סולדת הידשאין
 כאש לענין כלים שאר או נחושת, כליאו

 תס*ז(.)עחאש, מיקרי צונן היסאב, שאין כ"ש)רמ"א(.
 דאם ירוחם, דביע כתב עידוי,ולעניןעירוי

 של נחושת כלי לתוך בשד יודהעידה

 ל הךטאכלות ל חא
 אוהם וזן ההורוא את להם נתן ולא בעולטה הקב"ה שברא דורות וששה עשרים כנגד סף, כוגד הסדו לעולםכי

 מזונות גדר ועל )מהרש"א(. בהסדו אוהם זן הקב"ה ואע8"כ למזונוה, ראוים היו שלא שם4 )8סהים,בהסדו
 לוטר יש היעם וטזה לעיל. כמבואר ראוים, היו שלא לוטר שהך לא הבריות, שאר מזונוה גדר כי קמהרי,בנ"א
 להזמין כלוש מיתר היה לא טלאך, ע"י היה שאם לסי הקב"ה, של טידו אלא המלאך ביד המזונות נמסרושלא
 רפ הז"ל, בהמאטר כטרוטז )הוי"זק. וסובים רעים הי, כל לנפש וטסרנס זן הוא הקב"ה אבל לרשעים.מזון
 שניה, א"ל לאו. א"ל קרית, א"ל סרנסיני, רבי, א-ל, ונכנס. עטרם בן יונהן דהק כו', בצורה בשני אוצרותשתה
 מועסין, מזונוהיו שהכלב לפי ח'4 )ב"ב, כעורב פרנסני ככלב פרנממ א"ל אסרגסך, בטה א-כ א"ל, לאו.א"ל

 תט לו. וטחויבין ראהין הכל 8שוטש, בע"ה של אכילה לגדר כי )רש"י4 יתושין לו טזטין הקב"הוחעורב,
 ה,ששים ד(ט לאלכסנדרוס, כמיש הפשוטים. הבע"ח בזכות ניענים למזמות, ראוהם ואינם והטאים, רעיםהאנשים
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 בולע איט נחושת דכלי הגעלה, א"צחלב,
 הפוסקים הסכימו וכן תחתיו. מהלך האודאא"כ
 וכל והירושלמי הש"ס מן ששוט דנלע"דבו'.

 בו', עירוי ע"י בולע נחושת דכליהשוסקים,
 יושע מהר"ד כו' הר' ממודי זה דבדושאלתי

 הגעלה דצריך דינא לענין ג"כ והעלהבו',

)יב(
 שפחה או עכו"ם מלגואם עפו"םמלג

 ולא עופות, ישראל שבבית ישראלושבבית
 או בכ"ר אם הישראלראה

 ויש יהודים, בטוב יודע העכו"ם אםבכ"ש,
 מותר הענין, בטוב שיודעים נערה או נערשם

 תומו, לפי מסיח אבל דמירתת, משום)מחבר(.
 י'. ס"ט, סי' לקמן כדמהני הכא, מהניהא

 טעמא נמי דאיכא משום אלא מהני לאדהתם
 לקמן ועיין )ש"ך(. קפדא אנקיותאדעכו"ם
 זה. מדין ס"םסימן

)יג(
 ונמצאת שני, בכלי טרפח וא'יהד, יחד שנמלגו תרנגולת ושטלגותרנג~ת

 נאסרו לא טרפה,אחת,
 )מחבר(.האחרות

)יד(
 ליזהר יש בהם, שמלגו מים שציתלפלוג
 הכל נאסד שאז )מחבר(, קערות בהםלהדיח כדי או שנית, בהםלמלוג כדי להרתיחה להחזירם שלא טליגחבטי
 עכ"8 דהא בראשונה. חכלי בתוך שנפלטמדמו
 שלא ונהגו )ט"ז(. ויה ומפליט מבליעכ"ש

 רק אינם אפי' כלל, מליגה במילהשתמש
 )רמ"א(.צוננים

)פו(
 בכ"ש תדנטלת נמלגה אם תרנג~תנפלגח
 היא אפי' חולבת, במחבת חולבתבפלי

 והתרנגולת הכלי יומא,בת
 עירו אם אבל תחילה. המים עירו אםמותרין,

 הרב כ' צורך לאיזו קשה )מחבר(. שמתידמי וי* ט"ז(, קליפה, כדי אוסר )דעידושאוסר מי יש למטה, הראש אם התדנטלת, עלמים
 כשפסק עירוי מיקרי דלא ס"י, לעילבהג"ה
 בזה, דיעות ב' כאן כתב המחבר האהקילוח,
 מונחת שהתדנגולת מיירי דכאן לומדודוחק
 בענין ביחד, המחבת ועל התרנגולת עלועירה

 בפעם נזחל הקילוח, אלא נפסק, לאשהעירוי
 הלשון דפשט המחבת, ועל התרצגולת עלאחת
 בהג"ה הרב כתב זה דבנידן ועוד, כן. משמעלא
 דאין מטעם דשרי, בפשיטות ג', צ"ה,סימן
 זמ"ז שיבלע שיעשה ממש, ראשון ככליעירוי
 רס"ל וב"י, הטור שהביא רשב"ם הואשמתיד מי והיש כפשטן. דהדברים נראה לכןכו',
 אפי' קליפה א"צ התרנטלת, על עידהדאם
 המחבר סתם י' דבסעיף ואע"ג למטה.ראשה
 סמך קליפה, דצריך הטור שהביא ר"תכדעת
 סברת גם הסימן בסוף שיביא מה עלעצמו
 )ש"ך(.המתיר
 טפרם"ג ופ"ש עירוי, פ"ר, דיניקיצור
 דינים. לחמשה נחלקהדין ראשון%י
 האש. אצל שעומד פ"ר ויפ"ב חאשאצל

 מהאש. שהוסר ראשוןוכלי
 שנפפק ועירוי הקילוח. נפסק שלאועירוי
 אצל שעומד דאשון כלי שני. ופליהקילוח.
 בכולו. מבשל איסורים ולשאר חטאת,חייב עובת ולענין לגמדי, בכולו מבשל ויס"ב,האש
 האש, ע"ג ליורה בשר חתיכת גפל איבחלב, בשר ולענין שור. בשד אפי' הדבדיםכל

 כמב"ד, נתבשל לא דודאי בענין מידוסלקוהו
 כתב ג', 8"1, סי' הפר"ח בישולו, שלישדהוא
 אסוד ובאכילה בהנאה, ושדי מה"ת, אסודדאין
 שאיט וכל תורה, אסרה בישול דדרךמדר',

 רתיחות, ע"ישנשתמשה כלי הגעלה, ולענין בישול. הגעלחלענין דרך אינו דרוסאי, בןכמאכל

 ל חךטצלית ל חא
 רגי, שאמר וכמו כ"זן רבה, )ויקרא בנ"א גם זוכים ובמילא הבהמות, בשביל המסר עתן הקב"ה זכ~ן,אעם
 איזו שישרת לומר ליה דהוי במהנה, לו שנתן מצסער שהיה הכפנה, שם4 )ב"ב, הארץ לעם שתי שנתתי לישי

 מצחג הוא ת"ה ושימוש כמבואר, סובש במעשים לשלם צריכים אום אכילת בעד כי עינים4 )8תהשירות
 לק5מה. יכול הארץ עםשגם

 מצוה כל כי במצהחג עצמה, זו המסבע במין באין הן יהתשלומין )ריסורפש( חידוש בתורמצוח
 לבריאת המשך בתור רוהמ, )ריסורטש( הידוש בבהינה היאומצוה

 עצמו שהוא האדגג ע-י רק פוא הרא51ם שבבריאה, הרוהנ5ם הכוהות את לההויק בראשית, שבמעשישמ5מית
 להבריאה המשך הוא גשמ5ם בדברים )ריסורסש( שההידוש כמו אהו. בטשא הפכ5ם שני בבריחק הידושהוא

 לכם הזה בההודש הראשונה, בהמצוה בקרא כמרומז שבבראשיה. הארצ5ם הדברים לקיום היזוק בהורהארצחת,
 ההורש לפרש, לי גראה לכך כה, לכם הוא ראשון חז,פים, רווש לכם הזה ההורש כפולו השסוק )בא4 הדשיםרווש
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 רתיחות, שמעלה בכלי ההגעלה שיהיהצדיך
 לענין מ"מ כ"ר, הוה שהיס"ב מל דכ"דאף

 הכשירו, כך כתשמישו הוא, כללאהגעלה,
 כל איסוד, לענין אבל תנ"ב. סי' א"ח,עיין

 לתוכו, ונפלשיס"ב
 אין מיד, שסלקוהו אף בכה"ג איסור,לענין

 אין אבל לדבר.שיעור
 ואף מבשל, אין האש אצל שעומד אףיס"ב
 הש"ך הביאו הרש"ל, אבל ומבליע. מפליטאין
 אצל שעומד בכ"ר להקל דמסתפי ק"ה,בסי'
 הרמ*א יס"ב, שאין בכ"ר דינא, ולעניןהאש.
 כ"ק. דאוסר ד' ובמנח"י ס"ג. כללבת'ח
 נ*ז, בכלל כתב לכלי, אבל למאכל,והיינו
 כ"ק, אף כלל ומבליע מפליט דאין ה',ובמנ"י,
 להקל שומעין הוא דר' דמידי וכיוןע"ש.

 מבשל האש, מעל שהוסר דאשון כליבספיקו.
 אסור ובב"ה,מה"ת.

 חייב. ובהיבתבהנאה. ראשוןכלי
 וכדומה. לחשוד ונ"מ האש מעלשהוסר

 חלב נפל אי ספקואי
 הדין ד"ת, ספיקו שהוסר אחד בשר,לכ"ר
 ראשון, מכלי הקילוח נפסק שלא עידויהג',
 מספק קליפה כדימבשל דעירוי קיי"ל ואנן ורשב"ם, ד"ת מחלוקתהוא
 כר"ת, הלכה דשמא לחומרא, שלאעירוי
 ובבב"ה, אסור. בשבת הלכך חקילוהנפסק

 מספק. כ"ק בהנאהאסור
 הכשידו עירוי, ע"י שנאסר כלי זה,ולפי
 עירוי. ע"י הכשידו אין צ"א, עסי'קליפח, כדי מליהה ע"י שבלע כלי הא עידוי.ע"י
 לא תו מ"מ כ"ק, ומבליע מפליט עכ"פדאף
 לעיונא ואיכא צ"א, בסי' ועמ"ש הגעלה.הוה

 יש אם עירוי ע"י שנפל ספק יש איבב"ה
 ש"ך עיין להקל. ואין ק"י עס"י לס"ס,לחשוב
 כ*א, ומבליע מפליט כזה דעירוי ד',ק"ה,

 מבשל הקילוח, נפסק שלא עידוי לחקור,ויש
 אבל גוש, דבר על דוקא הוא אם קליפה,כדי

 לבשל בעליון כח אין וכדומה מיםכשהתחתון
 ל"ש. או תחתונים, מים עם מתערב שמידכלל,

 אבל שווים, שהם דוקא אם ל"ש,ואת"ל
 דינא ולענין כו'. לא, רבים,כשהתחתונים

 תתאה אוכל, וא' משקה אחד אואוכלין, שניהם או כהטקה שניוע בין חילוק שאיןאומר
 לדידן כולו אוסר הם, התהתע ואםגבר,
 הקילוח, נפסק ולא קר תחתון ואם בכחוש.אף

 יותר. ולא כ"קמבשל
 הקילוח שנפסק עירוי הקילוה שנפסקעירוי

 מפליט אבל מבשלאין
 אוסר ובב"ה שרי. בשבת הלכך כ"ק,ומבליע
 ובספק מבשל, שאינו כיון מדר', כ"קבאכילה
 נראה ולכאורה הרבנן. ספק בכל להקל,יש

 גבר תתאה צונן לתוך חם איטורין,בשאר
 כתב ל"ב, תס"ז, המ"א, אמנםוכדכתיבנא, בלע אדמיקר מ"ה, קליפה כדיואוסר

 בעלמא, הומרא רק הקליפה גברדבתתאה
 שרי. הקליפה, נגד ס' ואין נתבשל אםומש"ה
 ס' צריך קליפה, צריך דמדינא היכאמשא"כ

 בתתאה דכ"ק מדבייו, משמע הקליפה.נגד
 בעלמא, חומרא מדרבנן אלא הוה לאגבר

 כו', לקולא ספיקו ולפ"ז ח'. בצ"א,ועמ"ש
 הקילוה שנפסק דבעירוי ר', ק"ה, ש"ך,ועיין
 במליגת ומש"ה כאחר, ומבליע מפליטאין

 צ"ע ומ"מ שרי, הקילוה, בנפסקתרנגולים
 ובפעם מפליט, דפ"א פעמים, כמה עירהאם
 בכ"ש. הה' בדין מ"ש ועיין וצ"ע: מבליע,הב'

 מפליט הקילוח נפסק שלא עירויואמנם
 כאחד.ומבליע
 דנפסק ס"ז, מצ"ב הפר"ח שהקשהמה
 קושיא, מה ידענא לא כ"ש, הוההקילוח
 הט"ז כמ"ש צונן, הוה עליה שנשפךדהמקום

 ל הךמאכלות ל הא
 לא ברוחגיות, והן בגשמיות הן הטבע, בדרכי גדר פריצת של בכלל, והאמצאה )ברטנורא(, כו' חידושמלשון
 )ואריק, לד,מ נודעתי לא ף ושמי כו,, אברהם אל וארא בפסוק, כמרומז סגולה. ליחידי רק תורה, מתן קודםנגלה
 נודעתי לא הא, יוד של בשמי אבל כה, המזלות בו שודד אני אשד ידי בכח לאבות נראתי למשה, האלקיםאמר
 )דמב"41 התולדות בשינוי חדשות להם לברואלהם,

 שסאד צדקו4 מצפת היא הנסית, ההנהגה השפעת בעד תשלומין, בתור ורצויה נבחרה היותרוהמצוה
 עלינו והעמדנו "( )נחמיה, שנאמד המצפת, כל נגד ושקולה י"ג4 י"א, ", )משלי, ממות שתציל בקרא, פעמיםג'

 מקומות ובהרבה ט'(, )ב"ב, כף מצפת אלא כאן, כתיב אין מצוה כו/ בשנה השקל שלישית עליגו לתתמצמת,
 ממה. בשם סתם נקראת שצדקהמציגו,

 ברכה עליו ולהשפיע להאיד היומים, החיים לתהלוכות סמוך מגגד עומד ההשגחה אור כי בקרא,וכמרומז
 אוד ז!7 על זה ומשסיעים ז!7 נגד זה עומדים שגיהם )הרומה( השלחן נוכח המנורה את ונתת כנאמר,והצלחה,
 צדקה של מצוה בדרך נעשה השלחן עריכת אם בפרט, והשלחן בכלל, החיים הנהגת של הדרך, את מאירההשגחה
 בברכת טוב רוב משפיע הישרה השלחן הנהגת כי ההצלחה. אור להאיר לנר שמן כגותן בחזרה שנחשבוחסד,



ק'ח שמראל סה סיטן רם חיטתבית
 אל בואו קודם שנצטנן כ"ש הוה א"כשם,

 מהותך, מחלב דהוקשה ומה צוננת.הקרירה
 הוא, קשה ברזל י"ל גרירה, כ"א הכלישא"צ
 מאוכל דקשה כלי שאני י"ל עץ כליואפי'
 בנפסק מכ"ק פחות דהוא בגרירה סגידמש"ה
 לחקור יש עדיין אמנם כו'. וכדאמרןהקילוח,
 דוקא הוא אם גבר, תתאה לצונן רחםבהא

 שיס"ב, הם כשחתהתון הא צונן,שהתחתון
 מפליט אין דכ"ש רמ"א, הכרעת כפימכ"ש
 מכ"ר, החם לעליון מקרר אין מ"מ מבליע,ולא

 דתחתון כיון דל"ש, דלמא או בכולו.ואוסר
 כ"א כח בו ואין לעליון, מקרר תו דכ"ש,חם
 ומש"ך כ"ו, צ"ב, מהט"ז אמנם כו'.כ"ק,
 תתאה אמרינן בכח"ג דאפי' מוכח א',ק"ז,
 דר' ובאיסור תורה, באיסור להחמיר וישגבר.
 לא וש"ך כט"ז המיקל תורה, בשל בה"מאו

 בלוע, מחמת רק עצסו סחמת איסורואין העליון או התחתון ואם עוד. אבאר ושםהפסיד,
 בלע, אדמיקר שייך דלא בק"ה הש"ךדעת

 מקורר. כבר להפליט אדמחמםראדרבה,
 כיון תע"ב, והמחמיר שם, חולקוהפר"ח
 להפליט הפי' אבאר ובק"ה מועט. דבררקליפה
 ולענין הה'. בדין ועמ"ש מהו. כא'ולהבליע

 הה', בדין אבאר גבר, תתאה בכלי שייךאי
 תוס' ועיין בק"ה. וש"ך רש"ל מחלוקתשזה

 ולא מפליט אין דכ"ש פסק שני כלירין ק"ה סי' המחבר קי"א.חולין
 כ"ק וי"א כ"ק. אףמבליע

 לזה. הסכים והרב קליפה,בלא שרי דיעבד ומסיק הרשב"א(, )הואמבליע
 חתך צ"ד, בסי' שכתבומה

 חולב בסכין בכ"ש בשר רסכינאדוחקא
 חומרא רק הוא קליפהצריך

 שיראה כמו ג"כ, דסכינא דוחקא מחמתבעלמא
 דכ"ר כ"ו, ד' רש"ך, ועי' ס"א. בת"ח,הרואה
 להצריך יש מ"מ האש, אצל ואין היס"ב,שאין

 בתה"א, והרשב"אקליפה.-
 מפליט דכ"ש כתב,צ"ג, שאהיס"בכ"ר
 כדיקליפהומבליע,ומשמע חאש אצלואינו

 ביה"ש מחום שלודראיה
 היש"ש אמנם בקולף. די וביה"ש הכסלים,וחום
 אלא שייך לא דתתאה בתב, מ"ה,פג"ה,
 דכ"ש פכ"ה. ע"א ובסי' בכלי. ולאבאוכלין
 ד', ק"ה, והט"ז, כו'. בכולו ומבליעמפליט
 כולו, לאסור הפ"מ באין יש"ש אחרנמשך
 מה על וביש"ש בו אפו חרה שםובנה"כ
 כו'. כ"ק אלא אסר לא דהרשב"א כולו,שאוסרין
 לשיטתיה היש"ש דודאי לומר לנו ישואמנם
 פליטה לו דאין בכלי שייך לא דתתאהכו',

 לדידיה דכ"ש ודאי א"כ מקרר, ואיןמגופו,
 קר, לכלי רותח רוטב עד"מ ומבליע.מפליט
 קר דבר נפל ואח"כ קר, בכלי גוש דברוכ"ש
 כ"ז גבר ותתאה ברתיחתו, עודנו אמרינןעליו,
 חם צולין דכיצד והא בכולו. ואוסרשיס"ב
 חבירו, מקרר שא' אוכלין ב' שאני קולף,לצונן
 דהשיג לשיטתיה, והש"ך לזה. יודה יש"שוגם
 דחרס מהא דמוכח צולין מכיצד בק"העליו

 בק"ה, וכר"ו תתאה. שייך בבלי דאפי'צוננת,
 מרתח דרוטב אמרינן לא האי דכולי תירץ,ז',

 וא"כ כו'. ע"ש, לרוטב, יטוה וחרסלחרס,
 ה"מ, באין כיש"ש להלכה שם דהעלההט"ז
 קר, מאכל שום בכלי היה דלא כה"גהיינו
 שייך לא דתתאה לבאר להט"ז היה דא"כאלא
 מפליט אין הקילוחשנפסק ועירוי דכ"ש ודע מזה. בק"ה מ"ש ועייןבכלי.
 מפליט ופי' כאחד. ומבליע בכ"ר יס"בספק

 ב' לכאורה כאחדומבליע
 טרפה ותרנגולת חם, וא' קר א' גושמם,דברים
 אם אבל חולבת, בקערה או כשרות, ביןנמלגה
 קר, לכלי חמה גבינה וכן קר, לכלי מכ"רעירו
 ויבליע שיפליט אפשר בכ"ש, נתעדבוואח"כ
 ואכתי בזה. הפי' אבאר בק"ח ולקמןבכ"ש.

 ל הךמאכלות ל הא
 )חרומה( השלחן את לשאת לבדים, לבתים הסבעות, תהיינה המסגרת לעומת בקרא, כמרומז והכלכלה.המחיה
 בשלחן. אם כי זה, לשון שם נאמר לא מ"מ לבדים, בתים היו הארון של סבעות שגם אע"5 לבדים, לבתים כאןכחיב
 בבד בו כי בוים, שנקראו העניים אל לבדים, בתים וזה בית, יביא ומרודים שעניים הרמז בא שבשלחןלפי
 שסחם וכמו בדלים. אותיות לבדים לדבר, וסימן כו'. ממנו מתרחקים והכל לבדו, שוכן עני כל וכן יחידי.לשון
 )כליק. ונחת שלחן השם לו יערוך בזכותם כי העשירינג שלחן נושאים הם הענים כך השלחן, נושאי הם אלובדים
 זה ובמדה השלחן, הנהגת על ומבסת עומדת הסהורה המנורה השלחן, נוכח המנורה את ונחת באמרו שמרמזוזהו
 את לס5ק צריך יתירים, חענוגים בהם שיש חיים לחיות שרוצה מי וכל הצרכים. פרנסת על ההשפעה אורנוחנח
 יצא מהאוכל בקרא, כמרומז לזה. לזכות בדי יתירים, בחענוגיםהעניים

 מאכו~
 רומז י"0 )שופסים, מתוק ומהעז,

 כל בירושלמי, דאמרינן כה. החאוה אחר רודף הוא אם אף לענה מליתן האדם בעעי ירע שאל השכל, מוסרבזה
 לבעה"ב. עושה העני לעגי, עושה שהבעה"ב ממה יותר כי לו. ליתן צריך הוא ביותר האכילה, אחר רודף שהענימה

 השחר(. )ברק לבעדיב מאבל יצא הבית, בעל אצל האוכל מהעני 5"  שהאוכל,וז"ש,
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 שמראל פח פיפן דפ "יפות בנ14ז י .

 שאין כל בולע אי נחושת בכלי לברודי גבןפש
 בין לחלק יש אי וגם תחתיו, מהלךהאוד
 בהוסר שוד בשד גם מתכות. לשאדנחושת
 בכלי יס"ב היה אם ספק יש אי גם האש.מעל
 ס"ט, עסי' שוד, בשד הנה שם. שנפלראשון
 יס"ב, היה אם ספק, ואי אבאד. ושם כ"ג,בט"ז,
 אין לע"ע דאפי' ונראה, לחומדא. ד"תספיקא
 וחזקה דהשתא, אחזקה אוקמיה שייך לאיס"ב

 ל"ג, אות הש"ך כתבנחושת ובכלי חזקה. הוה לא דגע בכללהשתטת ודאי העשף דהזקח כיון קר, שהיחדמעיקרא
 עירוי ע"י דכ"נ כ"ד, ופד"ח, נהו,טתפפלי

 ו', ל"4 ומנ"י, בולע.נמי
 ולפ"ז הגעלה, קודם שימש אם להתיר,בה"מ
 להבליע לי דמה בה"מ, נאסר אין הבשרה"ה
 דוקא ולאו מאש. הוסר וה*ה להפליט,או

 תחתיו. מהלך אוד שאין כל כ' די"ו דהאעידוי,
 פתפות שאר בין לחלק דאין משמעומש"ך
 שמואל, מקום בשו"ת אמנם נהושונ,לפלי
 דינא ולענין לנחושת. מתכות בין חילקי"ז,
 אלא מאש, בהוסר ל"מ ע"ז. כלל לסמוךאין

 להקנ אין בה"מ ואף בולע, עירוי ע*יאפי'
 בישלו אם בח"מ להתיר המ"י מ"שומיהו
 ומסתמא קליפה, כדיכ"א הכלי נאסד לא עירוי ע"י הא הגעלה,בלא

 ומע~ןת הקליפח. נגד ס' יש לפ"שהגעלה
 איסוד שעמד שמואל,דמקום

 בו, בישלו ואח"כ נחושת, ביורה מעל"עלח
 דבלא"ה התבשיל, ולהתיד להקל לצדד ישבזה
 כ"ק, כ"א אוסד אין בכלי דבכבוש דעותיש
 בכ"נ מ"מ כן, קיי"ל דלא ואף קל"ה.עסי'
 ובכ"ש, וכאמוד. ס' דיש די"ו סברת לצרףיש
 באין אף להתיד יש יס"ב, דוח אי ספקאי

 ושמא יס"ב, היה לא שמא ס"ס, דהוהה"מ,
 דבה"מ כיון ומבליע, מפליט אין דכ"שהלכה
 מנ"י, ועיין פלוגתיה. ספק הוה הט"זמיקל
 כ"ש אף בהגעלח, תקנה שיש דכ"מ ג',ל"ב,
 בק"ג ועמ"ש כלכתחילה. הוה דזה הגעלה,צריך
 שהחמיר ומח כלכתחילה. דהוה הגעלה,צריכין אי פטם טעם שקיבלו בכלים נט"ללענין
 ק"ח, עש"ך דיעבד, בכ"ש תנ"א סימןהר"ב
 דחמץ. חומרא משוםד',

 יתפרך השפ פעורת דפ חלפותפליק

---**--

 ת 1 ם מהש
 שביויס טפני הכהנה, קי*סא )פסחים בבשר אלא שמחה אין קיים שביהמ"ק בזמן כי ואמר,ולמאן י האחרונה שודח העמוד, בסוף רחל", ב"אהל * לדףהשמטח
 לאכול נפשיך תאהה כי בשר אוכלה ואמרת כנאמר, בשר, באכילת ושמחים מתאהים שאנשים ומפני בשמחה,חייבים
 מזה. נוחה המקום שדעת מפני לא אבל השמחה, אצלו המעורר הדבר לאכול מחויבימ לכךבשר,

 י הקודש" ל"מלאכת הסמוך המאמד בסוף רחל", ב"אהל 58 לדףהשמטה
 על אורח, ומכניס צדקה בעי היה שלא מפני השוחט, שחיסת אוסר שהיה הגדולים, באחד שמצינווכמו

 מעליו ישראל ויט בגבולו, עבור ישראל את נתון אדום וימאן של, הקראסמך
 הגזלן, וגם שהשוחט מפני )חקת"

 שוחס, להיות ראוי שהוא נוכח אורח, מכניס צדקה, בעל רחמן, הוא אם מוכיחים, המעשים לכן במאדים,נולדים
 זצ"ל(. מסדגורה )הרבי שוחט. להיות לו ואסור גזלן שהוא נוכח אכזר זואואם



קים ר פס
 תשובהרלתי

 וטרפות שחיטח לחל' ואחרונים מראשונים ב5חרותתשו5ות
 בית האלף סורלפי
 ו5ריקח שחיטח לחלנותוגרגילים

)א(
 אזלינו ב-נ אצל דגם נה. לבני להושיסו מותר בתרי חד ברוב, שנתבטל החי מןאבר חחי מןאבר

 להסות, רבים דאחרי בקבלה בא לישראל דווקא וי"4 ע'(. יור"ו )ח"ס רובאבתר
 בעודה שחיסת בשעת היוצא ום, להם למכור מותר אבל נ"ח4 גומא )תיבת בב"נ משא"כ ברוב,ובטל

 עברי, נקרא לוקין, שאין הזה בזמן גם ושחס עבר אם לשחוט, דאסור בנה ואת אותו בנו ואתאותו כ"ז4 )דג"ממפרכסת
 ל"ב(. חו"מ י"זו ס"ז )8מ"ב אשה ולקדושי לעדותו9סול

 הבה*ג כדעת זת בדין ב"ב שהחמירו מה על תימא 1( ס"ז )ש"ע ביום בו לאכלו אסור בדיעבד, שנשחסאו"ב
 בשר וליכא וברר, מצוה סעודת לצורך הדחק ובשעת נר(מז לבן בעלמא. קנסא רק הף ולא כיון בויעבד,לאסור
 שאינא ה' ממנו נחערב אם וז"ל, תערובות ע"י רק להקל דאין וי"א י4 ס"ז )דע"ת הפסיד לא המקילאחר,
 כ"ה(. ס"ז )8מ"ג להקל יש כבשים, בשאר בצמרו כבש כמור"ל

 עדרקם. לב' לחלקן יש או"ב, כמה שם יש שבוואי רבות, ועזים כבשים נכרי אצל לשחוס לו שנזומןמי
 וף4 )מנה"ז הלילה תחילת הכ, ועדר הל"~4 קודם 1ף טעדר ולשחוס לבד, והילדות לבו,הזקנות

 כן. עתה נם ומסתמא ובנים, אבות בתוכו יקבצו שבודאי שגים, כמה בת עדר והיא אחד, מעדר הנקחיםצאן
 וביוק אסור, מדרי ורק ברוב, בטלים מדאורייתא דעכ"8 דכיון להתיר. יש כו, דנהדו ונכבשיגהו עצה 4רןובכאן
 שישנו יודע אא"כ חשש, אין ו~ן ונשחסו, תטרפו מתו והרבה ספיקות, כמה דיש כזה, רחוק לדבר לחושאין

 ב'(. אריה שם כ"א, ב' חיים )דברי שחיטה בשעת ובנים אכותבודאי
 אמו דשחיסת ביון הוא, גמור ואיסור נהאה היום, באותו בנה ושחס סרפה, ונמצאת שנשחסה,מעובדת

 ס"0 )בו"9 ואוריתא איסור והוא להקל, תיתי ומהיכי גמורה, שחיסה זה הרי רחמנ1ה אכשריה סימנים וד מועי,לא
 ס"ז4 ס"ז )שמ"ח מדאורייתא יום באותו לשחסו אסור קרקע, עיג הפריס בלאואפילו

 י"ק. ס"ז )שמ"ח לשחוס אסור ג"כ נכרי, לאכילתאו"ב
 דהוי משום ב'(. מ"ה )מק"מ שעה"ד גם צריכים ובעוף, בהפ"מ, להתיר יש שנימוקה, בהמה שלאםאם

 ובנימק בה"5ג אלא מקילין 4רן נימק, שלא אף עוף, של שלל ניטל דהרי מקלינן, ולא בהפ"מ קולאתרי
 )שכם. בה"מ אלא להקל שלא קה-ל בהמ41 של אףהאם

 האס וגס ההלד, נימוק אם אכן הפ"מ. בלא גם להקל יש שלימה, והאם האם, בתוך שנימקהלו
 1ף4 מ"ה )ועית להקל אין בה"מאף

 אסור העולש לאויר מאליו יצא לא אם אכל אדם, סיועת בלי העולם, לאויר שיצא בעינןאפרוח
 לאכול ו4רן ס"41 )תבו"ש קהמא בני עופות שאר כבל ויהיה שיגדל עד נבילה, משום לאכלו מה"תאפרוה

 קנים להם שי* והנוצות הכנפים על רק הוא הקסיוה, ועיקר הכנפים, שיגדלו ער אפרוח,שום
 עיניו נפתחו  שעכ"9 כל הנוצות, טלו לא שעוהן אף שרי שחסו, כבר אם ובדיעבד 4ף(. מש"ז ב'י ס"1)8ר"ח

 יבולה לה ונתן סבין ובדק שחיטה, הלכות למוה אם הזה, בזמן אף לשחוס מותרתאשה שוחטתאשה 1ף4 ס"ו)פר"ת
 לרבים  שוחטת להיות למנותה שאין רק לאחרימ. אף ע"4 ובעומד לעצ5יבלשחוט

 קג"זן ב' יעב"ץ שאית)שו"ת
 לה שיברוק ע"י כ"א לשחוס, לה ואין קבלה, לה ליתן חכם לשום אין שוחטת, הנשים שאיןובמקום

 והשמסוה4 סילו(רם בניספות, עוד נעשן ט"41 י"ג 1ף )תבו"ש סוף ועד מתחילח אצלח ויעמוד סכין,אחר
)5(

 ויחייתו אמרינן או הוז4 תמיא שהיטיא לאחר שיבווק סמך על בריקה, בלא לכתח,אשחט הסכיןבדיקת
 שיבדקנו סמך על בריקה, בו~ז לכתחילח לשחוס דאסור דהא כיון ליוא קנסינן ולאכשרוג

 השחיטהנ לאסהר אין דוק 4רסור על שעבר מה ועל אשתלה דלמא דגזרו דוץ, 4רסור רק הוא שחיטת,לאחר
 ל(שור יש א? י5וג ונמצא הסבין בוקוהו אחרים ורק בלל, יבדוק שלא דעת על בויקה בלא ששחס היכיאבל

 תצ-ח4 ס8 ריש או"ה )שאע ס,ךו"ט בדק בלא הדחק בשעת לא אם אסווה ביו"פ חסכיןבדיקוע "4 יאה אהרן )מנחת מואוריתא בויקה בעי דסבין ואוריהא, אוסור על עבר בי קנס, מסעסשחיסתו
 לאה-ש, הסבין ובדק ק40 עוף מתחילה שחט בהמה, לשהוט בשרצה 1ף,הכם

 פעיואס. בדוק 0סין לאם להכין השוהטיפ נוהבים ועכשיו ב(. שם או"ה )8מ"ב הבהמה את שחט ישקוכשמצאו
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 כולם, שיפגמו כלל שכיח ולא מעיו"ט, בדוקים סכינים להם שיש משום שחיטה, קוום ביו"ט אותו בודקיןומ"מ
 שייך דלא שחיטה, קודם גם ביו"ט לבדוק מותר לאחריש ובשוחט 1'(. 1' )דע"ת ישחזנה שמא גוירה לגזורואין
 שלמים(. )זבח לא ולא חוטא אדם ואין ישחזנו, שמאלגזור

 שגף ומה אטופרא. כ"א הרגשה לנו שאין כיון בזמנינו, כלל לבדיקה נחשב אין אבישרי, חסכיןבדיקת
 דקה, פגימה כל כולם מרגישים היו שהם משום זו, לבדיקה ו5וסקיםבש"ס

 אבישרא. מרגישים והיו מפונק, בשרם היה כ"כ, הגלות אריכות צרות להם היו שלא הראשונים כי אכישרהאף
 בו חזר י-ג(. ייח תואר )5רי הש"ס מדברי ולשנות לזוז לנו אץן אבישרי, גם פדוק מבואר דבגמרא כיוןומ"מ
 לראות דקדק ולא עופות, בשר בירושליפ אוכל שהיה וירעתי ומכירו, יודעו החתי איי כי להחמיר. שי מזההרב
 והחרדים ב'4 חלק בכסף, נחפה )ספר להחמיר בספרו ממ"ש בו שחזר צ"ל וע"כ בצפורן. הסכין בודקיןאם

 גם חז"ל כתקנת עבד לא אבישראג גם בדק שלא וכל ו'(. ייח )9מ"ג וכהלכה כדת אבישרא גם בודקיןוהיראים
 באצבעותיהן, האוחזין טאבאק, בשאיפת נזהר להיות השוחטים ש?ריכין אומרים, ויש ד( יקותשל )תורת הזהבזמן
 אומר, ואני י4 מ"1 *רק משה, )תורת אב"חרא על הסכין בבדיקת להרגיש יוכלו ולא האצבעות, עור יתקשהשלא
 ב'4 ייח )"מ"ג בעיט אבישרא ואצן מרמש, אוגו עג ובעור ומרגיש, רך שלו שעור אצבע על להעביר ?ריךבאמת
 הרגשה, איזה לו יהיה 5עמיש מאעה 5עם בשופ מימ 5עש גשום אבישרא מרגיש שאינו לו נראה אם אףכי
 פגימה משום ולא חדה, הסכין אם לראות רק הוא אבישרא על שהבדיקה וי"א ט'(. י"ח )ד"ק בבישרא,גם

 י"ט(. י*ח)דע"ת
 הסכין, בה שמחזיק ביד התנועה ירי דעל אחר, ולא בדיקתו, בשעת הסבין את להחזיק יויר בעצטובודק

 ליזהר יש ב'(. ייח )ד"ק הסכין על באצבעו שעובר הב' ביד וההרגשה החיוני, כחמתחזק
 ש'(. יועץ, )פלא יפה לבדוק יבול ואינו רכה, הצפורן שאז הריאח, שבודק לאחר הסכין, לבדוקשלא
 קרים למים ידו ויתן הסכין, או יבדוק לא ע"כ להרגיש, יכול לא שנתרבך, עד ברותחין, אצבעו השו"ברחץ

 והמנהג חלק. להיות ?ריך 1ה?18רן ל'4 ואהלות ברכות ואהלות, )מור ק?ת קשה שיהא עד הצפורן, בושישרה
 ייט, י"ח גבוה )שלחן מרגיש אינו בצ8ורן פגימה דכשנעשה הסופר, בתער לתקנה או במשחזת, הצפורןלהשחיז
 ירגיש שבזה שיבין אופן בכל קצר. שיהיה טוב 81עמים ק?ת, ארוך הצשורן שיהיה טוב פעמים ט'(. י"חטנ"י
 )שס4 יעשה כןיותר,
 בו, 1שחט בדוק, שאינו וא' בדוק, אחד סכינים. ב' שם שהיו מתיבתו, אחו סכין שלקחשוהמ

 שחיסה דאין ולהמ"ד מה"ת. לעוף שחיטה יש אץ תלוי הדבר לקח, מהן אוזהוטת9ק
 דבואורהחא היתר, צד אץן טה"ת, לעוף שחיטה דיש דקיי-ל לדירן אבל שחט. דבהבדוק אומר שאני י"ל כה"ת,לעוף
 ק"ז(. ס" ראש, )בשמים כו' אומר שאגי אומריםאץן

 ששחטה השחיסה, מחלקי סעיף הוא דהכדיקה משום השחיטה. על כמו עליה, מברכין אין חריאה,בדיקת
 יהיח לא ולפ"ז כ"ט(. )כנה"ג שחיטתה על בירך וכבר כשירח, ימ?א אם לאכול מנתעל

 ש"הן ובע"כ מקום בשום מצאנו לא וזה הבדיקה. על גפ קאי דהברבה כיון לבדיקה, השחיטה בין להפסיקרשאי
 פריפות. עהן מריפות, שאר אחרבדיקה ב'4 הבושם, )ערוגת עיקר זהטעם

 ע"י להיגיש השחיסה, לבית ידו להישיט ג"כ וצריר הדם. קלוח מחמת בדמי1נ1,לטעות יכיי בקי בי לבד. עיו ראית עי לסמור איו או יובו, רק הסימנים כל נשחט1 לא ש הסיטניםבדיקת
 דהבויקה ודאי, והא ב'(. כ' כלל )מנה"ז סגי ראיה בדיקת הסימנים, כל בנשחט אבל יוב. יש אם היד,משמוש
 במפרקת ולנגוע השחיטה, לבית ידו להעביי ולא ממש, הסימנים על ידו להעביי היינו היד משמושע"י

 שנשחטו חזקה הוי דבה"ג לאמור, להכשיר אין אפ"ה ה?ודים, כל על הסכין החזיר שהשוחט יודעואפילו
 השוחט אם כ"ב(. הרב, )ש"ע נשחטו ולא שנשחטו, הוא וסבור ואילך, אילך נשמטים הס" לפעמיפ כיהסימנים.
 כ"ה(. אברהס )יד כיסוי וצריר להכשיר, יש הסיטנים, בדק אםנסתפק
 בע"ש כגון הדחק, שעת הש ואם המחמיר. אחר ילר הטנהג, יווע שאינו ושחיפה, בבדיקחספק

 מחרי, דבדרבנן וצ"ל, משה(. )דרכי הועה שיקול ולסי להקל, יש אזובה"ג
 ה(. הקדמף, )מנה"ז, המחמיר אחר הולכין תורהדבדבר

 בודאי הן כי מקום. בכל טרפה אתזא, של בריאה בועה נמ?א אם לכן לבהמה. עוף שוה בריאה,בועה
 הבועה הוה אם ואפילו ל'( ס" יהווה, בית )חינוך הן דקין האהזות, מן הריאות כי מעל"ש מיובועה

 ס"ז4 ב' )טוטו-ד טרפה הצלעות, שבתוךבצד
 ויש בשיפולי, וגם ומעל"ע, זל"ז, סמוכיפ הריאה בגוף נשרשים מהם יש עופות, של בריאות הנמצאיםבועות

 בתוכם שיש רק מוגלא, בהם אץן אותן, שבש19תחין יש, בועות ובמה שלם. תהתיו והבשר בנחת, בידשנקלפים
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 משם להוייאה וכשהתחיל ומוגלא, מים מליאה היתה והמכה להריאה, הרכה ךבוקה והיתה באדדזא,מכח ה'(. יור"ר משה )מנחת מזה עין להעלים מותר דעכ"8 י"ל ע"כ כאלו, כועות כשראה אפי' הדיןבעיקר גם להחירא, צדדים כמה שיש כיון גרול, לצורך להתיר ויש כו/ גלילות כהרבה מאר שכש וה ותרתולעים,

 כלל. בזה להכשיר א"א ההיא, להח' רבוקה היתה שהמכה במקום המכה, עם מהריאהנקרע
 אם זולת א,(. ל"ז )ד-ק כשר בשיפולי, ואינה מעל"ע שאינה יורע שהוא כל עוף, של נרשה יחךדיתבועה א'4 ל-ז )ר"ק להחמיר יש לריאה, נסרחה והש הרהצה, אצל או עוף, של בריאה הנמיא גרולהמכה

 ס"ז(. שלמה, )בית להחמיר יש אז גרולה, מכההיתה
 הריאה, עמ הוא הבועה שע"ג שהעור ונראה העור, תחת הש הבועה אם !עדלש והש לבנה, נקודה בה שישבועה
 תולע. גם בה שיש כיון ונקלפה, בבועה בבהמה שמקילין במקום אפ" סריסה נקלפה, אם אבל להקל.יש

 בה"מ, שלא אף מקילין ויש מ"ה(. )פמ"ג, הפ"מ באין להחמיר ויש להתיר, יש בעוף, גישוואלנעבצים י"4% ט"ז )ד"ק רייניסקרום רק היה לא אפשר כי להכשיר. יש סרוחים, ולא טלוחים היו ולא ביבץ ולא ובדק זכים,מים בהם והיו בהקרום, ולא בריאח לא רושם מהם נשאר ולא רק, עור ונקלף בריאה, כשמשמין דקותבועות ד4 אות שלום )עושה מקיף בשר חוס לה שאין אף כשר ב1יברי, כמו כולה שנמצאת עוף שלריאה ךו( ג,*ן )דעיח בזה להקל יש בשיפולי, או דסמיכי בועה תרי כעין נראין א8" יהקל עוף של בריאהבועות יש טהרממז ביחד כולם ונקלפים שמנוניח, כעין שהם ונראה לזה, זהסמוכות
 בהקה. ע15 חבדיקח, עלברכח י*א4 ברכה, )מחזיק לו יאמר קדושלעצמו, המחמיר וכל י8. מ"ה )דע-ח ונימוק בהעוף, אפרוח ריקום כבר, שם שהיה ניכרכשלא
 עוף וה-ה חלעופווג אהזות וכן בראשיהם. זקופות בדצות %% שיש עופות וכן חשחיפחברכת השלחן4 )ערך יברך לא השחיסה, אחר שיבדקנו סמך על ברוק שאינו בסכיןהשוחס
 )אחרונים(. לברך דאין הוא, 8שוס מה"ת, כךקה שצריךהקוץ, נקובת כגון טרפח, ספק שאר וכן בברכה. לשחוס ואין עקומה, שלושהשורה

 שאינו דכל לברך. אין חומרא, משום רק רין, ע"8 שלא ראסרינן מה אפ" לישראל, נאכל ש1ציווכל
 הבושם4 )ערוגת שם ב8ר"ח ס"א בסימן כהונה מתנות בדין כמבואר %לבים, ולא לך ביה קרען לוראוי
 קסן. עחן השחיטה. על מברך אםק413
 שמבהכין מח )אהרוניג8 לאזניו להשטיע יריך הברכוח דכל לאזניה להשמיע השוחס יריך חשחיפח,ברכת

 שחיסה. עחן לאכול. מחויב שאינו אף השחיטה,על

)צ(
 שהבריות במה תלוי דהכל ונרוא: כגומאנ נידון שהוא בכל ואף לתוכה(. לשחוס ~ענין לגומא שיעוראיןגופא

 תחוח העפר בחוך גומא לעשוח השוחסים שנוהגין מח על מטקפקין ויש י*ב4 )ד"ק טמאקורין
 לזה לחוש ואין וי-א שחיסה4 ה4 סוף שלמה, )כרם גומא לתוך כשוחס והוי עליו, לשחוס למטהשטחנין
 משום 15עם, יין וי*א לע-ז. הצדוקין חוק שהוא משום הוא, גומא לתוך שוחסין שאין ה15עם ר4 י"ב)ד"ק,
 ר"1(. ז"ל לרש"י ה8ררס )סי גומא לתוך ולא כמים, תשפכנו הארץ עלשנאמר

 העליונים, הלחחם מתחילין ששם ממש, העינים נגד והוא שלהפין, שקורין הצדעין, אצל וכן לשפע.גלגולוצ כבר שהחחיל העינים מן למסח י"יק 4 )תבו"ש המח מונח שבו שבראש, ברחב עים הואגלגולתן
 מעבר מתחל הוא הגלגולת בהקף מקום שיעור אירוצ8. )יד כלל בנחבסח סרפה אין ההואבמקום

 גובה ושיעור הב/ העין של השני עבר עד החוסם גובה על חוץ ררך והולך הבהמה, גוף לצר שהוא העין, שלשני
 ליר שהוא מהם צד אותו הקרניש חיבור סוף עד והולך הקרנים, לצד שהוא העינים, של מעלה מצדמתחיל
 ב(. א' כלל )מנה"ז המח על ומגין שסוכך המקום שזה ומנוסה, שבדוקהעורף,
 ח'4 4 )תבו"ש לינקב הקרום רסוף משום לא עימו, מחמת סרסוח הוי שנ!ערוקנה,גלגול!ע
 לומר אין שלם, המח לצד מיעוסו עוד ונשאר העצש עובי רק ונפחת סלע, כשיעור וחסר שנפחתהגלגול!ע

ן
 ס"ז(. לע )ריק במפולש רק אסור ואינו ככולו, דרובו

 חסאח רלהתורח ה18סקים. ב8לוגתח חלוי ומחס, כמסמר רק דבר ע"י נקב בה שנעשה שנודע בהמדע שלנלגול!ע
 הקרום בכריקת בוה כקיאין אנו אין בבהמה ראף לאסור. יש ולהתבו"ש, כשר. ניקב, שלא שרואיןכל

 י*ו4 ל-א)מק"מ
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 דסשום כשר. שלם, הוא הקרומים שתחת ההאש עצם אם בראש. טמא ונעשת מ"שורש שנעקרוקרנים

 ל'4 סוף אברהם )יד מיטרפא לא הקרן, שלהשורש
 סידכא דאין דזקי להטריןק יש תחתיו, וסידכא נקבים שני שם והיה בגלנולת, פשיפ יה ש"יהוערנגולוע

 מתאוה וצינם הבג שלקוהא הנקבים על ומעידה מורה הסירכא עכ"8 איברים, בשארפ1סלת
 ק"ח(. ב' שלום~צאילת
 ניםל אםינו כיון מוחיין, מ"מ ערך, כפי נלגולת חסרון כשיעור בנקב שיש נימאואסילו ,טדפליך~ שקורין שבראשם גב,טושידן ואשר בר"הם, מתהלת נקב שיש תרעולים כמן דיבשח,עופודן

 בר"תו, מתחילת חסר רק ההי,מן
 סוף שיבג העצם און ואם הקרוש על יגן והעצם רך, שקרומו אתזות כטן חסים, בעוצדןאמגם

 היום נטרף 3גר שניבג 3מא אחר אס" לעקב הקרום שסוף כיון בר"תו, מתחילת ושא אפ" טרסה *נקב,הקרום
 הוא ו1ח בכה5ינ סלע שיעור ערך לפי שיהיה בו לססק שאין קטן, הוא הנקב אם להתיר יי"א נ"ה4 סוסר5ותם
 ערך בפי בו 1ין ודוף אדש של השערה חוט רק בו נמט ש1ין וק ונקב ה'4 )נו"ב בהפימ רק להתיר איןגדול,
 ע"א4 תבואה, )פרי בבהמה סלעשיעור

 י"א4 שסקים 8"צ ד1 4 )פמ"1 כשר ושלם, נפוח רק הוא שעצטוגלגולרע
 בעשם נקכ דין לו יש השדרה, חהיות עד לעורף בסמור צן חפולין, נפ פ מתחשב נקב, יעניןגלגולוע

 ד4 ל' )ו"ק המהשסביב
 בדוחק. בינונים שעורות ד ורוחב בריוח, שעורות ב' שיעור הוא הגלגולת, בנקב שמשעריןאצבע
 ל4 יעקב )ישועות אגו~ים אצבעות ד הואדםזפח
 ההגו"ש 31מ"ש טמוע מהפת קרום ועלת תתרשא חסר אם מהני כאיסור, חסרון בו שישנרגרתגרגרוע

 סתי15נ מהני מטל, לא ועדין ני~, שיהיה שסופו משום טרפה שהוא מה דכל מ"ז, ל"הטימן
 חיסור שקיר הבושם4 חרונת מכה מחמת שעלת קרום מהני ליפסק, שסופו משום רק הוי דלא כיון81"נ

 קאפיקז4 הנקרא רופסהש מטבע ערך רק הוא החשבון ולפי כס5ק של שהוא פשוט בנרגרת, לשערשאמרו
 רכ"44 ה"ה)8"י

)ר(
 המקם בהוך מהו אם הדני5ג אוסוין ויש ייג4 )ש"ע מתים לאכלם ומותר חפם, לאכלם פותרדניםדגים

 דאץא וי"א ייג4 אכרהם ~ית דוקא הים בעודם אסיפה דצריך יאסף, דכתיב כיון הטעם,)טהרשד"ם4
 ר4 )כנה"1 חיים בעודם אסיפה דבעי כן,לומר

 מסורה ושחיטה משום א'(. )רמ"וה השוחט של בפיו שנורים להיות צריכים שחיסהדיני

 ה'4 אף )ס"ו בע"8 הדעים לידע צריך המורה ש4רן הוראות, מבשאר בו החמירו ולכן לכל, שחיפחדיני
 11, יהורומו בדעים לידע נ"כ צריך להורות, עובדא לפניו שבא בשעה המורה גם דבאמתה"א

 בע"8. שלו הדינים כל לידע השוחט צריך ומה"ט בוריה. על 11 בהורומז הדינים שיודע עד השאלה, לפסוק לוואסור
 ש8"יה ויני ש לועת זו הוראה בשעת צריכין וא"כ שחיטדג דיני מורה הוא שותט, שהוא זו ברגע השוחטדהא
 רס"ב(, בפסקים יהושע,)ס'

 ומתורבץ הבליעונ בית והיא הישט, לתורבץ מתחילה נכנס המאכל כך. היא בבהמח האכילהסדר
 להמסס, ומחובר הכוסווע בית וקודין חדרים, כמין עשה בפניבג הכרס וסוף ~רס, המחובר להישטדקין

 סביב ומונהים הסובים וקין הנקרא ארור להמעי ומחובר כקשת עשוי והקיבה לקיבה. מתוברוההמסס
 באמצע. להוקין ומחובר בראשו חתום הוא דיבי והסניא דיבי, לסניא מחובר הוא הארוך והמעי דכנתא.אהדרי
 הלבן והככד 3פולרא "פ" בצורת המונתים הדקין והם דכנתוה להדרא ויבי הסניא דרך מהוקין הולכתוהרעי
 ודבוק עיקובג בלא שוה שהוא האהרון, המעי שהוא לתלחולת הרעי הולכת דכנתא ומהאדרא דכנתוה אהדרימונת
 לחוץ. הדעי יוצא ומשם כרכשתא, מיקרי הוא וגם הירכיבגבין

 למעי ומופק לזפק, ומישט להישט, ומתורבץ הבלוע, בית והיא התשט, לתוריץ תתילה המאש נכנסובעוף,
 אפז4ג ובר אץזא כגון ופק, לו שאין ובעוף לקרקבן. המאכל נכנס הקסן המעי אותו ודדך קטן.אף

 הישט שמהובר במקום דדיינו דקין. הנקר4רם ארוך א' למעי המאכל נכנס ומהקרקבן לקרקבן, מע התשטמתובר
 כפ~ה פ, כצורת מסבבים ואח"כ מהדקין, א' קנה עוד מהקרקבן יוצא בהקרקבן, מקום לאותו סמוךלקרקבן
 שיוצא קנת יש בהקרקבן מקום לאותו ותיכף להקרקבן. מהזסק מחובר א' דק יוצא זפק, להם ש"צ בעופותוכן
 הרקין אצל ומונחים אף, ומזה אף מזה וקין ב' ממנה יוצ4ין בעופות מהדקין לבסוף וסמוך הוקין. שארמשם
 שבכהמונ ויבי סניא כמו והם בראשם, חתומים הם שלהם השני ובצד להדקין, ופתותים א' בצד מחוגריןשהם
 ב'(. מ"1 )דר"ת לחוץ הרעי ויוצא הטבעדע בפי מתובר מהדקיןוסוף



קכא .שמואל תשוגחילתיבית
 דתלינן כמו להקל, תלינן בסכין, דטבחא ידא משמוש ע"י שנעשה לת*ת 1יש נקב, בח שנסצאדקיז

 מ"41 )כו"פ טרפה גוררו, שהרופא עד רע שהבשר צ שנוזססססו,דקין מ"41 יהושע, )ספרבריאה
 החוירו אפ" ולפ"ו באדם. כמו -מורידין" מין הוא מהעוף, שבולט אדומה מעיחתיכת

 כגון בחחה ריעותא בה כשניכר ודוקא ט'(. מ"1 )8מ"ג טרפה לחוץ, יצאו שלא אע"8 שנוזהפכו,כ?עיים 0'4 מ"ו )וע"ת המעי מגוף אעה כי שרי,בירים
 שחיטה לאחר רק ממצא מחחם, ריעותא שום ניכר לא אם אכל גלליכג להטיל יכלהשלא

 כשלח וכ"ו בה9-מ. להקל וחט ונענוע, פירכוס כשעת שחיטה לאחר כן שנתהמ לתלות, יש יצאו, ולאשנהפכו
 מ"1(. )דע"ת במהופכין להתיר אין אח"כ, שהלכה אף בנפלה אבלנפלה,
 אם אבל 1'(. מ"1 )שר"ח כסדרן הכניסם לפנים, כשהכניסם אם ואפ" טרפה. מבחוץ אפ" שנוזחפכו,דקין

 ריטתא שום אין לבשר, עור בין הבנמ"ע היו לא אם מעחם, הבני נ;גד תפור שנסצא הבשרעור ייב4 מ"ו )דע"ת להחמיר אין גדולה, בליטה אפ" חבפן, סן שבולפיןסעיים י"אפ' )שם להקל יש כסדרן, ונכנסו למקומן, חורו אם קצת, הישוך רק היהלא
 ט'(. מ"ו )ד"קבהתפירה

 בה שהיה וראו ושחטוה, גדולה א' בליטה לה היה הצלעות מן שלמטה דהחנו שברון. לח שהיהבהסה
 מבחוז והעור הדקין, בשומן מוסרכים והיו הדקין, שם דרך ונכנסו בבשר,נקב

 תבו"ש(, ובח )תורת הפ"מ בלא אף להתיר יש שלמים, היו הדקק וגם שלשהיה
 עור בין לריעותא, ב' מטעם להטריף יש נרקב, בשר לבשר, עור בין סרוכים שהיו בדקין נמצאואם

 מ"41 ד ובח )תורת 1מע81ש נרקב בשר ומשוםלבשר,
 לבשר, עור בין שם ודבוקים סרוכים הם הבנמ"ע אם אף להקל יש המומחים, שססרסין זכריםתרנגולים

 י"ב(. מ-1 )דע"ת תפירה נמצא אםאפ"
 בייליג הנקרא שהעצם מצא וגם העור, תחת הבנמ"ע ומצאו שחטיה, 1אח"כ צבה, בפנח שחיהוזרנגולת

 דאם נראה, הרמ"א מדברי שנהרפא. אלא שנשבר :ראה והיה עקום,היה
 בח היה שלא הבשר, שנתר9א במקום שניכר כגמני אלא גוה להחמיר אין ולדינא, אסור. ריעותא איווחוינן
 שיש בראו דוקא דמיירי נראה, גם רחב. סדק בתחילה שהיה בהתירא, למיתלי איכא דאל"כ, מתחילה. רחבסדק
 ס"או שיק מהר"ם )שו"ת להקל יש עוקץ, ספק רק והיה עוקץ, שיש בודאי ראו בלא אבל בהבשר,עוקז
 ל"41 מ"ודע"ת

 ט'4 מ-1 )ד"ק אחרת ריעותא שם אין אם חסידות, ממדת אפ" להחמיר, לחוש אין ססורסים,וזרנגויי
 שבאה אשה 'ד(. הבושם, )ערוגת בהפ"מ שלא אף להתיר יש הרעי, בית דרר סהתרנגולת, שיצאהסחם

 למקום סמוך האחחן, במעי מחט והרגישה ביצה, תטיל אם בעוףלבדוק
 ייח(, מ"1 דע"ת קנ"וו ב' )ט:טי"ד מבנמ"ע באה שלא ולתלות להקל יש משם, יוצאשהרעי
 בהפ"מ, מתירין ויש ט'(. מ"1 יקותיאל )תורת להת'ר יש תחובה, 1אינה הדקין בחלל שנסצאכ:חבז

 שם ואין מעל"ע, ניקב שלא כל קצת, תחוב וגם לרחבו, מונח בנמצאאפ"
 בהמה בין בוה חילוק דאין מונח, בנמצא )התיר, יש בעוף וגם ט"1(. מ"1 )דע"ת מבחוץ סירכא או ק"דשום
 ט"ו(. )שם מונח בנמצאלעוף
 דוכהא לה דלית כיון במרה, כנמצא דהוי לאסור, יש קישקליך(. )טיפהיני דיבי בסניא שנסצאסחפ

 קשה צואה שם כשאין רק בוה להחמיר ואין 8"ח( שיק )מהר"םלמיפק
 אין אם המעחם, בכל בדיקה ע"י להקל יש לווו, מקום להמחט ואין קשה, צואה שם יש אם אבל המעי,בתחתית

 גם ובדקה יוצא, רוח אין אם נפיחוג ע"י גם קשה, צואה שם באין אף להקל וחט ק"ד. או סירכא או נקב,שם
 י"ז4 מ"ו )דע-ת להתיר יש נקב, שם ואיןבראיה
 מבחון, הק"ד ואם י"א(. חחם )מים מותר ק"ד, שיש אף תחובה, המחט שאין כל בדקין, שנמצאסחם

 מויק אין לחוד, הבשר האדים רק אם אבל להטריף, חט מבחוץ, ממש דם צרירתהחנו
 וט"ו(. ד מ"1,)9מ-ג

 לחוץ, נופל רק הגוף, לתוך הרעי שישול חשש דאין ניקבו, הירכהם 1גם הירכיים, לצד הדקיןניקבו
 הכוסות ובית ההמסס לכשניקכו דומה דוה הל, הטבעת. לפי קרוב הואכי

 ה'(. מ"1 )פת"ש דכשר מפולש, נקב אפ" חיבורןבמקום
 ובצירוף אותה. מעמידין שירכיים המקום איזהו לידע דא"א טרפה, מקום בכל בעוף שניקבהחלחולת

 קל"ו(. )סוטו"ד דירכתם ההיתר ש"ך בעוף דגם יילסניף
 שלם, לבד החיצון שעור או שלם. לבד הפנימי שעור כל כה היא הבדיקה פאקין, בהן שנסצאדקין
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 ומסמוס, נקב 40 שלם הוא מכחוץ העור שעכיש כל ונתמסמס, ניקב פנים שבצד הבשר כל אם ואףמהני,
 ומת8שט עצמו את מגביה דהעור כיון בה. לן לית קטן, כיס כמו הגרירה לאחר לחון שבולטת ואףכשר.
 כ"ח(. מ"ו )דע"ת הבועהע-י

 ניקב שתחתיו ואף כלל, הבועה לחתוך א"צ ויפה, שלם הוא מבחוז הבועה שע"ג שהטר רואיןמם
 תולין בוד1ה בכדיקתה, נקבה שהאשה לתלות יש אם בועה, במקום נקב ונמצא בועורג בהן שהיהדקין כ"41 מ"ו )דע-ת ויפה שלם שלמעלה העור ונשאר ממקומה וניתק הלאה, מבפניםונדחק וצטורן באצבע למרק עופות, של שבדקין קטנות בבועות נוהג ואני כ"41 )שם כשר ונתמטמם, 8נים צד שלהבשר

 כניטול, דיתיר נימא אם דאף משום מותר. היתר, כל חופה והשומן שמינה, באיז הדקין מן היוצאדק ל"ד(. ב' חיים )דברי הסכין בגרירת בקיאות מבלי זאתשעשתה
 ד'(. מ"ז דע"ת ד1 )שכו"י סותם השומן הרי מ"מ שם, שניקבהפנו

 אף להכשיר יש אצבעות, כשתי ורחב כאמה, ארוך הוא אפה בראשה סתום הוא ש בדקין, מעייתרת ד"ם(. עיקרי קס"וו ב' )טוטו"ד מכשירין. ויש להטריף, מחמירין יש א' חסר ואם דיבי,סניא תרי להם יש העופות כל בעוף, אבל בבהמה, הוא זה וכל ס'(. )לבו"ש בהפ"מ ולהקל לצדד יש דיבי, סניאתרי
 רק להתיר אין כאלו, יתרת ב' שם נמצא אם צל א/ יותרת רק שם אין שבבהמה,

 ב'(. מ"1 )דע"ת ערבי דהדרהיכי
 אם ומכיש לחוץ, רעי ומוציא לחוץ, כולם אלא בסופו, סתום ואיגו חקרקבן, מן היוצא יוצירמעי

 )שם(. בהפ"מ להתיר ישלחוץ, רעי ומוציא לחוץ ובולם הבד, מן כענף המעי, מן רק היוהרתיוצא
 א'(. שם וע"ת איי כ"ד )ד"ק כשר בהץ, שאוחז במקום השחיפו4 במקום נונו שלא נרי יותדרמה השו"ב ואם וההובאה, ההולכה נפסק לא ההרגש לפי אם שחיסה, בשעת בגופו העוף נענעאם
 מריד, גם להחיןר ואין רו4 )רמ"א דרמה לידי יבוא שלא כף המכין על האצבע יניחלא

 איסור מחשש משמרת בזה שיש כיון דרטה, משום בו 1הן הלהב, צדדי בב' אצבעות בב' הלהב אוחז אםדהיינו.
 ל"א(. מנ-י ב'ו כ"ד )ד"ק העוקז ע"י דעיקורדשרחתא

 בעוף משא-כ שרי, בבהמה דדוקא וייא 1'4 כ"ד )8ר"ח לשחום לכתחילה אף שרי בקתא, אוהזיןשנים ייג4 ט"ו מנה"ז ייגו ה' רצון )זבחי ביר ולא אחר, בדבר רק הוי לא וחלדה הידה, משום בוואין
 לשחום שאסור וממש דרמה. משום כן, לעשות אסור ושוחטין, גידן לבדו הכבש שאוהזין1,,טוהפים כ"ם4 ברכות ואהלות )מור לורסהדחישינן

 גדול, בעוף וכן דרסה. ליוץ שבאים אחר, דאדם וסיוע אחיזה בליגסה
 "(. ט"ו )מנה"ז עיקור משום כן, לעשות אסור אהזא בבר וגם היר. עלשמכביר מפני הברכים בין אותן לאחוז צריך רק עופות. ששוחטין באוש לשחום אסור תור, אווזא אינדיק,כמו

 קצת, הסכין לעקם לכתחילה אף מותר שלהן, הקשה הפבעת על המכין בבא אווזא, וברבאווזא
 בין בסכינו לירד בשיפוע זאת בהסייתו כךולשחום

 בין שירד לאחר אבל כ"ש. אף שהה ולא סכינו, הגביה כשלא מותר ג"כ הטבעות, בין המחבריםהעורות
 בהסימן כ"ש עיקור יעשה דוואי במקצת, אפה הסכין, לעקם הוא גמור איסור אז קצת, עצמוהטבעות
 ממה והראיה דקליל בעוף הוא ההיתר רק ורסה, חשש יש כי להכשיר. אין בהמה, ושחפ מכיןזרק ד4 י"ג כלל)מנה"ז

 ש"מ הסכין שזרק אמרו ולא ארוך, בסכין במוקדשין בטמא לאוקמיהשצריך
 דרמה. לידי יבוא בקל כי למעלה. מלמפה, תיש ששוחפים חשוחפים, עושים הם יפהלא שם4 )גד"ה ומתירין לזו, ראיה דוחים ויש א'4 ב' )ד"ק זריקה ע"י לשחום איןשבכהמה

 ולטע, לכאן נשמטים הסימנים כי אחר, סיוע בלי בהמה לשחוםוחלילה
 מכבדת כי למסה, והסכין למעלה, וצוארה עומדת, כשהיא בהמה לשחום ואין נ"ג4 ו' )מנ"י דרסה לידיויבוא
 ה(. הזכ" )מנחת קלקולים ושאר שהחח וגם גמורה, דרסה בה ויש לשחום, כשמתחילין הסכין,על

)ה(
 להקל, יש בוק כשלא בדיעבד עכ-9 התשב"ן, דברי לפי הגרמה אחר לברוק צריכין דבעוףואףהברמה

 להקל קשה במקומה שלא נשחם 1עהז המימנים, בליעת בהו דשכיח ברצרנגוליםמ"מ
 הט. כ"ה)דע"ת
 א' עור רק ניקב ולא עורות, ב' שם שיש במקום אף לזה, זה חיבורן במקום שניקבו וביה"כהמססהממם

 ה( מ"ח )תבו"ש הגוף לחלל ויוצא הכפילות בין עצמו דוחק שהרעי לומר, ואין כשר. ג"כ ביה"ב,של



קכב .שמואל תשו5חדיתיבית
 חסתימה מב% החפ כי חף. רקשניקג וגע שניהש שמקבו גע טרפה חעורות, בין המפסיק הלג שם ישוא

 לחוד, היהאר האדקם אבל הגמפר.כעוגי צרור דם ממשות האנו טר0ה, שהוא המחט 5דשנמצא דםקורם ה"א4 טק ס"ח)8ס"נ
 רים דוקא שידיה בשר"4 המובא השף החוט כהנת אין בחשף ה"ן4 ט"ז ס"ו )*ס"ג( מזיקאעו

 חיישינן והדיחו במלחו אמאי דוו"כ אינו. זה ק-ד, בכלל אעו הבשר, על ק"ד בנמצא אבל היהאר, בעוביצרור
 ק"ד. בכלל הף הבשר על למעלה גם בנמצא ובע"כ בהדחו4 יעבור לא הבשר, כעובי הצרור הדם הלא הודה,שמא

 הגמחר, על תק"ד שנמצא לומר רצה ובי"כ לבונו4 של קורט וכמ-ש צרור, דם ס*ת כעין הי12 דב4קורש
 י"ט4 ס"ח ובס" ל"ט! ל"ג )דע"ת כשר המחט, חוד *י על רק ק"ד אין אםאבל

 בהשאו דחדא וכעמן בס"ז. דסמיכי בועי 1 גכ%ם והיה בהמות, 9 שחט % טבח א ס"ד4 1 מרובההפמד )שגואי הם"5 שהוא להמורח נודע לא אם אפה ה8"מ הוי גסה, בהמח סחם עלם"ר,הם"מ
 הש רק תפאנ4 הף לא בעצמו חד דכל כיון לומר אין הפימ. הוי 11 כ' רק ה0-מ, הוילא

 דשל ה"א מ"ן4 )רעק"א להקל ואון הפימ הוי לא המורה, לפני בב"א כולם באו אפ" גנ"א, 1 של הוא ו"וםלהקל.
 האנ4 הף לא גפיע ולכאו"א אף ה0"מ, הוי כולן בצירוף אם דרביב4 ההפסד ומצטרפין יחיד, 5של טסי קילרבים
 טי4 וה *רק עכו"ם מירושלמי ידושליב4 )תוכף ה"ם לחשבויש

 הפאם הה וכולן הואיל ס"ם הפאמ, אינו גפאע חף שכל אף הפאמ, הוי מאד, ושכיה מצף שהואכדבר
 ה5שר את לקנות ל5נ"ח מוחר אוך להקשות, יאון ל"ח4 לטרפות, בשתיהה )דע"ת חף אדם של ר,יה כאילו זאהרי

 להקונים דוחק יהיה וגם הנמאר, יתהקר להטבח, יטריף שאם משום ייל ה0"מ, הוי לא דידהו לבבי האמהטבח,
 דעיקר ה"א "4 טרפות הל' ריש )ד"ק בשגילם ומהכוין לשחוט, הקונים של כשלוחן הוא שהטגח י"ל ועודלבשון
 מהמירין ב!:אמ ושלא רק העיקר, הרי המתירן דדעת דאמרינן משום הוא גה-מ דמקלינן דבכים כיון הוו4הטעם
 8תיפע4 3וע"ו4 זו מחנות תסףד קונש אסרנם לאהרום אף הבשר למכור בכה"ג החמירו לא ע"כ בעלמא,לחומרא

 3וע"ח אסור מר1שין, שאין שאומרום רוג ברחרכא אף בסכין, ה*ממה מרנישין קצת ש"פכל
 כ~, מרמשים אינם שוחטים וכמה שכמה נראה, לפעמים כי להרגשה, סוף שאין ו"א הא4 0"קהרגשה

 שו"ב, יכל היא המכשלה שח"ו הא"כ הדקה. מן וקה *גימה גו וימיא אהר, שו"5 יבואואאאג
 לעשות מו% השו"5 על אע השרת, למלאכי תורה ניחנה דלא וכיון ח"ו. נבילה גשר אוכלים במי עמימוכל
 9(. א' הרג ש-ע ייח! צעץ )מהריל הרגשתו כפירק

 מ/ ושכי2תיה קוב-ה יחוד לשם הפכין בויקת קודם לומרונכון
 ויתא~

 אא טובי4 הר1שא לו שיהיה
 בהקדמה4 שמואל )זבח הסכין כבדיקתיכשל

)1(
 הראש עם שלם צולין גר%ות, בסעודות לפעמים כי ולנקבן. ההרידין לשחוט לי!הר צריך שוחטכלוורידין

 צריך גיחד, כולן תלוהם שהאכרים כל ס"מ רבוה, לח' משתכים האברים אם השף ב'(. כיג)מנח"י
 ההריוץ נשחטו שלא חזקה הוי בסתם, והאירנא כיב4 )כו-פ שלימה לצלוהה רוצה אפלו ההריוין,לנקוג

 שבצפאר ההרידין כל שחט אם השוחט, את לשאול צריך לגוף, גמחוגר התרנגולים של הראש שמולחומי
 לג שמש ואין מהה ששוחטים חריפות, שמראים השוחטים, על להק*יד ויש ב'(. כ"5 *מ"ג ב'1 כ"ג)ו"ק

 יאא4 יאג )מנה"ז ההריויןלשחוט
 טכה נכ!צא מ"ג4 יח!קאל )מראה בריאה כמו תולין דטבחא, ירא גמשמוש לתלות ויש גפשט,נקג

 שלש האימי עור עכ'8 אם שכ4 קרוע הוה דההשט החיצון ועור שלב4 היה והוופן הוושבה אצלוושם
 - א'4 ל-ג קדושים )דעת הוא החולי שע"י נוטה שלב4 הוה דכדופן דכיוןכשר.

 ריעוהא נמצא אם ההיי4 בההגואה עוקצין שיש כיון מגושליב4 שאינם קוקורו!ע עם הטלעיפיןאווזות
 כאלו דינו ואינו מע"לעג. החול! שלסה לא אם בדיקה מהני וושבה של ה*נימיכעור

 של קוץ נמצא שלא וכל ממש. קוץ ספק כמו לחושבו לפש ואין בריקש מהני ולא קוו, ע"י שמקב לחושיש
 מ"ן4 א' )טוטו"ר טרפה אז בהחוצון, גם ריעותא כש"פ !ולת בדיקה. ע"י להקל יש בהפשט, תחו5הקוקורוזה
 בהמכות ספק שיש אף הלעוטות ואה!ות בקכלה, ויש כ"ה4 סופר )חתם חולי מחמת היא ההלעטה,אקות

 החוצון, עור לקלוף ונוהגין אכדיקה. לסמוך להקל נוה1ן אפיה קוץ, או ח%י מחמת אם השנימי געורשנמצ"הם
 סקום באותו נקי שימצא עד בסכין גוררין ריעוחש4 אי!ח בו וכשנמצא אותו. והוסכין לכד האימי עור%וקחין
 מ-ג4 צדק)שערי
 )דע"ת לרינא עיקר וכן )ש"ך4 לדידן גם בדיקה טהבי מחט, או קוץ ע-י ידוע בטקום שניקבוושם

 הציאר, בעור נתחג אם אבל ליה. 1*שטא גמדא לומר בזה שהך %א הפשט, בגוף בתחוג ה"עו ייו(ל"ג



 .שמואל תשופהדיתיביתש

 וה וכל מ-1(. א' )טוטו-ד, ליה 81שטא ויה דגמדא כיון ידוע, מקום הוי לא דוה בקיאין. אנו דאין הש"ךמווה
 ביותר, אבל הנקב. על וקרום ארוכה שיעלה ומן היה שלא לבדוק, בקיאין אנו הקוץ לתחיבת ימים ג' בתוךדוקא
 יש במקצת, רק החיצון נתלבן ואם להקל. יש שבת, ולכבוד בהפ-מ לבנים, שניהם שהם ה1ושםעורוין "(. ל-ג )8ר"ח חיישינן דו~ו וי"א ל"ג(. )תבו"ש להבריאחיישנין

 להתיר יש אדדמים, ובשניהם ט'(. שמואל חגורת כ-גו ל-ג )דע-ת בה-מ שלא אףלהתיר
 כ-ב4 ל-ג )דע-ת לסמוך מה על לו יש הדחק, בשעת והמקיל ל-ג(.)פרית
 מחוברין הם אם רק להקל, אין ךדשבפין, וב' להקל. יש אצבע, באורך א' בצד רק אפ" טחוברים, קניםב'

 לו אין לבן החיצון שגם שלנה בתרנגולין ואף אדום. שהוא כיון בויקה, לו אין הוושפ, של ההיצוןעור כ"ד4 ל-ג )דע-ת בטופן וגםבתחילתן
 לארום נוטה הוא עכ-* אבל לבן, שהוא ע"8 דאף מעיד, החוש כיבדיקה.

 אבל להתיר. הבדיקה על לטמוך להקל שאין אלא אמרו לא בדיקה, להחיצון דאין דאמרינן ומה כ'(. ל-ג)דעית
 דה"צו בהחיצון, ק-ד שיש וניכר מבחוץ רואין דאם מבחוץ, בדיקה לו יש בוה ק-ד, בפנים בנמצא כגוןלחומרא,
 שניכר דהיינו בהחיצון, ק"ד שיש וניכר מבחוץ רואין ואם הפשט, עור של הטבעי ארמומית וה שאיןשניכר
 יש ממעא לבנים, ב,פביהם אי(. פטקים החדש )צ-צ להטריף יש הפשט, עור של הטבעי אדמומית זהשאין
 לנההששה חיישינן דאנן ואף לדידן. אף לדינא נפ"מ בוה ויש אדום, דאינו כיון בחיצון, גם בדיקה בוהלפשט
 כ-ג(. ל-ג )דע-ת להתרפאות עדיין שעות היה בלא נפ-מ ישמ-מ
 לקלקול לחוש דאין הוא פשוט להטפרקוע וובוק טחובך 1ה11שם1 עקום, במפרקת לפנינו חבאעוף

 )כו"פ בפנים הפשט ולבדוק למטה, או למעלה לשחוט יכול בבהמה אף בוושם, ידוע בטקום קוץניעהב א'(. כ"ז שלמה )חכמת אחר לאבר וה מאבר ריעותא, להחויק דאןיהפשט.
 כ"ו(. ל-ג )מק-מ בדיקה מהגי בבהמה דאף לדינא, עיקר היא וכןל-ג(

 הפשט בדיקת מהני ולא ופק. לה שיש בעוף אפ" טרפה, תבואה, גרעיני בתוכה ויש ה11'פם, אצלטכה
 הפשט. דרך לשם שכא רק הזפק, עד המאכל ירד לא שמא טרפה. ספק הוי דעכ-*והופק,

 הקוץ ואם שבת. וכבוד בה"מ כ"א להקל אין בפנים, ק-ד יש אם או כבריח, וושם של ברחבו המונחקוץ לאו4 ל-ג מעט )מקדש הפסיד לא יב-ח, כששהה בה"מ והמקיל 1'(. ל-ג )ד"ק טרפה כודאי הוי ופק, לה שאיןובמין
 מבחוץ ק-ד כשיש בה"מ, שלא אם" להקל יש לרחבו, שם בדוחק מונחאינו

 ל-ח4 ל-ג )דע-ת מוריד ולא מלה לא בחוץ, ק"ד נמצא שלא דכל הש-ך,כדעת
 לפ"ע, להקל יש בסנים ק-ד ונמצא בו, תחוב ואינו לרחבה או לארכו קוץ כשנמצא הנלעטים,ובאפוות

 כ"י0. ל-ג שמואל )חגורת ההלעטה לקות מחמת נתהוה דהק"ד הט-ו, לדעתאף
 האוכלים לאנשים ומכנים הצפחין ה19טקים, מגדולי הם רבים כי שהקילו, )במקום שהקילו מהוכל
 רק הוא עופות, בהלעטת וארי0 8' עה-ת דכלה איגרי בסי עיין בנפשותם, חטאים בשם הלעוטות,מאפוות

 הדבר וקרוב כו', הציבור רוב שאין גוירה הוי להם, נאטר ואם בוה, שם להקל נהגו שככר הואעבאדת1רנ
 דעת גילוי ט-וו ד' דרוש )צל"ח נבילה בשר כמו והוי להלעיט, מקום בכל הוא גמור איטורקאפהענער, כגון עופ1ין, שאר אבל לבדוק. הפשט שמביאים מה על וטמכו המנהג, להם הניחו לכן יצייתנו,שלא
 חת-ט4 צדק, )שערי דוקא נפיחה ע"י להיות שצריר אומרים יש הלעופות, באווזות הוויפםבדיקת 1'4 לטרפותקו"א

 עין בראפת לבדוק גם צריכין רק הנפיחה, על רק סומכיןואין
 י"א(. ג', יצחק, )ביתג-כ

 יש קטנה, כנקודה רק הוא השחין אם שחיטה, במקום הלעוטה אפוא של בהדושפ ריעדתא בטצאאם
 אם אבל אותו. לבדוק וא"א שחיטה במקום החיצון גם ניקב שמאלחוש

 משהה לנקב לחוש אין לקותא, שום בו שאין החתך צדוי משני בחיצון וניכר רחב בשטח מתמשטהשחין
 להקל ויש ניקב, לא שם דגם בוד"ר ומוה, מוה השטה בכל ביה-ש בצדדי בחייון שלט מדלא הוכחהדאיכא
 ט-ו4 ל"ג)דעת

 ואו מעל"ע, בעור מפולש המראה שיהיה בעינן מראה, שאר או הלעוטות(, )באפוות בוושם לבןטראה
 חמור לקוי א' דעור שאני, הכא הללו, המראות בפשט מוסלים שאינם ואףמטריפין,

 ט"ז(. ל-ג, )דע"ת,טפי
 היה אם אבל להקל. יש וכדו/ מראה שינוי כמו קטנה, ריעותא רק היה לא אם בדיקה, בלא הוד,פםנאבד

 בדיקה בלא בנאבד אטור וה בכל וכדו', וצלקת קמט או וגרב שחין או הרבה, ודםנפוח
 מוץ בר,ם שיש בדברים הלעיטוהו אם בדיקה, בלא ה1דשם ~טנאבד הלעדםווון אפוות ט-ו(. ל-ג)דע-ת

 חידוד, קצת ג-כ בהם שיש כיון קוקור1ז, שקורין בתבואה והלעוטין נשם(. להקל יש עוקץ, בהם שישושיבולת



קכגשמואל תשו5חייתיבית
 לשאר להשהתו בקוקורוו להחמיר ש"ון ו"א ה'( 1 עחק )בית חדתים חבואות ושאר שועל, כשיבולתדעו

 ו'(. 1 חיים )טח82 חדודשתבואות
 וכמה דקים, תולעים הרבה ובתוכם בועית, ופש להם שאין )בעופות יקרקבן "סטור הוושפ בסוףנמצא

 שהרופא כבשר ונעשה שם, נלקה העליון העור אם ההשם. תוך מבפנים ניקב5עמים
 שנראה באופן וכדף, הרבה תולעים כשנמצא דוקא וה אך להקל. יש ויפה, שלם העליון עור ואם טרפה.גרדו,

 ולסמוך בכה"ג גם להקל, יש בה"מ וט-מ להקל. אין מעלמוה דאתי נראה אם אכל רבו. קא מיניהדהתולעים
 מ"ח4 ל"ג )דע"ת 5ירש שחיטה דלאחר ולתלות המקילין,על

)ז(
 גדול, התערובות והיה בה תחוב מחם כטו בזפק, חד ברול תינוק מצא אכילה ובשעת הרעולת,בשלוזפק

 מאיוו ניכר ואינו בישול, לאתר בה תתוב המחם מצא אם ואפ" כ"א(. א' שו-מ )שו"ת הכלואמרו
 ה'(. )דע"ת בהפ"ט אפ" להקל אין תתוב, המתם היהמקום
 להכשיר יש ביצים, והטילה אח"כ, וחיתה הרבה, דפ משפ לה וע1 חזפק, במקום אבן לח שזרקועוף

 הדם. יורד היה וטשם ניקב העור רק הופק, ניקב אם ספקמס"ס,
 תודש, י"ב ובשהה ד4 דוד, )בית כשר ניקב שאם במקום למטה, אלא גגו ניקב לא דלמא הופק, שניקבואת"ל
 כ'4 ל"ג הד"ם )עיקרי גגו במקום היה אם שהספק רק הופקו שניקב ידוע אם אף להקל יש ביצים, הטילהאו
 כניטל שדינו י"ל תציו, בחסר אבל ניקב. בכלל רק ניטל, בכלל הוי לא זפק, של מחצה עד ניטל שלא ומןכל

 לחוץ שם ג"כ ניקב הצואר של והעור גדול, נקב הארץ( עד שהוא הצו )דהינו השוליים שניקבזפק ל"ג4 דע-תוטרסה
 ל"ג(. שאול )דברי להתיר יש הנקב, ע"י לארץ המים יורד שותה, העוףואם

 מיד, ושחטוהו לעינינו, מחם בלע8 ואם ה'(, מ"ם )9מ"ג הגוף בחלל שנמצא כמחםדינו הוי אי ה15סקים, בפלוגתת תלוי הגוף, תלל לתוך קצת שיוצא רק כשר, שהוא באופן בזפק, יזחובכ!וקםז
 נ"ם(. )דעית בכה"ג להקל ישאולי
 כשר, ההשם, לצד לקרקבן הסמור בבשר מתם תתוב נמצא אם אהוא, ובר אהא כגון זפק. לו שאיןעוף

 וש"ל בבשר אמוות בבר פעמים כמה שנמצא מה להכשיר דיש ומכ-ש לתוץ. יצא לאאם
 די"ל קולא, עור לו יש דבוה להוץ, נקבו לא רק רבים, תולעים בתוכם נמצא אותם וכשחותכים אבעבועות,כמין
 ששם התשם ממע היכן עד בו שתחב בקוץ ליוהר המורה יייר זפק, להם שאין אווזא ובראווזא "ב4 הבית )9תח רקבון מחמת שבאים חולי מחמת מיקריוה

 וכל מעילעב, ניקב לא אם יעחן ובקרקבן טרפה. א, מצדנקיבתו
 מ-ם(. סוף )פמ"ג קרקבן הוא א', עור רק ונשאר העורות ב'שכלו
 החסיד ט5י ושמעתי אדום. הוא שההשם התשם, כלות אחר להתלבן שמתחיל הבשר "וא באווזותהזפק

 בט. הדים )עיקרי השם דין ליתן יש לקרקבן, התשם שבין לבן הבשר דעדר"41
 שתחת מבשר לקיקבן, זפק שבין במעי בפנים קרוש דם מצרורות בועות כעין בהרות בו שנמצאעוף

 מ"ו סימן סוף דלקמן מעיים, שבבני בועות כדין להכשיר יש וחוק, בריא היההדם
 דהבשר דע, ל'4 מ"1 )דע"ת בועות כמה שם כשהיו אף להקל יש מבחוץ, שלם  שהעור נראה ואם ה,4 ב' אמת)ורע
 ריעותא ב!ה ואין שלם, החיצון עור ורק ליחה, מלאים קסנים נקבים מלא בטבעו הוא הקרקבן, ראש שע"גהעב
 ס"ג4 ל"ג )דוויתכלל.

)ךן(
 הונב. נגר למטה עד יורר ואמצעיתו שמאל, לצד ואי יטין, לצד א' מתפצל הירכים עד כשמגיע השדרהחופ

 מקומות, בהרבה וכן לשמאל. ואי לימין אי 5צולים, לב' עור מתפצל אצבעות, כ1 שיורדולאחר
 בהתחלתן הפצלים שתי שבין והחום הפרשות. בין נקרא לפיצול, 9יצ1ל שבין שבשדרה, הישר והחום שיכלה,ער

 )טור(. 5רשות נקרא עצמן, שבפצולין והחוטין פרשוה. פי נקרא ואילך אילךכשמושכין
 )9ר"ח4 להתיר יש שבפנים, במת ריעותא שום היה ולא שח1ך, שבמצא השדרהח1פ
 מקום בסוף רק 8יני, בשום להקל אין תיבורו, מקום רכנגר כך. הוא לרינא בעוף השדרה חופסימני

 כלות מקום עד בהפ"מ להחמיר אין אבל בהפ-מ. להתיר שיש הואחיבורו
 נגר שבפנים קטנות בעצמות להשגית וא"צ בוה, הש-ך כדעת להחמיר לתוש ואין 1,(. ל-ב )ש"ע העצםשכיבת
 יכול וכן שכיבתו. שבכלות הכנף, העצם של הקצר וויות עד רק למדור א"צ הפ"מ במקום שלא ואפ"הריאה.
 ה(. ל-ב )ד-ק הוא קיל בלא"ה רבה"ט כיון שכיבתו. עלות עד כך, למדור מעלה, לצר העצם להטותלדחוף



 .שמראל תשד5הדלת'בית6א

 דאף וי"א י"ב( ל"ב ה9"ך מדברי אדם )בעת בקיארן או אין כזה דא אומרים יש השדרה, חופבדיקת
 וצריכה בקיאין, אנו השדרה בשבירת אבל בבריקיג בקטרן אגו אין דבריםשבשאר

 הלכה ואם מק"גם. )תבו-ש אבדיקתינו לסטוך עכל הלכה מם )ס-ז(. ר( נ"ה בס" נפילה כוין ובויקהשהחה
 ו'4 הרב ש"ע מ'גמ"רו שר~יה א"צ יפו4הילוך
ו

 הדין, ידע לא והוא כיון להאמינו. אין הסכין, ע"ג הראש כפיפת הגיע שלא שראה ואומר זה, כויןחלדח ההלכה יווע ש4ונו א, שם ועמד הסכין, ע"ג כפיפתו הגיע אם וספק בהז-ש, של ראשו העוףכפף
 כ-41 )ד-ק כף עליה רמיא ולא טילתאהו-ל

 1"0 )שמ-ה שחיטה במקום מהסכין קצת כסה השערה הוס רק אם אף לאסור יש ע"כ להליה, שיעור מצינולא

והמקי
 ה'(. כ-ד )דע"ת הססיד לא בזה, בהעבד
 לשהוס א8שר ואם הלוה. ליוי יבוא שיא העופווג מצואר הנוצות לכורופ השוהסים, עכשיונהגו

 בןדו. הקרעגש לאהו1 צריך ובאינדיק ג'4 8"ס אום )חיי לההטיר יש בידה לצדדין שיפנה רק טריטה,בלא
 ב'4 1"1 )מנה"1 הלוה השש משום בידו, לאהוז צריך התהמול של הזקןוגם

)15(
 עב דופן הנקב עבר אא"כ בה שו0ל הנקב אין כי כשר. בסומכא, אפ" אחר, למקום שנסרכהסהולפחול

 יאס4 שם ~בו-ש מעככתהבדיקח ה5ימ ובפקום בויעבד ואפ" ע"א4 ל-ס )שמ-ה כדיקה ע"י כ"א להכשיר אין ומ"מ דסהול. סוששבל
 בשור אבל בחולוה4 שהם מ8ני להכשר שמקיוין חעגלים בפחולי להיות הטצויםהגקבים

 היד~
 אין

 שבעב, ועק בצד הגוול בשור מת~וה שהוא שניכר נקב שנמצא עיבדח י-ז4 א' )נו"ב ענין בשוםלהחןר
 יש אם ואפ" אי5רעב בשאר שו0ל אינו לבד מראה שעוי בי צםל, 4תו מראח שינוי בו שנמצאפזחול קל-ה4 ב' )סוסו"ד הבשר נטכר כבר אם להקליש

 ממש שהור ההש ואם 5דיו. טפש שהור איע אם שהור, מיאהשעי
 זהב, ויגר עובי שהמר קסיז4 זבהים )תוס' כסף משל כ8לים עב הוא בפחול, שמשערין זחב, דינר)שש. בהפ-מ לר,קל יש תהתיה בועה ויום הטסרידע ב*צפן שאיע שהור ה'4 מ"ג לוע"ת צ"ע הכלי, שבשולי יבשבויו
 ע"1 לסמוך יש שבת, וצורך ובה-מ מ"ג4 )כוים ומחצה שיעורים ב' שהוא אצבע, משליש עכ-8 יוהר הףלא

שלא הי לבעל הגורם דבר כל על לרבות י4 8י הולין )משנה סרפה היז4 כטוהו שאין כל הכלל,זהפרפות
 יכ~

 )תבויש וכדה והלעטה הפראה ע"י לחיות יכול שאינו בע"ה כמו סרפיע הוא להיות
 שאכלה כהמה מעתה אלא אסורדא ההיה אהר דכר מהמת לטות דסופו משום ואסו השכל. נגר שהוא וי-א אץ.ל"ג
 ל"ג4 יונה )כגפי הסרוף להסירה, שא"א בהסם הסטה או תאסר. המותסם

 כהמק על יוהר ב1ף שיש מ"א ע"ב. עולה ועודע והיה בבהטה שימצא שאפשר הפרפות כלחשבון
 רגילות שהוא בכהמה, ריעותא על לאמור נאמעת להם אין הקצבים ל"ם4 י"1 אהז-ר, )ב"ש בהמהלסרפות דסי לא אדם, ופזרפוין החעוך4 )ספר לגרוע און ומהן להוסידע איןוליהון

 נוחש דאוגם א4 בכלל 4וא שלע, דהש"ב וואי, התא שם"ג4 ס" )הרשב-א ממש בובריהם אין בי כך.להיות
 41 ל"א )ד"ק עליו לסטוך רמםבובר,
 בכך אין ולבדוק, עצמו על להתמיר בעי אי פ-פ צריכיה אין הריא4 מנהקת "ה פרפות אחרבדיקח

 לסהרת וסיגים גדרים כמוסיף אלא זה ש4ףן חכמים. דב(רי על מוסיף מיקץ ולאכלום,
 להורות אין לאהרים אבל לה במותר עצטו טקוש טיקרי זה דכל ספיקא, ספק כל עצמו על האוסר וכןנפשו.
 א'4 ל-ס )שר-ה הראשונים טדברי מטשהיפך

 ועשאו הדבר מן פסור בכלל אעו מדי4ג בד"ה צריכין שאין במקום ובורק עצטו, שמהטיר מיוכל
 נ-זן ברכה )מהזיק הויוסשנקוא
 והזמן המקום לפי ע"ז לבדוק המורה עעי רשת למי להורוה "8 סין, בחעה חרבה שנפרפיםפרפות

 לאסור ואון י4 ל"ס ~בו-ש בדק כשלא אסור בויעבד יאפ" א'4 ל-ס)פר"ת
 מואג במהצה ועב"8 ההוא, המקום של בעופות או כהטות ברוב הזה בזטן מצוי ה% סרפות המין אם אלאבה-מ
 בץ. ל"ס )מק"פ בהם"ט שלא אלא לאסור אין המצוי מיעוס רק הוא אםאכל

 שבעקי, בבהמות רק הזה הסריפות צעא לא אם אבל גדולום בפכיבה בן נטצא אא"5 בזה לההמירואין
 הסרפות בו שיראה קודם להוו, הסריפות בו המצוי האבר שתו להשליך ומוהר המצוי מיעוס מיקרילא

 41 ב"ה בלל)מנה"1



קכרשמואל תשובחדלתיבית
 ט"41 עיקכ )משכנות הכל לכדוק צריך אז הנשמטים, מעשרה א, מלק כשנטרף נקר* המצויומיעופ

 כרור. טרפות הוא המצוי דהמיעום היכא אלא המצוי, כטיעום כדיקה להצריך להמטירואין
 הכבד, כמצר בהמה ככל לכדוק הסכמ שטמויכ אזהרה וחש ר(. אפרים )כית טרסה ספק רק הוא אםטשא-כ

 כריקות4 דיני שטואל, )זכמ לכהז-כ נסרך אהןאם
 קודם ועוף, כהמה מכשר לאכול למהר לאום אין עכ"8 פר4119 שאך אחר לכדוק צריך שאיןואף

 )8ני כאונס הוי ולא כשוגה נטש טרפות, וטעלה לאכול טטהר ואם הריאה. כדק שכבר אע"9 וניתוה,ה*שם
 ההפשם. קודם אף מסירכות הריאה שנכוקה אחר לאמל טותר לכ-ע !קחלב, לעגין אכל כ"ה4 כיצהיהושע
 הלכ4 ויני ל"ם )מק"מ כסירכות רק לטפרע אסור "ונו טרפות ימצא אם שאפי'כיון

 שא"צ והשיכ הכולטה לבדוק שיך אותו וקראו בכוליא. ריעוי1ח שיש ער* לאיו שאמרו א',ש1"ב
 לכדוק. ממויכ היה ריעוחא ונראה כיון הכהטה. ואכלו הריאח, את רק לכדוק לו אהן כי זאת,לכדוק

 לבדוק שצריכין הריאה טן מוז טרפות, אמר לכדוק צהכין אין לכן "1. כשרות בחוקת בהמותרוב )מהרשד"ם4 לישראל סרפות והאכיל ככולטה כויקה כל8 הבהמת את הכשיר כן, עשה שלאוכיון
 מהכשרווע יוהר טצוי הטרפות דלפעמים ושרדנא ומזינן ואף ל-ם(.)ממכר

 מעיקר אבל ככויקה. דכרים ככמה כקיאע אנו וש"ון והמוטרומ. הספיקות משום רק הוא דזה לזוע להושאין
 (ר(. ל"ט )שמ"ח עליו סומכין לכתמ"לה שאפ" הוא, גמור ורוכ הם, בשרים הרובהוין

 שמיטה( מהל' י"א )רטכ"ם כלל כויקה צייר "יו עיףי מין כל על הריאה. בדיקת צריכין וחיהבהסה
 ריעותא אוזה ששכימ טקום, וכחהזה זטן ב4יזה נמצא אםומ"מ

 ג(. ל"ס ~כו"ש בבהסה כמו לכדוק צריך עוף, שלכריאה
 גלגולמ. יין עופויג בראשבטשובעם

)11ך(
 ניטו3 יין כניפול,י!זיר

)8(
 עכ"8 שנשאר וכל מ-א4 )ר"ק הוק מלק מסר אם לן אהכשת לא עוף, של כככד שלם העכ הלקאםכבד

 כל וגם השאר, נרקכ אגףי המרוא מקום סוף עד מראשו ההוא המלק של מעלה צד לכד הגדולכמלק
 כצד העוף דכש18תמין הגדול, המלק הוא צד כאהזה לידע, אהך והסשן ד(. מ"א )דעית להקל יש הקטן,חלק

 ומקום המרדא כו שיש הככד של הגדול החלק ימין כצד תמץד טונה אזי העוף, של זגב כצד עוטד והאוםהשדרה,
 יסין צד אוי פניו, נגד הכבד גב וצד כידו, הכבד כשאומז וכן שמאל. כצד הוא הבסן, כצד פותחין ואםמיוהה.
 שם4 )דע"ת הגדול מלק הוא שטאל צד אזי 9ניו, ינד קמא צד אומז ואם הגדול. מלקהוא

 פמש, כזית צריך אין ואהזות, אהנדיק כמו הגוולים העופות וכין תרגגולים, כגון הקטנים כעופותכין
רק

 וא~
 . ד4 מ"א פר"ת מ"א, )כו"פ קטנה היותר דכהמה בולו ערך לפי

 לטרפש, או לכליות רכוק כמקום והחנו מיוחשג כטקום וכזית מרה כמקום כזית ויש שלם, הככד כלאם
 מעהוש מקופ של זיתש הב' כל נמתכו אם אפ" להקל יש ושעה"ד הפשמ שיש והיכי הפ"גג כלא אפ" להקליש

 0'4 מ"8 )דע-ת לבד מרה כמקום קצתונשתהר
 מצף אהנויק  כעוף ד4 מ"א )8מ"ג טרפה טעלמא, דאתי בשניכר אכל כשר. בהכבד, בומון אבןנטצא

 מ"א4 אפרים )יד וכשר שממרגזים, ע-י בא וזה ולכעת, קטנות אכניםככבד
 סלאה כבד לו שהיה מאד, שמן הגס תרנגול נ-ח4 יעי"ז )שאולת כשר הזיתים כ' כמקום אף נפוחה,כבד

 כבוים, שאר מראה כטכע היה כולו הככד כשר אך ומכפנים. מבחוו קשים לבנים,צסחים
 הזיתים כטקום גם היא הגפיהה אם אפ" גפן, כצמר לכגה ש"ינה כל הרביא וגוולה נפומה כבד )שם4 להכשיד"8
 אם גם וכרוץ בעל ירוק דמראה נקודות גם בה חש אם אפ" להקל יש כאבןו קשה עסרבה רק כמשמוש, קשתוהוא
 משש כה אין אם זה וכל הפ"ט. כמקום רק להקל "ין גפן, כצטר לכנה הוא אם אך להקל. יש ללוכן, קצתנוטה

 ונפוחח, כולה לקוי כבד י"ד4 )צ"צ בהפ-מ להקל חש הככו, כניטל שנשתפרו הזיתים בב בכבדוזולעים "ט4 מ"א )דע"ת טרפה בהשמ אף נימוס שהכשר כמשמש ונרגש נתמסמס, משש כה חש אם אכלבםםםםם,
 מ"ד4 כ' ח8ם )דכרי ולהטריף להחמיר יש יכ"ח, למיות להם א"א הזה, טמין דרוכא ויובאםאפיליצים, הנקרא 1זולעים טלאה וגם תילחי, תילמי טמנה נפלה אותה וכשצולין ללוכן. קצתונשת82

 וה-מ הדמק כשעת הוא אם הגוף, כחלל ממם משום שם דאין למ~, קצת וכולם כנמת, שנכנסה בכבדםחפ
 כ-כ4 מ"א )דעית המקילין על לסטוך חש להקל, סניף עוד שםויש

 כלכד כהו~ה ושמט והוכאק כהולכה לשמום ונתכוין אותו. ר1"ון ואהרים ששחם קטן בשחיפהכוונה
 וטסול. כלכד בהו~ה כשומם הוי כיגה, לו "ון דקטן כיון וי"ל, צוארים. ב' כו שאיןכסכין

 בהולבה לשמוט ונתכוין הואיל הוא ה9סול שעיקר דכיון ועוד, מטג לקטן יש זת רלענין להכשיר. יווולדינא
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 ולכן בלכד, בהו~ה לשחוס לו היה לא להיפוך כהגה מ"מ כהגה, לו שאין גהי בקסן, א"כ דרס, ודאילבד

 ד(. יצחק בית )שו"ת דרס לאבודאי
 ועוף בחיה אבל בהמה. בשמס רק הוא הפוסקים, שהתירו שחיסה, לאחר לכלים הדם קבלת דםכיסוי

 י*א4 תורה )דעת הדם כל שיצא לאחר לבסוף שהוא סיפין סי*ין שירד עד ממתיןואייו הכליי לתוך הדם לקבל ממהר בודאץ לעכו"ם, הום ניתן דים הדם. כיסוי מצהת מניעת משוםאסור
 ב'(. כ"ב מגה"ז יו ב"ח )פם"ג דיבור כדי תוך רק הכיסוק אחר לברךאין
 פלמסה העפר שנותן וגר יברך. שהשוחס ראוי מלמעלה, העפר נותן והשוחט למסה, העפר נותן א'אם

 דכרלדע להפ1רע ודמי מהמצוונ חלק עושה הוא וגם ה41ול בהשמיעה, חובהו יוי לצאת וגכון הברכה,ישמע
 ה,(. כ"ח )ד"ק סהחותך הברכה שישמעשצריך

 והא חי4 הר"ה אפרים )מסה ,מחחיינו מגרך כיסוי, במצות רא,11ן פעם השוחס אותו שמכבדמי
 שהחעו, יגרך לא אפ"ה המכסה, אכילת לצורך היא שהעוף אע"פ מהש"ס, שליחות עיי ראשון בפעם שמכסהדמי
 דמוכהב וי*ש כ"ה4 )ד"ק פעגרם הרבה כיסה כבר הוא בעצמו והשוחס מהשוחס, שליחות מצד רק שהואכיון

 קאי. השחיסה על דווקא משמע, כף ראשון פעם שכיסה מי כתב ולא ראשון, פעם ששחט מי בלשוןהרמ"א
 כיון אהר, דבאדם לכ"קן שהההנו לברך לו אין ראשון, בפעם שמכסה אע"פ בעצמו, שחט שלא אחר באוםאבל
 אפשר דהא לו, יש שמחה איזה וא*כ שחס, לא בעצמו שהוא כיון יכסה, שלא לו אפשר דהא לכסות, מוכרחדאינו
 ו'(, כ"ב )מנה"ז זהבלא

 )הבו"ש לשחוט לו אסור ~סות, במה לו אין שאם מאי היא, השמחה בשהחיעו, שמחויב ר,כיסויוענין
 אבל השהיסה, על שכר במקבל או לעצמו, כששחט רק הוא השהחחגו של החיוב התבו"ש דברי ולפי ד4כ"ח

 של השישות על רק הוא הכיסוי על שהחיעו שמברך עיקר דכל וי"א ב'(. כ-ח )ד"ק לגרך אין בחנם,השוחס
 עו5ע שחס ואחיכ כיסוה צריכים שאץגפ דגרים שחס ככר אם וא"כ לשחוס. יכול אדם כל דלא כיוןהשחיטה.

 וף4 כ"ח ש"ך למשה, )תפארת לעבודה נתחנך וכגר לברךא"צ
 דלפעלה עפר הראשון לדם שהיה העפר כי בפה. הזמנה בלא ע"ז לשחוט יטל דסכג וכסה עופוזןשהמ

 כ"ק. ס" הזבח )דעת דלמסה עפר זה לדם עתהיהיה
 כפנה, א"צ דמצהת בעלמא דס"ל למ-ד דאפ" כהגה. נמי וצריך בפה, להזמינו צריך לכיסוי, העפרהזמנת

 כ"ח4 לצדיק )צבי מעשה עשה שלא כיון כוונה, נגר צריך סההזמגה חוץהכא
 הארץ, בקרקע וכ"ש הבית, מעפר מעס בה יהיה שלא דא"א לגררה א"צ נמרים, או קרקע עלשחמ

 של8 עוף על השוחס עם שמתנה מי י"ח4 כ"ח גבוה )שלחן נוהגיןוכן
 שיכסו נכון ו4ון הדם, כל לכסות א' רק צריך הדמים, ונתערבו א' במקום אחד עיף א' כל ששחמושנים )מהרש"ק4 בסל ותגאו בתורה, שמ מה על מתנה הוי כי מהני. לא יכסה,שהוא

 כוש*וי המצוה מקיים מראש א' שאין ונמצא הבן שחיסת דם א' כל מכסת דלמאשניהם.
 שליח, לעשות או בדמים למכור אכל לאחה כיסוי במצהת לכבד וק,11חמ יכול כ"ס(. ברכות ואהלות)מור
 מותר, שליחות ע"י אכל אסור, כיבוד דבדרך להיפוך. וי*א ס". כ"ח )שמ"ח אסור א"ע, לסרוח שלאבשביל
 שהשוחט מצוו4 לכהחילה י4%4 כ"ב )מנה"ז התבו"ש כוברי יהעיקר ר4 או"ה )בנ"א כמותו אדם שלושלוחו
 בא כי המצוה, שכר אבד לא שיכסה, לאחר מכבד השוחס אם מיהו משלוחו. יותר בו דמצוה יכסה,בעצמו
 ס'(. ברכה, )מחזיק המצוה לעשות לאחר שזיכה עלבשכרו

 להשליח, ליתן ממונו שמבזבז דמה מעצמו. כעושה ממש הוי רק מבשלוחו, יותר בו דמצוה דקיי"לואף
 מלסרוח כיס בחסרון המצוה לעשות יוהר רבותא ויש ב', וף פסחים מש"ס ראיה ויש וגופו. סירחא כמוהוי

 הבן דעושה משום מצי ולא נימא מי כיסוי. במצהת לבנו שליח לעי1וון דזאב יכול אם לדעת,יש . בהפסורה4 עקב פ' סוף משה, )חשמחבעצמו
 ולדיגא חבילות, מצהת עושין אין משום בו ויש הדם, כיסדי ומצדון אב, כיבדד מצות כאחד, מצהתב'
 י*ד4 יו"ר הספרוי אכרהם )מעשה כן לומר בזה שחך דאין לומר,יש
 ד(, כ"ח הבו"ש י*חו ראש )בשגרם ~סות לקסן אומרין ~תחילה ואף מהנג י1כיסהקמן
 הואר )פרי  קעביר מצוה לכסותה ולחזור לגלותו רצה ואם י*א(. כ"ח )מחבר מ~סות פסור הרוחכיטהו

 )פר*ח4 לדם צריך אם לגלותו רשאי עצמו, הוא שכיסה ולאחר ס"ז(.כ"ח
 )שמיה4 ברכה בלא ילכסות יגיית יריר מכסין, שאין בדברים וכיסהעבר
 בטיל ל8 הדש ניד ס' יש אם ואף י"ב(. כ"ח )מחבר ~סות חחב דם, מראה בו יש אם למים, י1נפלדם

 אכל הטעם, גרגש לא מס' דבספי כיון איסורין. לגבי אלא בס', ביסול נאמר לאדמעולם
 לכסות היב הדם, ניכר הרי דם, מראית במים שיש וכל במרשש אלא בסעם, תלוי אין כיסוי, חיובלענין

 כ"ח(. ס" הקודש)משמרת
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 הנשחס, הדם מראית מבטל היה מים היה ואם ואע"ג עקי, לתור חיה צ חיח, לתוך עוף לשחו6מותר

 אץ דמצית דנתכטל, כיון כיסוי, לו אין מקודם הנשחס דדם אמרינןולא
 עוף או חיה דם אצל סמוך בהמה לשחוס שלא לכהחילה, ליזהר יש אבל כ"44 כ"ח )תכו"ש ץ את זומבסלות
 י"41 )מנה"1 כיסוי מצית ויבסל החיה או העוף דם כל הבהמה דם יכסה דשמא דמו, נתכסהשלא
 היוצא ודם י"ס(, כ"ח )שמ"ח הקילוח אחר הב(!ים הסיפין מדם ומשהו הקילוח, מדם במשהו די הדם,כיס1י

 יגיע לא אם שבעולם השחיסות וכל ה3פש, דם בכלל ~"ע הוא 11,1רידין, 3קוברן ידיעל
 רק שחיסהע בשעת דם יצא לא אם יאף ס'4 כ"ח )ו"ק ההרידין ע"י הוא הדם ועיקר דם, יצא לא טץ,לתרידין
 8"ז4 נ"ח )ממי בברכה ~סות צריך דש יצא הירידץ כשחתךאח"כ
 לכסות וחיב ונתגלר4 וחור הרוח דכסהו ~ין מציאות אין דבלא"ה שנתייבש, אף לכיסוי ראוידם

 כ"ב4 גבוה שלחן כ"ו, כ"ח )הבו"ש י"א סעיףולעיל
 ט'ו גבוה )שלחן הדם מקצת ונוסל מקצת, ומכסה כדרכו שוחס צוקר, שעושין לפאבריקין הדם למכור צריךאם
 מסוכן, חולה לצורך ומעקר בנוחר והיעו לכפורנ חייב ומעקר 13חר גם יפעמים, כ"41 כ' הכמיםדעת
 מ"0. אהרן )מנחת ברכה בלא לכסות ויש לכסות, האב בנוחר גם דבכה"ג ולשחוס, הסכין לרואחיו 8נאו היהשלא

 ל"ב4 כ"ח )תבו"ש לכתחילה יכסהו מוכן עפר לו יש אם בשבוגשוה6
 רויריוין חתך שלא דאף לאשמעינן, אתא כ"ח( )מחבר מותרין דם, יצא ולא עוף או חיחחשוח6

 לקאם דם שיזוב כדי לחתכן עליו דחוב וה"א להדמים, מבואשהם
 ביה"ש, בכותלי נוצה ומקנח לוקח דם, יוצא דכשאין השוחסים ומנהג כ"ח4 )כו"פ צריך ואץ קמ"ל כיסוימצית
 קל"ד4 כ"ח )מנח"י סוב מנהג הוא אותה, ומכסה בעפר, הנוצה צתהומשליך
 אויח )ט"ז הם באפך לכסות מותר מ"ב4 כ"ח )פר"ח בעסרו מכסין כשנשרף שבעולם דברכל

 שעות שש לאהר חמץ משריפת הנעשה באפר לכסות מותר גם סיו4הי"ח
 תמ"ה(, יעקב)חק

 כ"ח(, ס" סוף )8מ"ג ברכה בלא בשלג יכסח חדחקבשעת
 כ"ח4 כ"ח )8מיג בברכה ומכסה כיס1י, אריך אפ"ה מדר', כ"א שחיסה שא"צ אף דחי, 8קועח בןהשוח6
 הקדיש יאם הדם4 כיסוי 1 )ח~ין במוקדשין לא אבל בחולין יבחףל. בארץ נוהג הדם. כיסוימצוווו

 )תוספתא, להקדש כיסוי מצית שקדמה משני ~סוה, חאב הדם,את
 כיסוי, לידי לעולם לבוא וא"א בעולש אונו שהדם ואף הכיסוי, קודם העוף את לאטל איסור שום אין י4כבה"ג
 ל"ז(, ברכות ואהלות מור כ"סו כ"ח )שמ"ג הבשר לאסור איןאפ"ה

 משופ מיושב, לברך יכול השחיסה דברכת ואף כ"ח4 מהרש"א )גליון דוקא מעומד ו~סות לברךצריך
 ומילח לצי(מת דומה שזה דוק41 . מעומד שצ"ל נראה הכיסוי, וברכת כיסוי מצית אבל הנהנין. כברכתוהוי

 שהלגה נודע לא ואם מסוכנת. בכלל הוי עכ"* מ"מ שמקלינן, במקום לקוחשא בה שנמצאכוליאכוליא (ר4 ייס מיעקב)שורש
 סרפה. אפ"ה שפירכסד4 אמר השו"ב אם אפ" שגרונא, משום רגליה גוררת שהיתה או 9חיסר4קודם

 וסרוחין, עכורים מים ובתוכה ובועה ב!כה בה שנמצא כוליא ה'(, מ"ד )דע"ת שמעיד עד יש א"כאלא
 אט כלום, הלובן לתוך נכנס ולא הלובן, עד הגיע ואם בהפ"מ. להקל יש הל1בן, עד הגיע לא אם ליחר4או
 הש. מ"ד )דע"ת שבת וצורך בהפ"מ להקל יש ההוא במקום הלובן שע"ג הקרום עליו ויש שם, שלם שהלובןניכר

 עובוא מהדרינן לא והכשיר, המורה שטעה אירע אם בה"מ, אף שאסור הלובן לתוך המוגלא הגיעואם
 מ"41 )עאל להכשיר נוהגין לחריץ, המע שלא כל מוגלא4 של והוא לחוץ, בול6וו והיא בכוליא,בועח ע"41)סוסו"ד
 י4)4 מ"ד )דע"ת להקל י9 חסרון, בלי שלם שהלובן כל הלובן, לתוך הגיע גם אט אס" בכוליא,דם
 י"וק. מ"ד וע"ת לבונהו ))עצי להתיר יש גיכ אן, כמראה ואם כשר. געל, כמראח שחםב!ים
 מ"ד4 )דעיתלהתיר יוי שלם, שהלובן כל כ~, הפסק ואין הלובן עד הגיע אפילו הכולי41 בבשר כרכומי מי שלבועה
 היה ואם סרסה, ספק הוי במיעוסו רק הוא ואם סרסה. תאי הוי הלובן, ברוב לקותא בה שישכוליא

 באמצעותו וגידין הסמפון מקום שסביבות החלב על רקהלקותא
 לאמצעית רגיע שלא רק הלובן, ברוב כרכומי המי היה אפ" וכן ס"ס, והוי י4ל החריץו אמצעית עד נוחו(רנו

 ס"ו4 מ"ד )דע"ת הלובן מגוף זה ע"י חסר כשלא זה וכל ס"ס, משום להקל ישהכוליצ,
 ונראה שלם, הכוליא בשר אם שבכוליא, חלובן כל הסר אם וה"ה כשר, נחתך, או הלובן,3יקב

 בץ, )שם להקל יש מתולדה, כןשהוא
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 וההסרון המים. ערך לפי מהכוליא ונחסר עכורי4 ש זכים מים מבפנים ויצא אותח, שפתחוכוליא

 ריה האיש דברי ולפי האבן. ונאכד הכולט4 בשר משם חסד ה אבן, משם ויצא שקרעוכוליא
 מבשר ולא שבמשקה, יצרורות ימש מן אימו שמאה כפי"=1

 ט מ"ב )ד"ק להקל לצוד ישהכוליא,
 לתקל. יש ושעה"ד ובה"מ תרוגולח. של בינוניח ביצח רביע כמו הוא בכוללא,שמשעדין פולשיעור

 י"ח4 מ"ד )וע"ת ניס( )העלטשינע גדול אגוז מחצה הוא פולדשיעור
 צרורות או ורקבון ליחה שם אין אם ריק, מקום שם שיש אף חולי, ע"י הוא אם נודע ילא שניפלוכליות

 י"ט4 )שם בה"מ להקל ישד4
 נ"ק. )מק"מ בדיעבד הדחק ושעת בהפ"מ להקל "8 הכיס, בדק ולא ינאבוה כוליאחסר
 יונה4 )כנפי להתיר יש שלמים, הם להם, הראוי שבמקומן הכליות אם כליורעיתיר
 שאר מכפי בהחלב שינוי שום נינר שלא כיון מ"מ חחויץ, עי יהמע לובן מראח בח שנמצאכליות

 כ"1(. מ"ד )דע.ת חווש י"ב ואהר הדחק ושעת בהפ"מ להקל ישבושודע
 להקל יש החריץ לחוך שהגיע אף גרין ומראה מספק. טדפה בלאח, געל מראח בו שנמצאכוליא

 י"ק. 5סקים החוש )צ"צבה"מ
 שהוא לחון השתן יציאת במקום שנראשו הקצר במקום ניקב ואם מ"ה( )תבו"ש טרפהשניקב חשתןכיס

 טר5ת ליכא דכזה כשר. בזכרים, השתן אבר גיד נץ4 ואם להקל. יש הירכים, ביןדבוק
 ד(. מ"ה דע"תבבהמה
 שבחלל האברים שאר וגם הריאה, בדיקת צריכים שפתחוה, לאחר הגוף בחלל מים בה שהיהבהמהכרס

 קס"ז8. ל"ט )פר"ת שבת וצורך בהפ"מ להכשיר יש שלנ4 חכל נמצא ואם שנ 5גיעים המיםשהיו
 י"כ בוש היה הגוף שבחלל המים אם ואף לאסור. אין הגוף, בחלל דם נמצא יאח"כ דם, המשתנחבחמה

 וה(. מ"ה )דעית להקל יש דנ4חערובות
 ס"ק. ארקז )שם א-צ הכיס בויקת ואפ" כשר. ושחטוה, בבהמה השתןנעצר
 יש ר,כליות, ולא הכיס לא בוק, לא אם ובריעבד הכליוח. וגם השלחופית לבדוק צדיך דם,ר,משתנתפרח

 י4 מ"ה דע"ת מ"הו )*מ"גלהכשיר
 והי8 מיב"ח, יותר עליה ועבר חכרס ניקב שהיה ונראה פרש. ייצא לבטה חצלעות בין שדקרוחעז

 דוקא ההע ה8נימי וכרס י"א כי דאלוגהו4 ספק שהוא משום ויו~ח4חיה
 אד5 )בעת להתיר יש חווש י"ב שחיחה וכיון ממנו. למעלה הצלעות במקופ ולא הקרקע, את הרואהלמטה
 כוא, יג"ח א-צ יצא, בלא אכל יב"ח. בעינן אז הפרש, ביוצא ודוקא *"ב(. א, )שו"מ להלכה הוא וכן כ"ו4או"ה
 קע"ב(. ב, )מו"ט המעהם ניקבו לא שמא החלל, לתוך שנכנס ואת"ל על. לא ספק על ספקוהוי
 כה"4 בבחמח אכל ש"ז4 ב"ח )תשובה כשרה צבח, שבפנה בהרעולת שנמצא הגוף בחללמים

 מזו4 לה5כלין סכנח חשש שיש מרופאים, שמעתי א,(. נ' )פר"ח בהפ"מ אלא להתיראין
 0"41 )שבוא האסירזוכט שקורין חולי לידי י"כ שיבוא לחוששיש
 ה8נימים באכרים בדיקה צריך כשיעור, נקרע לא והבשר שלם העור אפ" בקט, נגיחח ע"י שניקבכרס

 והעור חואיל האנימהם, לאברים קרן בנגיחת כלל חשש ואין י"ג(, יעקכ)בית
 ונודע שלם, העור אין אם אכל שלם, העור אם זה וכל בה מעכב הבויקה אין עכ"8 ב,(. מ"ב ס" )ו"קשלם

 מ"ה4 )וע"ת מעכבת הפנימהם באברים הבהקה אז הבחמה, קרן וגיחה ע"ישנעשח
 ונהשה עטל שהנש קי דדרכשלאק, שקורין מה והוא חברהה, מנגיחת בבהמות שנמצאקרע

ן
 קרע, אלא חסרון, שום אין באמת כי לאסור. אין מסלע, יותר כחסרון

 ט.ו4 מאח )מק"מ טרפה טפח או רוג שיש ירואז אם ואו בכפל, הקרע שיפתח ע"י לשער ישלכן
ני(

 החוש )1"צ כף שאול ה5 והכשירו הנקב, דרך לשונו שיצא עד התחתון לחי שניקב א' בחרוגולמעשהלחי
 רק טרפה איבה והלעסה, המר(1ת ע"י לחיות יכולה שאינה אף חתחתון, חלחי נימל ל"ג4פסקים

 ל"ג4 )כףפ ס"ט ~ין ונפ"מ וכדה. בלבד ריח ע"י רק ושחיה, אכילה בלא אפ" לחיות שיכולה בע"ח דישמספק.
 והלעטה, המראה ע"י לחיות יכולה וכשאינה וי"א א,(. ל"ג )דע"ת להתיר יש יב"ח ח"הה דאם הוא, פשוטומה"ט

 הסשנש, מעורים שבו שהבשר אמרינן אפ"ה בבשר, מעורין שהם שחזינן ואע". שנעקרה הסימנים על יגיד81
 ל"ג(. תואר )*רי הסימנים עיקוך וחשוב הסימנים, להחזיק כח בו ואין הואמת
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 להתיר יש חודש, י"ב וחי מהעצם שהוא כל רק נשאר ולא הלבן, עצם יוב בעוף, שנחתך השייוחרמום

 כיון הפ"מ. בלא אף להתיר יש להי, הסך נביא ס"א4 יצחק)ביח
 העור עם שניטל היינו הגרון, ערלח שהש ה5!לבולוז נימק אא"כ כשר. שבלשון העב גם אפ" שנימק,לשון )שם4התחחון לחי בכלל ו"רנו בפשיסות. כשר העליונח השפה ניב?ל 41 )דע"ת בניטל אפ" מחירין ישובלא"ה

 לישס, קנה יקדים שלא כדי ערלה, כמו בעור שם ומכסה בראשו המששע הקנה עי8החופה
 החוס, על ברגלה ודרסה לחוץ. מפק, חלוי החוס מן אי ראש ונשאר גפן, מצמר חופ שבלעמוזרננולוז יונה4 )כנפי כשרה והלעסה, המראה ע"י לחיות יכולה שאיגה אע"8 בנרונה, נפוחח שעלוזמבהממ ב'4 ל"ג )דע"ת כשר הלשון, כל שניסל אף בלא"ה אכל סרפונ אז הגרון, ערלתוזה

 בלא וכמעס זה, מצו ואי זה, מצו א, שהם העצמוח, עם מלשון מפיהוגחלש
 שלמים, הם והלחמם כראוי, כ"כ איגה השתיה אך כדרכה, ושכלת מרגיש, ולא חלי לא וההרגגולת ום.ספה
 נס. והוי ותלינן מהני, לא חווש י"ב שחיחה אף פואיח וסרפה להכשיר, אין הרנגולת, כשאר גריאהוהיא
 שהייה מהגי ולא ספק, ולא סרפה, וואי דה1י סשמע טרפהע הטלטולת עט הלשון ונימוק הרוקח שב'וכיון

 טא41 ה')סוסו"ד
 רואים וכן להקל. יש ביצים, הסילה או חווש, יאב וחיתה החלחולת, עם הלשון ניסל או ונימקוי"א

 לתוך ונבלעת בגרון, למסה לפים ונמשכת בפים, ממקומה ונעקרמ מדלדלוז לשונמ שחימאווזא ב'4 ל"ג )דע"ת גפני בכל להקל יש והולכה, מהנפגת ואינה והלעסה, המראה עיי לחיותשיכולה
 ובה"ג ספק ואין משום להסריף. יש ונכנסח, ויוצאתהגוף

 יש לאכילה. ראויה שאיגה עד וסרוכה, מעופשת הלשון בשר והיתח הלשון, בעומק החובהמחם
 חוך טמונה היחה מסחמא זו ומחס בלשון. סרפות ואין מסעםלהכשיר

 כ"ב(. גבוה )שלחן התורכץ ולא התשס לינקכ הספיק ולא בלשון, נחחב ובאכילתה הבהמהמאכל

)?5(
 5תוח הוא העליון וקרום החוסם. נקבי במקום גם המח מקיף התחתון הקרום קרומים. ב' לו "פהמחמה

 שם ווהן שם. אין העליון וקרום התחתון, קרום בו אין הפולין עו וגם ט"41 ל"א הרב )ש"עשם
 מונח שמח הוא והחחתון גקשה. ועב חזק והוא מבפנש, הגלגולת געים מפבר ממח של העליוןקרום א'4 ל"א )מק"ם להגן העליון קרום שם דליתא כיון סרפה. הוא לברו, החחתון הקרום רק ניקבכשלא אפ" הללה במקומוח ולפי"ז למשה4 )תפארת ומח הההתון קרום עם אחר שהוא השהרה, חוס שבכל הקרוםרק

 גוולתו ודרך משום וי4 )ב"א החחחון בקרום בויקה ע"י להתיר יש המח, לתור מהנלנולת מיוצאעצם רש"י4 בשם א' ל"א )כנה"ג עצמו כמח ונראה מאה ווק רך והואבתוכו,
 בהמח, דוחק דהעצם וכיון בזה, מפקפקים ויש )שם4 שניקב לחוש איןבכך,

 1"ג4 ל' )מק"מ וצ"ע ינקוב, שלא הגמנע מן כמעסהוא
 מעס הנוף בחללמחם נראה אם הוקין, בשומן שנסמן ואף ד'4 הד"ס )עיקרי סרפה הגוף, בחלל שגמצאעצם

 לח~
 שנמצא בעצם מתירין ויש נ". יצחק )8חר להכשיר יש לש ואם סרפה, הגוף,

 ואמויא היכר אין שעכ"8 כל מהצלעות, בא שהוא ניכר היה שלא אף הגוף,בחלל
 סירכא וכשיש כ"ג4 ל"ט )פמ"ג בגוף ממחס גרע דלא להסריף, יש המם, של עצם כמו נמצא אם אבללהיפוך.
 בקליפה, הסירכא עברה עם ובפרס אברים, בשאר פוסלת רטירכא הלכה ושמא 8וסל, העצם שמא לאיסור"אס"ס והוי לומר, אין מצלעות. עצם כעין קסן, ועצם מוגלא ובתוכו בשר, כיס היה הסירכא ואצל ובשר, לעורמוקין
 גץ. מ"ב ס" )דע"ח להקל ישבודאי
 ונראה ממנו, ונחסר הצלע שנשבר וניכר הגוף, בחלל מוגח 5דיד לו שיש עצם נסצא דאם כך, מיאולדינא

 בשר על למטה ומונח הגוף, בחלל ובר שום לנקוב התחיל לא אם משם. בא העצםשוה
 בדיקח ע"י בהפ"מ להקל "פ לחלל, בולס העוקץ ואין כלל, בתוכו תחוב ולא בשומן ונרכק שנסרך אוהבסן,
 יש לחלל, מהסירכא בולס שהעוקץ או השומן, רק אפי' ובר, איוה לנקוב התחיל אם אכל הפימהם.האברים
 נסרך ואם בפנים. בדיקה ע"י להקל יש בשומן תחוב בנמצא גם עוקץ, בלא רחב העצם ואם בהפ"מ. גםלאסור
 בהפ"מ להתיר יש הצלע, מן  שנשבר למקום ממש סמוך מונח המעי אם עוקץ, בו יש אפ" למעהם העצםונדבק
 ד4 מ"ב)דע"ת
 מקשקשת גדול מעס דגים של קשקשת כמו והמ ועג%, דקעצם ממנו נפל הכפתוי, וכשפחח שומן. של כפתור כמין ימעחם סמור השומן בתוך שנמצאאווזא
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 ובא קשקשח, שבלעה לחוש ויש להטריף. יש קארפין, הנקראין הדגים מן הגוולים לקשקשת דומין אם דג.של
 (ר שניקב חיישינן לא עגול שהוא ומפני בחליג. מעצם שכא דתלינן להתיר. יש לאו, ובאם הישט, ורךלכאן

 צ"ו(. ב' )טוטו"ד ה9נימחםמאברי
 ועגול רהב עצם דן מ-ב )וע"ת גיני בכל להקל חש לפניו, נכגס ולא הדופן בשומן חחובובנמצא

 בחלול הגמצא שוםן שץ היקמ שנ5. )דע"ת, להטריף יש עוף, של גלגולת חצי כצורת תויחו קערח,כעין
 השכיחים קטפת נוצות מקובץ ותוכו גוולה, אגוז קליפת כהצי וגוול קערדע כצורת עגול עצם ותוטהגוף,
 )שם4 להכשירו יש ורקבון, ליחה שם היה ולא בפנים,בעופות
 וחתכו 4ה ח, המעהם גגד והיח מבחוץ, השומן עור על הנוצות, שהסירו אהר באיז44 שנמצא גבוהמקום

 הבף, ח% בתוך העצם נמצא דלא דכיון האיזא. להכשיר חש כה, עצם בתוכה ומצאו ח',אותה
 היה ואפ" החלל. תוך העצם היה לא ואולי מחזקינן, לא ריעותא ואחווקי וי"ל כלל. לחוש אין לחלל, מבחוץרק

 כ"א4 יוסף )יד ניקב לשמא לחוש לנו אין עגול,בעצם
 ל8נים הנקב נכנס אם וספק גוול, נקב בו ונמצא הווים. מן דם םבעבע והוא השדה, םן שבאעז

 בו שנחחב או ורוסה, ע"י היה אם ספק היה וגם הח%,מן
 הפ"מ, והיה חלב. רובה נותנת והבהמה ברזל. או קוץ ע"י שנעשה  הענין לפי יותר לתלות שחש ואומריםברזל,
 י"0. אום )ביגת בפגים אכר בשום ניקב לא ושמא לח%, רגיע לא שמא על, ספק וכמו ס"ס,הו"ל
 ממם4 דם ויצא המכה, נפחחה ואח"כ מהעור, בולטת גוולה ובועה החלל, נגד םכה לה שהיהפרה

 לבשר.  עור בין ר~ה המכה שמא או לחלל, הנקב הגיע אם לידעוא"א
 דבספק החלב, להכשיר יש מחלבה, ומחפרנס עני הפרה ובעל קרן. נגיחת ע"י או חולי, ע"י הוא אם נווע לאוגם
 כ"ח(. נפש )משיבת להקל יש הטורף, מעשה הוחל אם נודע דלא לחלל,הגיע

 עני. לצורך בהפ"מ החלב להתיר חח לחלל, הנקב ברגיע גם חולי, ע"י הוא שסא ספק שחש כלולדינא,
 י4 נ"א )וע"ת להקל דיש לבדוק, וא"א לחלל, הגיע אם ספק בואיכא ומכ"ש לבדוק, א"א דבחחהכיון
 הקרע תפר בקי ואחש אצבעות, ב' כרוחב שבבטן קרע ממקום דם שותת והיה םבחוץ באהפרח

 ששכינו העידה, קטנה וילדה לחלל. מגיע שאונו שראהואמר
 סכין, ע"י בודאי ואף לחלל, הגיע לא שמא על, כספק והוי נאמנחע אוגה דהילדה הפרה. להתיר "ש בסכין, כןעשה
 ג'4 נ"א )דע"ת להקל חש עכו"ם, אומן התופר היה אם וגם ונראה קס"ב4 ב' )טוטו"ד להתיריש

 לחוש. אין ריעות44 ש נקב שום אין אם כף, מעהם בגי סביב חגוף בחלל הנמצאיםועלעים
 זה ואין להקל. יש הגוף, בחלל חי תולעת נמצא אם י"ד4 ב' אמת)ורע

 חץ. ב' )טוטו"ד נתהוה שאת"כ לתלות שיש לאח"ש, העוף נשתהה אם ובפרט הגוף. בחלל למחטדומה
 כחוט ודקים בקרוב, אמה רביע במשך גדולים שהם מעיים, בני על בעופות הנמצאיםועולעים

 אין ריעוחא, שום ניכר לא מעהם הבגי ועלהשערה,
 קצ"ק. ב', 1, ~שי"מ, חשש שוםבזה

 להתיר ויש בץ. נ"א )9מ"ג בהפ"מ להקל יש שלמים, שבחוץ והבשר העור אם חולי, ספק קוץ, ספקנקב
 נ"א4 )מק"מ לא או ריעותא היה אם וא"י והבשר, העור נאכו אם אפ"בהפ"מ

 מן הבשר חתך ולאח"ש כנגדו. למעי דבוק היה והכשר בסופן, הצלעות אצל בבהםה העורניקב
 ריעוחא, שום נראה ולא צד, מכל ויפה שלם המעי והיההמעי,

 יש יב"ח, הבהמה דחיהה כיון קוץ. מחמת או חולי מחמת הוא אם וספק משנה. יותר זה בה ניכד הוהוהנקב
 החם4 )מים להנקפ נסרכה שהמעי בנ"ר אפ" בהפימ, להקללסמוך
 בגמצא אף משם, ונשלף וחזר הבהמה, בוופן שגתחב חר, אען עגף כגון נמצ* ומיד בפנינו, קוץנוזחב

 ט"ש נ"א )דעית להקל חש מפולש, שאינו נקכבלב
 )שו"ת להקל יש קטניות, כמו גדולים הם אם אף מחט. או כקוץ דיגם עופות, של עגולים והיאשרדיםז,

 כ"ה(. יעקבשב
 מקולקלת, ביצה רוקם שהוא להקל, און דק, גתר כמין בתוכו ומיא עוף, של חגוף בחלל כפתורנםצא

 בזה להקל וי"א נ'(, )ד"ק הישט דרך כך בא ולמא חחשינןאלא
 להקל יש אז נחר, שהוא בבירור שניכר לא אם יוכש, ע"י ונשתע קרושים, מכיצים שנתהוהולתלות
 ז'4 נ"א)דע"ת
 אברים בויקת ע"י להקל, חש שחיטה, קודם ימים מד יותר בנשתהה גם חדופן, דרך רחב קנחנכנס

 רחב, דבר ע"י שנעשה לתלות וחש בפגיש רחב נקב ממיא ואםהפניטיים.

 ד(. נ"א )דעית בראשו חוד לו יש רחב הדגר כשזה אף רועותא להחויקאין
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 עד הביע והיקב לרפואש אויר ממנו להוציא חוויי מהמת קנה ע"י בצלעותיח שנקבוח חולבתפרח

 נכנפ ולא מבפנים, הבשר דופן עם בשוה הוא שהקנה וכנרופזלחלל,
 1 )שו"מ הבשר לאכא הותרה נשחסה ואם והחמאה. החלב ולאסור להחמיר יש כלל, הגוף חלל בעומקהקנה
 צוק4 )ימח להתיר חפ הגוף, בחלל הנמצא נויות ק"ש1

 וארעי. מקרה בורך כשכרך רק הוא המסלית, יתיר שמא דחחשינן מסלית, בבריכת החומרותכל
 כעין מפש הויל ממקומן, לנתקן ושלא משם, ליסלן שלא מנת על וחוסין המסלית כרך אם אבלטפליוז

 ה5גימה מקום מכסה אם אבל וחוסין, מטלית בכריכת דוקא וזה לחוש. ואין כקתא, ודינןהקהא,
 י4 )ד"ק לכתחילה דאסור ליסול, ע"מ מטלית ככריכת ליה דהוי ~תחילה, להקל איןבשעודג
 מחלודרע הסכין להציל כדי ביו"ס, לאח"ש המסלית להסיר "רן ה5גימח, על טפלית והניח ביו"פ,שוחפ

 שיזכור לעעיו שיהיה להכיר 1 ןזופ קשר אם אף אלא עליה לעבור יוכל שלא עב, שיהיה בעינן לאטפליוז
 ל"א4 )ט"ז, כשר ידדיו, בכל שלם המה אם המח, שהוציא לאחר מים מעם שם שנמצא גלפלת בראשטים ה'4 ף )הבו"ש סגי להזהיר, המטליתע"י

 אעו הוש"ך ל"אן )ש"ך, סרפה שלם, שהמח אעי5 להגלגולת, הקרום בין מים נמיא ואםון"אק
 קיה. מהמח בחסר רק הוא לגלגולת, הקרום בין מים בנמצא שמסריף ומה הס"ז. עלחולק

 בנמצא אף כשר מהמח, נחסר לא אם שלחופית, בלא גרידא מים כך. הוא לש"ך ובין לס"ז בין דינא,ולענין
 מקיף. דהמח היכא כשר הקרום, תוך בנמצאו ובנחסר, לגלגולת. קרום בין והחנו הקרום, על וכ"ש הקרום,בתוך
 ואיש שנחפר, המח ממעס באו וואי המים דמ"מ החסרון. מקיף שהמח אף סרפה הקרוש על בנמצאאבל
 לקרוש נתגלהכבר
 הפ"ש ובמקום י"א(. ,לבו"ש שלם המח אם אפ" סרפה, הקרום, על בין הקרום, תוך בין בשלחופית,אבל

 דגפ וייא "4 ל"א דע"ת כ"זנ ל"א )כנה"ג בזה המקילין על לסמוך חפ שבת ~בודאו
 או עליו לקרום סמוך בנמצא רק בשלחופית, מטריף לא הלבו"ש ואף ד'(. ל"א )ו"ק בה"מ להקל "פבשלחופית
 ה'4 כו )מנה"ז כשר בשלחופית גם הפר ממח, ומוקף המח באמח בנמצא אבלתחתיו,

 ל~גולת, קרום בין המים נמיא אם החסרון, מקיף המח אם אף מהמח, חסר דאם הלבו"ש, שכ'ומה
 ב"רם "רנם וצלולים זכים דמים הרדב"ז לשיסת שנחסר. מח מהמעס בא בוואי דהמים דאמרינן משום להקל,אין

 זכים המים נמצא אפ עכ"8 מ"מ בזכים, אפילו מים בו ונמצא מהמח חסר אם להקל ואין נהי הדשממיחוי
 ההסרון על מעידים זכים המים ואין להקל. חפ החסרון, מקיף והמח לקרום, קרום בין או לגלגולת, קרוםבין

 % מעידים ואינם כיון להקל. חפ וילולים, זכים המים אם לאו, או מהמח חסר אם בספק וכן המיג ע"ישהוא
 בכה"ג גם להקל משמע שמהד"ק בזה, להסריף חפ אם י"ע עכורים במים ואף כלל, להחמיר אין הדם,מיחוי
 וש ל"א)דע"ת
 )ב"ל כה"ג מתירין בבהמה רק כי והמח. הראש בדיקת ע"י אף להתיר דאין הא בעוף, בראשטים

 לה אין ,צווינדיל, שנקרא מה בראשה, שמנענעת בעוף ריעותא נמיא ואם ז,(,ל"א
 י"ז(. ל"א )דע"ת בבדיקה בקיאין בעוף דגם וי"א ה'( ב' )טוסו"ד תקנהשום

 נמשכים והמים המח, אכר תמצית יהוא וואפער. גליד ונקרא בראש, טים טעפ מנצאלפעמים
 ממש, מיפ מזעיר מעס נמצא ואם י"ן4 ל"א ד"ק מ"או שלמה בית )שו"ת כלל ריעותא בזה ואין מעםועבים
 היה שמא ספק גפ וחפ ונופל, נכפף היה לא השדרה, בחוס בזה שכיוצא שנראה לוז. חצי בערך טי*ותאטה
 זן. ל"א )דע"ת להקל יש מקיף,המח
 )מחזיק ורבפתא פלוגתא הוא במח המים ס"ס. משום להקל חפ לאו, או חטים סקיף חטח אםפפק

 כמה או ילול דם או וצלולים זכים מים בנמיא רק להקל ואין ה,(ברכה
 ניכר ורקבון, עב במיחף מעורבים או ועכורים, עבים במים אבל המח. למיחוי לחוש ד"רן מעורבים,גינים
 אפ אבל מקקק המח היה אם המסו5ק במקום במח גם חסרון כשנמצא הוא זה וכל ה'(. ל"א )וע"ת ממחשהוא
 שרוע אמרו הגלגולת ש*תחו אותן ואם ה(. מק"מ 1ו ל"א )ד"ק ס"ס משום להקל יש כלל, מהמח נחסרלא

 דמותר לקרום, חוו בגלגולת המים היה שמא ס"מ משום להתיר "פ מקום, מ"רזה יווע ואינו מים, ממנושנש5ך
 )שם(. לקרום מגולה היה לא שמא יצאו, מהמח ואת"ל שלם,כשהמח
 לש או מקיף מח וספק 1, כבש בראש טים נמצא יאח"כ ביחד, כבשים טכטה בשרטלהו

 לא ואם בקליפה. קית בהפסד גם להקל יש מליחה, אחר הספקונודע
 נמלח ואם להקל. יש ברוב, שנתערב קודם הספק בנודע וגם הקליפה. מקום נודע לא אם כשר כך, ובשלוקלפו
 יש כך, יבשלו ואם קליפה, ע"י מותר מינו שאינו הבשר וגם וסעו"ש בה"מ להקל יש מינו, שאינו בשרעם
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 להתיר והמקיל הפ"מ. בלא גם במינו מינו להתיר יש יחו, מינו ושאינו מינו בשר, עם נמלח ואםלהקל.
 ח(. ל"א )דע"ת לסמוך מה לו יש בלבד בה-מ שא"מגם

 דשכיה משום הדקות, מן תמוז בחודש הראש לסתוח שלא אומרים יש טים, בו יש אם הראשבדיקת
 סומכים לכך לאה אם מכוסים יהיו אם ב*תיחתן ליזהר וא"א מים,בהם

 לחוש צריך אין השנה, ימות בשאר אבל תמוז, בחודש יבדוק להחמיר, דהרוצה להיסך, וי-א )בה"י4ארובא
 ל"01. )תבו"ש מים בו אין אם מלראות, עין להעלים לו אסור הראש כשפתח אמנם הרווש. פתח שלא זמןכל
 חשש אין בוק, כשלא בדיעבד אך ולבדוקו תמוז בחודש הראש לסתוח לכתחילה עצמו על יחמיר שמים יראוכל
 ו'.( ל"א הרב)ש"ע
 הרוב מן הבהמה זו יצתה ריעותא, בת שהיה דכיון בדק. לא אם להתיר אין בראשה, הטנענעתכבש

 שלחן )הגרע"או להקל יש בה"מ בדק כשלא יכדיעבד וה'4 י ל"א)8"מ
 לאסרן, יש ונופל, בראשו טמבב ונ:שעוטד רגליהם, על לעמוד יכולים שאים עופווז, טינייש ייז4גבוה,

 ס"ז4 ל"ב אברהם )בית בראש לטיםוחחשינן
 כמה בדקתי כלל. מחזירו ואין כן, ואוכל והולך בעיקום, לאחוריו ראשו העוף טחזיקלפעטים

 לבדוק שנכון ואף והכשרתק בראש מים נמצא ולא*עמים,
 י"ח4 ל"א )דע"ת להתיר יש בדיקה, בלא נאבד אם מ"מלכהחילה,
 הדיט4 )עיקרי ס"ס דהוי משום להתיר, יש האיסור, באופן היה אם נבדק, ולא בראש טיםנטצא
 לכתחילה הקרן, טן היוצא ליחה נ"ח4 ג' )שבו"י לאסור יש בראשח, הטנענעת טבהטהחלב

 ט"ז4 ל"א )דע"ת להקל יש בדק, בלא בדיעבד אבל לבדוק.צריך
 א"צ פנים, בצר ואם הקרומים. לבדוק צריך חוץ, לצד בפיו הוא אם חבהטה, בחופם שנטצאתולע

 כ"0. ל"א )דע"תלבדוק
 המצוי. ומיעוט ד"ה טרסות עחן הטצוי,טיעופ

 דעהו להה לירע כרי לאו. או מסוכנה היא אם לשחוט, לו שמזמנין בבהמה להסתכל השו"בצריך
 הסימנים כל שראה אח"כ שאמר אצ"8 מסוכנת, שהיא נודע לא ואם למסוכנת. ששחך הדינים עלכזמוכנוז

 ג'4 י"ז *מ-ג ד'ו )כנה"ג נאמן אינו לפירכוס,הצריכים
 להקל יש בדק4 כשלא ובדיעכו פירכום. צריך כשרה, שהיא במקום הרגל או הגף שנשברעוף

 "4 י-ז)דע"ת
 מעמווין ואם ל"0. פליחה )חמו"ד פירכום וצריך חולה, בתאי העוף מהבשר, רחוק והעור נפוחעוף

 העוף טעי ט"ז(. י"ז נרע"ת פירכוס בלא להקל יש ועומדת,אותה
 היא וטמוכנוז ט"41 )שם פירכוס וצריכה למסוכנת, לחוש יש להמקילין גם החזירו, 1לא לחוץשיוצא
 גולח, שאכלת כגון לה. תגורם מאכל שאכלת מחמת לעמוד יכולה כשאינה אף אלא "ולאת, ע"י דוקאלאו
 א(. י"ז )ד"ק חולי ע"י כמוה"ז

 ממקוסה, לזוז יכולה שאעה ער כ"כ חולה היא אם דגלעש על עוטדת רק שוכברע היתה שלאבהטה
 ה'4 ט' )מנה"ז כדינא פירכוס וצריכה מסוכנת, ה"ז'

 רק הש"ך כדגרי להקל יש אמות, ד יסה הילוך אח"כ והלכה אחרים, העמעוה יק טעצטה עטדהלא
 בספק עצמו להכניס ואין שחיטתה, על לברך אין טמוכנוז בן, י-ז )וע"תבה"מ

 בי(. י"ז )פמ"ג עמה אחרה בהמה ישחוס אך לבטלה,ברכה
 הכהשוע הוי דלא נאמנת, האשה וחשיב. ש*שטה אמרת יהאשה בעוה פירכוס ראה שלא אטרשו"ב

 ויא מ11 בעיף, כ"א4 ה' )שו"מ ראיה אינו השוחט, של ראינודלא
 בבהמה דדוקא מבהמוע יותר בעוף, להחמיר יש ע"כ פירכוס, להצריך מסוכן שנקראת במה בהדיה לןאתפרש
 מסוכן. שאהן סימן הוי לא כשעמר אף הקל, העוף משא"כ הטג דכבידה משום מסוכנת שאינה סימן העמדההוי
 ו1רנו חמא שהיא שרוחין כל עיכ מבהמדע יוהר למות מסוכנת בקל המ מועט, דחיותה משום דעוף, י"לוגם
 י-ז4 )שמ"ח פירכוס וצריך מהני, לא מעצמה שעמוה אף עוסות, כשארהולך

 קל, פירכוס גם מועסת דחיותה משום קל, פירכוס מהני דבעוף דכיון דאדרבינ איסכ(נ היא דהסברהוי"א
 כח בה יש אם עוף, מכ"ש עמדה, מהני רב, שחיותה בבהמה דאם ק"ו, י"ל כן כמו חוות, עד"ן בה שישמורה
 י"0. י"ז )דע"ת כו' בעוף גם העמדה דמהני כלבו בספר ומבואר ברטו, בחזקת דהוי מעצמה, לעמודדיכולה

 ע"י להיות שרגיל תנועות ושאר הקאה, או באוכל, משוס כגון שינויים, שאר בעוףוכשרואין
 ממסוכנת, לאכול שלא בחסידות לנהוג ה'4 י"ז )דיק מסוכנת בכלל הוא זה דכל פירכוס. צריכים ג"כחולשה,
 פרישוה. בשאר נוהג שאינו מי אפ" מישראל. אחד לכלמוהר
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 כף. דמסמוס דאמרינן הא ו"ה ניטל ע5ןטסטום,
 ואסור המקום, חכמי הנהיגו כך אומר אני כהלכה, שלא אפ" להחמיר רגילין שה19סקים מקום כלטבהג

 להי*ך, לנהוג ואומר אחר חכם ובא ההוא, החכם מת ואח"כ להקל, או להחמיר העיר חכם ע"* בעיר, מנהגכשיש ל"ט(. רשי )פר"ח בהוראה ממש שסעו שנדע עד דבריהם, עללעבור
 כץ. כ"ה ס" חו"מ )ש"ך הלחמיר והן להקל, הן השני החכם על לסטוךיטל
 רק כן כשנהגו אבל לעולם. כן לנהוג היה ודעתם כן, עליהם קבלו מכיון בכהנת אם אלא מיקרילאטבחג

 והו"ל מוינינ בדיעבד אף להסריף יש הסימנים, הזמי1 ולא ביונים, חטפרקת עם הסימנים חתךטפרקת מי(. )מהרשד"ם מנהג נקרא לא זה באופ1 כי מה. לסיבה אובמקרה
 בתגיגן ולא הה4 יתירא וחומרא כ"ד4 )שמ"ח זה בכל להטריף נוהגין במדינותינו המפרקת כל וחתך שוחםהיה כ"א4 בכסף )נחפה בדיעבד להקל יש והפ"מ, הדחק ובשעת ח'4 כ"א )שמ"ח תחילה נשחס מהספק

 ומ"6 הפ"מ. כלא אף להקל יש ובעוף בהפ"ש בבהמה אף להתיר ריש הש"ך כועת והעיקר י"ז4 )כנה"גהכי
 הטפרקה. קודם הסשנים ששחם יווע שהוא באופן שחיסה בשעת הסימנש תפס אם רק הוא הנ"ל ההיתריםבל

 להעבירו, יש ב5ה יהרגיל ד4 כ"ד )דעית שה5ה חשש איכחדאל"כ
 5שה4 השיב )שו"ת נאנריםדם שמנליע משופ אמור, לכתחילה דודאי

 עקוגג בטפרקת לפנעו הבא עוף ד"ה השם 5יו עקום,טפרקת
 )וע"ת שיעור ט נהע וחכמש שחיסה, מקום ההשם כל דמ"ה מדרי, רק 5טל הוי ולא חשחיפחטקום צמרים יש בי4 בי )מחבר פסולה שחיסתו בנמ"ע, מתחילת למטה או ההשם בתורבץשחם
 המחבר, בועת לדיבא ועיקר ח'(. כ' )פר"ח 1לשחסם לצדדין חסיטנים להחזיר לכתחילה אף להקליש כ'4 ס" ריש )שמ"ח ה~"מ דהוא אשרים ויש ב'(.ס"

 שהמחדק כגון הצואו; באמצע לשחום דא"א והיכא כ'(. )שמ"ח באמצע הצואר ב*ים לשחוס ישולכתח,א
 וההכרח הגרון, בתחתית יבש גרר איזה שיש או הצד. מן הסימנים באו זה ומפני לצדדין, הראש קצת עקםהבע"ח
 ו""0. עשרון )מנה"ז הנ"ל ה9ר"ח על לסמוך יש לכתחילה אף אז הצד, מןלשחום
 למעלח אחר למקום זה ממקום קצת ידו נדחף הבע"ח, יפרכוס  השיויי  יע"י א', נטקום לשחופחתחיל

 בבהמה, הטר מקצת או בעוף, העור ב"א חתך לא עד15 אם למסה,או
 ממש, העור על וגרירה סחיפה ע"י למקום, ממקום הסכי1 שנוחף רק כ5, סכינו יגביה שלא הוא אפשר זהשבאופ1
 שחיטתו כהוגן, הב' במקום ושחס הגרירה, עסק בלי שה"ז4 בוי שהה שלא וגם ב"ש. אף הגבהח שוםבלי

 בלל, שהיתי שלא לי ברי השוחס אמר אם ואף נ"ל, בזה משם. ל5לות להסכי1 קצת שיגביה לא אם לחוד,טירה ע"י הסכין שידחוף א"א דבזה לסימנים, סמוך עד העור לעומק בחתיכתו קצת ירד אם אכל בעוף. אפ"כשרה
 י"ג(. )מנה"ז ב"ש שהה דודאי להסרקי.יש

 עשה מתי ירי ולא ביה"ש, החתר אצל אחה חתך עוד הטאר, בעור נמצא השחיסה 1לאחר עוף,שחפ
 מהרש"ש. ג'ו ב"א )דיק בזה לאסור יש השחיסה, גמר לאחר או השחיסה לפניאם

 נעשה דלאח"ש הבע"ח נדנוד שע-י שחיסה, גמר אחר ההגבהה שנעשה אומדנא יש השוחס, אומנות לפיאם
 נעשה שלא ראה זה שעד כיון מ"מ, אז החתך, זה שנעשה בעיניו השו"ב ראה שלא אף בעור, למעלה חתךאח"ב
 ה'4 ב"ג )ד"ק בזה חשש שום ואין האומדנא, בזה מהני השחיסה, למקום חוץ והו כל חיתוך שוםשם
 שחיטה מצות בזה ולק5ם בשב, הסימנים לראות שיכי כוי שחיפה, בשעת החתך שטעקםטי

 ח'(. ח' מ"ג כלל )מנה"ז כלל בעינן לא מפורעת דשחיסה לעיקר, הספל שעושה ועוד, גמורה.שהייה ליוי זה ע"י לבוא שיכול משום הוא. גמור איטר זהמפורעת,
 )שמ"ח בעוף אחריהם 5חק שא"צ רק בבהמה. כמו פוסלין עוף, של בריאהמראות

 השחיסו4 מבית בא והוא שחור, או אחם ונראה דם, צרירת בעופות שכיח מיט י"כ( ל"ח חריאהטראווע
 שמן בהגה )לבו"ש בויקה צריך זהואין

 לקור. או לחום הריאה, מקום משאר משתנה הוא כי מומחה. הוא אם הבודק ביד להרגיש יש הריאהמראית
 הרה49 משאר קצת שקשה ג( באצבע. מסתבך רק רין49 בשאר חלק שומנו ג( קר. המראה שמקום קבפנים. חטראות לחרגיש סיטבים ד' ויש ל"ח(. סוף )ש"מ לראות הריאה מוציא ואז מגובה, או ריר כמו חלקהאו
 צד. מכל בה ולהסתכל להוציאה, צריך רק ע"ז לסמוך יאין ל"4 בי יוסף הסה הריאה משאר יותר נפוח שהואו(
 שמא ספק ס"ס, בעין דהוי להקל. יש מראות, אחר בחוץ לבדוק שהספיק קודם בשוגג הרטחז טגוה אםאך
 ס"ב4 ל"ח )רורפ כשרה ושמא כלל. מראה בה היהלא

 כנגדה. גדופן במכה כמו סרמוע האדומה, המראה כנגד קרושים ביצש בה תש עוף, של נריאהאודם
 י"א4 ל"ח )ד"ק מכה כמו להריאה, קלקיל גורמי1 קרושים ביצים גםכי
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 אם לראות הכיס, לנפוח וצריך מועד(. )אוהל כשר המריש מים שום מבל4 ריק הכיס שאצאמרהמרה

 יש ואם אפימס )יד נפחה כשלא אפ" בדיעבו סגי שלימה, שהכיס וכשר(מן )פר"חן נקב בהאין
 נפיהה צריך אין %חחילה אפ" היד, משמוש ע"י שנעשה רק מחחם אימ נקב שם נמיא אם ואפ"לתלות,
 כ"40 ייו)חיא
 וכיון גוררו, שהרוסא בבשד בקיזמן אנו ואין לאסור: יש בהמות, הרבה מתים  1ע"1 הרבה, נפוההמרה

 אאץכ בזה להחמיר וזרן כ"4% ש"ה אדם )בינת וטרפה כניקב הוי נפוח,שהכיס
 לאסור יש בכהמוש דכר יש ואם כשד. דיד, במשמוש נמוח אץנו אם אבל מיסמוס, חשש בו שישרואין
 "4 מ"ב)דעית
 הכש נפקע הרבדע וכשנתכ4~או חולאהנ מין היא מראיחוא ונשתנה ליחה. 1מליאה וגדולה, נפוההמרה

 ק"סן י )שו"מ להטריף יש ע"כ ומחה, המרה,של
 בה נמיא %א המרה תפחוה שלימה. המרה ונמצא לבשר, עור בין לחוו הצלעות מבין הבולפמרה

 שלש הוא מלמעוא העור אם תלוי הכל טץ. )צ"צ להכשיר יש כלל,נקב
 הפשטת עאי המרח וכשנחתכה ד'4 מ"ב )מק"מ להתיר יש ובהפ"מ גץ. מ"ב )פריח טרפה ניקב ואם כשר.הוא

 ר(. מ"ב )דע"ת להקל יש בה"מ לבודקה, וא"אהבהמה
 גכ81 )שלתן להטריף יש בצ*1רן, שנפרכה עד שבתוכה, מלי"ה הכיפ שנתייבש אווזא שלמרה

 והגח *וסל. נחמסמס אם ה"ה 18סל, שנקיבתו אכר ד% א".מ"ב
 מעהכה ובח, )תורח להכשיד יש מר, טעם בכבד טועמין ואם בוה, מחלקין ויש )שם(. מוה גדול נתמסמס לךאין
 וכמ"ש הכבה סעימת מהני לא ודאן ובוה אוסר, המרה כיס נקיבת מטעם דהש-ג ואומרין, משיגין ויש עץ.ט'

 סעימת מהני אי המרה בחסרה אלא האחרונים, נחלקו ולא בוה. אדם נחלק לא ומעולם הבה"ג, בשםהפר"מ
 )נ"ל4 כחסרה שנחשב נתמסמס, מטעם מטריף שהש"ג וייל י"ק. מ"ג )ור-ת בניקבח לא אבלהכבד,
 הכבד טעימת בוה ומהני ב'4 מ"ב )8מ"ג טרסה מר, 1אינה לבנה, ליחה ובתוכה עב, שעורהמרח

 ולא בכבד וטעמו מרה, בה נמצא שלא עוף כבד)מק"מ4
 כויצצין י"40 ברכה מחויק חחאו 4בני ס-ס מסעם להכשיר יש מר, והיה בקרקבן, טעמו אבל מר, טעם בונמצא

 וף4 מ-ב דע"ת כיהו או-ה אדם )בינת לחיכה ע"י טועם כשאינו כשד, מר טעם טועם ואםבכבד,
 גיוו.ם עמווים לו שיש כיון ח4 בענין להקל שרוצה מי ביד למח1ת אין הפעימה, קודם שנאבדכבד

 מ"45 ס" בדר"ת מובא נ"ח, ס" מנחם )דברי עליהםלהשען
 ל'4 ברכה )מחויק נשים 5!עימוז על לסמוך יכולין הכבדבפעימת
 מ"45 למז9ה )חפארת להכשיר יש וניקבה, מרה( להם שאין עופות )מיני יוגה ובני בתורים שנמצאמרה

)2(
 )שו"ת אמרינן לא רואין דושרי כניטול, יתיר ביה אמרינן לא עצמו, מחמת הטרפות שאין אבד%ניפול

 דץ. מ"א )*מ-ג כניטול יתיר אמרען בכה"ג דאף וי"א סיא( בנימיןמשאת
 היכא א% עצמו. מצד הוא כשהטרפות אלא הוי לא כניטול, הף ונימוק הבשר דמסמופ מקום ב% ואפינןהא

 ד4 ב' )טוטו"ד כן אמרינן לא עצמו, מצדואיגה
 ההעולק4 ב' ממש והיה הצו, מן דבוקים שהיו תאומים, אפרוהים שני שנולד שאירעעובדא

 בפיו. אכל "ף וכל ר%יש וד' צואריש ב' ראשים,ב'
 רק בפ"ע, בריות ב' שהם רואים שאם המורה. עיני בראות תלוי הדבר כניפול, יחיר מטעם לאסרם ישאם

 שנתחברו. בריות בב' ולא אבד, יתרת א/ בבריה רק גאמר דוה כניטול. יתיר דין בוה ש%ך דלא י"ל זל"ו,שנדבקו
 לשחוט יוכל או 9ק ישאכ השני ואם מהש (מ מקודם שישחטו כך, הוא בריוח ב' הם אם לראות, בזהוהמובחן

 יש נטרה היה לא החיבור שם נסרד שאם במקום דבוקים הם אם לראות יש ועוד כשריש ושניהם השני,גם
 ט"ז4 נ' דר"ת ק-וו מרדכי דברי )שו"ת שנההםלהכשיר
 אדאור8הא עוברים כי בהים. %נכל נכרי, לצורך בעצמם לשחוט לקצבים אסור %ן אסור. בידיםנינעל

 כמו יפה הסכין שיהיה נכרי, עבור ששוחסין בעת לשו-ב להוהיר צריך ומה"טואורבנן.
 קיכ4 כ"ח מנחיי תקמ-או ס" או-ח )ב-ח ישראללאכילת
 יי"ה 9י1 הריאה.נפיחת
 במקום אכל השחיטח. אחר שנעשה לתלות שיכולים במקום רק הותדה, נשחטה אמוינןיא הותרהנשחפה

 א'(. נ' )רמ"א טרפה כססק הוי בדקוהו, לא אם שחיטה, לאחר לתלות יכוליןשאין

 בשעת להקל לסמוך יש ביצים, והטילה שטענה או חודש, ייב מבן טפי היה הריעותא בו שנמצא הבע"ח אםעכי*
 נ,4 מק"מ ל"טו ובסוף שחיטד4 הל סוף כ%ים )גדויה סניף איוה עוו בצירוףחוחק
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 חהנן, ט חותרחנשחפח

 נסרדק ששא האבר בוה הריעותא נאד אם דוקא וה מהחם. הוקוהא בנהי
 האבר ובאותה לאבר. מאבר איטרא מחוקינן לא אהר, באבר הריעותא נולר אםאבל

 משום הוא דהחשש לגוף, סמוך הגף כגון כשרות. בחוקת שהמ אמרינן מחתם, הריעותא בה נולדשלא
 מחתם נשבר בספק מחוקינן ולכן שבגף. הריעוחא בשגיל נקובה הריאה מחוקינן דלא אמרינן הריאה,נקיבת
 ר-ח4 ג' )סוסו"דוכדף

)!5(
 כמו לה יש אם הבהסוה בעיני ולעין לראות בריאה, סירכא לה יש אם הבהמה בח5 לרגירהסימןסירכא

 הבהמה וברור, צלול הבהמה של העין ואם הט4 סרוכה בהטר הבהמה אותה בעיניה, בועהמואית
 ש% מפניסהווזה

 חה~
 אשהר דסבהחג ידה משמוש ע"י בשוגג מהרואה שנתלשה תלושה ייאה בחתיכת שפחחת דבוקחסירכא קמ"ו4 ל"ס )לבו"ש להקל יש תחתיה, ובצבצה בוה"ו, הגהוג קליפה ע"י שעברה כסדרןסירכא ר4 דוד )יד עין במראות ניכרים הם הגוה
 שכל אף שחיטה. יאהר נעש" הקיע שאותו בודאר וידוע הסייכא, עברה ימשמושמיעור

 הפ"מ במקום להתיר יש לכן יבצבץ, דודאי לבדוק א"א והכא לנפוח, צריכיל מיעו"מש ע"י העוברתסירכא
 הריחש דלדולי ונקראים כשר, אחר, למקום סרוכים אעם אם סירטש כדז בריאח חנמצאיםדלדולים ס"ט4 ס" ששל)גבעת

 שדלדול ויאא קל"!4 ליס )לבו"ש סירכא הוי אחר, למקום סרוכים הם אםאבל
 ז(. ל"ס יקותיאל )תורת אחר למקום דבוקה כשהיא אףכשר,

 מריעותא כשיוצאין אפ" בה"מ להכשיר יש קצת, יד בחווק שהוא אף הסירכות, כררך להדלדולים קלףאם
 ביותר אדומים קצת שהן הוא, הדלדולים של הסיכ!ן י"ד(. קו"א )מנח"י הוי לא כ"ד ריעותא דאפ" ולומרגדולהו
 ממש בחוד הם אם דוקא זה אך רביתחהו. והכי כשר, בנפוחח, עולים הדלדאים אם ואף ליא4)מנה"ו
 וצורך בה"מ להכשיר יש דם זיעת יצא אם ואף להכשיר. יש ובצבץ, בכח הדט%ים קלף ואם פ"ד4 י-ט)ו-ק
 אודם יוצא או מבצבו הוא בקלות גם הרלרול כשקולפין פעמים דכמה סובא, שכיח הוא כי בכח, בספק אףגוא
 דבמומהח ונרחה בט. ל"א )מנה"ו להחמיר יש דם, ססנו שיוצאת תלויחסירכא צ"41 ל"ס )לבו"ש לאסור אין מיעו"מש, ע"י עוברת ואינו בריאה, היסב דמקה הש אם אפ" תלויה,סירכא )שם4 קצת להצדדים גם להת*שס דרכם מיהו ממש. השיפולי בחוד כשעומד אלא דלדולים, וין שיך לא שם4)ד"ק
 למקום נסרכו שהם אף לבקטים, הניכרים דטולים כמראה הם אם הריאהו בשיסולי חנמצאיםדלדולים כ"ט4 8י )מנח"י להקל יש סירכ"ג שאץנו ומכירויווע

 כמה מהריאה יצא הדלדול שנקלף אחר אם שאפר טיפ, ונ"מ דטוליב ג"כ הויאחר,
 בא דוא בוה להכשיר יש נוגה, ומפיקים ויו מלאות אבעבועות כעין דהיינו הריאה. על הנמצאץםש*יגעלעך ל"ס4 דע"ת ק"או ל"ס )לבו"ש מכשירין ויש 8י4 ל"ס )שמ"ח להסריף יש בנפיחה שעולח בכסדרןסירכא צד01" )צמח דמים סי*ות בדטולים למצוא הוא שדרך כיון להכשיר. ש דםטיפות

 ל"ה4 לבוגה )עצי ויפה שלם הוא שחחתיה הריאה וקרום ליחה, הפשסתע"י
 יוסף )מנחת צ"ע הנפיחהו בחוזק לתלות יש אם אך סרפה. הריאה, נסיחת עם מהנפחים שהשפיגעלעך רואהואם
 להקל יש הרהשה, קרומי עם הנפיחהו חווק מחמת הללו הבלע~ליך שהגביהו לתלות יש ואם ס'4ל"ס

 8"ח(. ב')סוסו"ד
 שאין ויאא ל"ז4 ל"ס )שמ"ח גנחת שנפרד כל במוינותינו הכשירץ סיעוך, סחני ג"כ דבוקחסירכא

 קמ"א4 ל"ס )לבו"ש סירכא בלי נובוק למעך היתרשום
 אץרע טם בחווק, מושכין שנשארו ורילדולים הסירכא. באכ!צע רק בנקל יהסיר לכ!עך שלאנחגו י"ב4 )נעה"י בדיבוק בנחת הפרדה דמהני מודה הלבו"ש דגם נראה סירכא, כל בקליסה, שמתיריןאמאיע

 הורה חדלדולים, תחתשבצבץ
 ה~

 להתיר וצ"ל מברדיסשיב ישראל של רבן הק'
 הרב )ש"ע %ה"ה ממעוריסש בער דוב מו"ה הק' רבעו ועת הוא שבן וכ' הסבח. יד במשמוש הבצבווולתלות
 יש הסירכ41 עובי משסח להלאה בצבו אם קעוה ע"י הסירכא שמסירין בומנינו אף נוהגין וכן יאב(.תשובה
 ה"ת שלא כגון בוה, קולא צד בלא"ה שיש היכא "(. ב' הזבח )דעת זאת נעשה הקליפה חוזק שמחמתלתלות
 שלא בסירכא אבל לשומן. סירכא וכן הש"ס. מוין דכשר באופן החזה במיצר טופן סירכא כגון ממש,שלכ"ס
 ס"ה4 ל"ס )דעית בזה להקל אין במש,כסורן
 הוהוקה מתחילה כי להקל, יש ובצבצה, פ"ב שבדקו אורע ואח"כ בצבצה ויח בפושרין, א' פעםבדק

 מ-הס. ב' )סוסו"ד הנקב נעשה שאח"כ ותלינן בהיתר, ויצאה נקב שם שאיןבודאץ
 אם במט*ק ודוקא נ"ג(. קונסרס לאברהם, )וכור להכשיר יש בצבץ, לא ואח"כ בצבו שמתחילה בהי*וך,וכן
 ס"ו4 ס"ק, )דע"ת, בתחילהבצבו



שמואל תשש"י%בית8ש
 הרוח ואון הריאדע קרומי רק שנו9אר דשביח האוגא בשר כלות במקום חריאח בחוד בסירכאעדבדא

 לשומן, סירכא משם ויצאה בתוכן,נכנס
 ונקי

 בויקת וטהם בקל.
 ה5סק היה אם ס5ק והיה הנ8יהד4 וחוזק המשמוש ע"י להחוד סמוך מנכה הריאה עור נפהח רוק, או5ושרין
 אבל מקודש שלם איח עמה, שנ5תח להשו"ב ברור והיה הסירכ"4 מקום ובין הנקב בין שערות ב'בשיעור

 וה9אר הפ"פ והיה ביגהים בשר בלא בוה וה הריאה עורות דביקת ע"י הסירכא מקום לנפוח אפשר ריהלא
 הבושם )ערוגת אותו מוחיחין "רן מגגלה היוצאת בסירכא להקלשרוצה דפי ויאל נ"ן4 בהר"לר ד"ק )לבו"שו מסריפין יש ימשמוש, פ"רו ע"י מחקרומין א' שקלמחסירכא כ"ה4 ל-ו ס")וע"ת

 הסורכודע בענין לחלק יש לאו. או הסירכא תחת הוא אם יספק לשם. ססוך ובצבץ שקלפוח,סירכא צ"א4 סוסו-ד, דותש-1,
 פהולוולום "ף תחת נמצא אם דרייניס. מעשה מתורת בזא להקל אמם אממ קליפח, ע"י שעברחסירכא ס"ך4 ל"ס )דע"ת להקל יש ממש כסדרן שלא היה לאד"ם

 להחטיר ואק לתר"לר, טוע און הטירכשג עיקר משסה להלןשקולף
 אה-ב בפושוין בדיקח בלא בנאבדח בה-מ יהקל יש דדן בקילדף אף קנ.41 ב' שלום)שאלת
 קכ"ב(. ליט)מק-מ
 אפלו היא גמורה סרפה 5ושרק בגויקת בצבו שלא אע"פ הסידט4 של הט"וטש עאחך דםיצא

 כוורות גה8שס הזה שמנתג כיון אע8"כ, חכמים. ברצון שלא איסד בצפורן, סירכא קילוף שלחמנחג י"ט4 אפרש )ביתבהפ"מ
 זה לבטל ידים את חיל אנשי מצאו ולא הבווקים, בקשלפגייו

 מסאסענוב, ו-ל סענדער הר, מו-ר ה9 והרב הקילוף. על וסומכין בזה מקילין ע"כ כו/ להם הנח ואמרוהמגהג,
 לישרוא, לוש דגח ל"ט4 סוף בתעף לבו"ש קכ-וו ל-ס )פר"ת דריינים קרום מוין סמך להמנהג שיש9גר
 גמורה דסירנא נקב. מחמת "רנה כזו סירכא שגם האחרונים, חכמי קבלו ומסתמא הם. נבטים כני נביאים "רנםאם
 כ"ן4 ס" ב' חלק חחם )דברי בנחת מתקלפת היחהלא

 נמהת תהיה זה ומחמת דק. בעור שתהיה עד בנחת בה ימשמש מקודם בך. היא חקליפח שלחאוסנות
 י5שוס ואה"ב ומכאן, מכאן בנחת, הנשאר יקלוף ואח-ב לשנים. באמצעהות5סיק

 הסירכא עמידת משך כל בזה שיסיר עד ובמתון, בנחת הפתיחה ממקום לקלוף ויתחיל  עבביש, כקורי הוההעור
 יתחכם ותמיד חלל. בלי קרום כעין הריאה על ממש דבוקה שהיא במקום אף לקלוף צריך ולפעמים בעגולה.סביב
 השוח5ים נוהרן לחמים ל"ג4 )מנה"ו יותר בנחת להתקלף עחה שמשם אהר, ממקום ולהתחיל כאןלהמח
 מהרש-ל4 )הגהות יותר בנקל מתקלפת היא ועי"ו לב'. לארכה הסירבאלחלוק

 וזיל: הש בשל"ה במבואר תכשרש סירכא בה שנמצא טבחטח בשר 9כלים אים ביותר,דחנזחרים
 הסירכא סרפה שהיה במקום מהמיעוך הנכשר בשר תאכלו שלא מצוה העי בנגואתם

 אכל שלא טי אשרי ע-ד(. דף )שליה כף זה את שתךרש1 עי סחמבח בשר 1זקנו ולא הדין.מצד
 כ"א סירכא משום יאכלו לא תורה בעל שהוא מי וע"כ י-ג(. ל-ס )כו"פ לו ויבושם הערב סירכא,ממיעור
 אדש שהוא מה ל5י הוא והכל ל-ז4 ל-ס )5מ-ג ויו-ס שבת לצורך ואת גם יאף סחציי4 לטמהכסדרן
 ומעשיו תורה, בעל שהוא מי עכ"8 לאו, ואם לו. פ(מר קדוש מסירכו4 לגמרי ומתרחק בריא, אדם הואדום

 אנל ויו-ס, שבת לצורך ואת גם ואף מחצחן, למסה כסדרן כ-א סירכא, שום ממיעוך יאכל שלא יוהרבשריש
 קמ"ס(. ל-ס )לבו-ש הדחק מחמת אאיב יאכל, לאבחול

 אבל להחמיר. אלא וה "רן למעך, נוהגין שאנו אף מיעוך, כלא הוין מצד שכשר דבמקום משמע,מכאן
 מ'א(. אברהם )בית נתמעך אם לאכול לו ומותר בזה, עצמו על להחמיר לו "הן הירא ואפ" הוא,5שוס
 שבתחתיוחה רק בצבץ, אא מיעוך ע"י והאבת נגלד, ובהחתיתה בריאה, הנמצא סמרונעם אוזייגער

 על קמס נחשב שוה לומר אין הרישק מעור שנמשך רק הריאו4 לשאר שוהלא
 קמס, נקרא לא מוה, וה העורות מעס נמוך שנראה מח אבל הריאה. מגוף חסר אם רק נקרא לא דקמסהנגלד,
 0"41 א' )סוסו"ד המורה עיני בראות תלוי וח כל אך בכה-ג, להכשיר יש לכן ב-כ. ריעותא אינו נמי 5ורתאונגלד

 שם יש שבתאי בברס, לבדוק חם הכוסות, לבית הכבד מסרפש סירכא נמצאאם
 שנסמוך לנו ודי ומעכבה. היא חיובית וו, יבויקה ח'4 מ-א )רמ-א מחס או קוו הכבד טמרפשטירכא

 אירע ואם להסריף. החליס ולא לבדוק, שיש כתב ורמ-א הואיל הבדיקה,על
 סירכא ראה אם בדיעבד דמ-מ יי-א 41-0 ס" )נו"ב ישראל בבהמת אפ" להקל אין בדק, ולא הכרסשהשליך

 ::מי י נ:ה:נך::וגימש ::: ::י : ::ג 1:ם::



ק5שמואל אבחדייבית
 פיעוט בכלל וה דארן ח4 אחר ולבדוק לההמיר צריך אע אע8"ט המצוי. סועו0 והה סירטח, 0ובא נהושכיח
 על הקצגים סומכים שע"ז שם, ידם להוליך השו"ב שרגילים הככה שבהצר מקום בע מחלקין,ויש שאלה4 רשמי )סי זה אחר לנתק מיייב שהשו"ב אומרים מש ליו4 כ' )שו"מהטצף
 יסעק מסתמא ממץ השו"ב יד שאע ובמקום שם. לבדוק מוכרה דדמשו"ב להחמיר, יש בזה בודקיש וזרגםה19"ב
 כל אי יודקין קשרן כורך הכבד שבחצר הסירכא אחר לחיש מהויב אונו ההלכה מצד אם הי4 )ו"ק הקצבשם
 ה0רפות מן עין כמעלים הוי כן, עושה ואינו נסרך אם לראות יכול ואם בוה. להקל אין מאם טרפוהעהא"
 אוש דו% להגף4שה יש מעל"ע, גיקכ ולא נקכ שמצא אלא מה0, מצאו 1לא ובוקו לביה"כ, ספרפשסירכא וקכ"ה4 סאא כ' )סוטו"דבפזיד

 גויאר הקילוף שלאחר כל מאמ הסיהכשא כנגד ק"ד שיש אף תהוב, מח0נמצא
 ט'(. ההדשות צ"צ מאאו חטם דירי ח"סו מש )שו"ת כשר וימה שלם תחתיוהבשר

 הרב לסני "הא מעידג חעיוח לביה"ס, או להמסס הכבד מטר8ש סירכא בוין להורות לשו"באין
 אמרו דהז"ל וכיון דבהמה, ס" ג' לשחוט כדי א', צוז8י בשיעור השמדנא למייש הרי א"כ א', ס" רוב רק בעוף צריכים ואין כען צואיים, מי 8חות בו שיש סכין שחיפח שלסכין סרש י בית סירכא, סדיני עודעיין לי41 )פאא להכם סכיט הראה שלא טבח כרין דיגו ע"ז, יעבור ואםשבעירו.
 גם טק"מו ויש א'(. הבושם )ערוגת א' צואר כשיעור מה"ת די דבעוף ממילא כבהסיע צוארים וב'השיעור
 8ממש עטן בעומק. בחודח סדק שישסכין 41 כ"ד הרב )ש"ע לבד צואר כמלא רק בו כשאין כה"מ, כדיענרבבהמה
 אין עכו"ם עק ואפ" לכתחילונ אף ק8ידא שום אין בעדו, משחות בתו או שאשחו שחיפח שלסכין

 הסכע. בדקת עטן ובדיקחו,סכין *4 ברטת ואהלות מור )שו"ת סיכה מעשית "יף %א אוסור,ן
 שיש וחף חקזדו. מהמח עליו לעבור יכול הצשרן און כי בה ישחו0 אוסרע יש אה חריף, שחואסכין

 הללו. בסכעש השש יש כיש, שהחח מחשש בסוהים להיות בכיגה כן שעושיןטמרים
 הסכין לתקן שמוכרחין ריעוהזא עוד ויש חיוודב וקות מחמת והסימנים העור תחת שגכפ8ים חשש ישגם

 ברסכיגים לבחור יוהר טוב ע"כ אגימה. היה לא אם בירור און החיכוך ולאחר היה וועל 8"כוך ע"ילאתיש
 דבה לה1ציא יאין ר4 ייח )ד"ק כף הרבה כ"כ דק יהיה שלא כדי בחידודו, ממוצע ההיא כאס, וקששאעם
 כיש, פממח מאיסור להנצל בכוי היטב חלק הסכע שיהא בעיקר להקסיד הג1היים אותן כי מהמנהיים, א' שוםעל
 בסכין הנוהמן וגם כ"וש. שההה חשש על כ"כ משגיחים אוגם שעי"1 חף בא4 שיסמכו מה על שוסקים להםיש

 כיס, חלקה להיות הסכע יכול שלא במה מקשידין ולא כ"ש, ושההה דר0ה לחשש בעיקר שחוושיןמלוטשח,
 שי0מוכו מה על 5הס יש רםגם

 )ש"י
 הריווד יראת מ8ני בזוצכעו לעבור יטל שחףט כיון ביוהר. חד שהוא בסכין לשחוט א0ורולדינא, ד4 שו"ת הרב,

 להרגיש יטל היה ולא דקה 18מה שהיא לחוש יש כי כוה, בסכיך כששחט לאסור יש נדיעבד ואףשבו.
 העור ע"י בטהרה יתקלקל לא חה להחוה סמוך ביוהר וק תהיה של4 הסכע, יעש1ת ליזחרנכון . טי4 ")מנה"ז
 לרזוש סמוך למעלה באצבעו הלהב ותאהז דהייגו א4 באוש רק עוף, בו ישחוט מ1תך בחסח שלסכין קכי41 )מיהיי המפרקת עצםאו

 העוף של צואיים כ' כשיעור רק הסכין, בראי מאחיזתו הנשאר במקצת יהיא ולאהסכין,
 וישחו0 הצואה על הסכין מלהכביד ימנע ועי"ז מתאא, למטה לו יתלה הקהא אם מ0ה, לצד הלהכ ושארהנשח0,
 בף4 0"1 )מנה"ז חשש ואון בראשו, למעלה הנשאר מקצתבאוחו
 בו כשיש לכתחילדע לשחוט שיכול בוד4ף אנל מצה4 להידור רק והוא שבעות, י"ד לחיות צריךסכין

 השלחן4 )ערך אצבעות ד איעור בו כשאין אף הבהמוג של צואריםג'
 ושלשים שבעה שיעור הוא אצבעוחע השד צאל. כשץעור הוא אגורל רוהכ וכל ה'4 )שמ"ח אגורל רוחב הואאצבע

 ושומים צנון כגון חרומים ודברים "4 )מחבר הדחה ע"י צונן בו לחתוד מוהר שחיפח שלסכין )אחרו1ם4 מי55טעטער שחותסענטימעטיר,
 דוקא וזה י"א4 " )מנח"י בה"מ רק עיי לסמוך ואון 8ר"ח4 )כו"סו צתן כשאר והנוי"א

 כוואש וכל, מכל בו להשתמש אסור עוד, בו לשחו0 שדעתו כל אבל זוג בסכין עוד לשחוט יבוא שלאבסכין
 בלש באותם ובשלו דק, דק בצלים בו וחתכו הסכין קגחו 1אח-כ תרנגול, עכו"ם בו ששח0 כשרסכין כיב4 " )מנה-ז י"ד י"ח בס"הרמאא

 טן ס' שאון אף הסכין, גגד נהדגים ס' יש אם הסכע, גגד רק הבצלים, מד ס' כהם היה ולאדגים,



שמואל שובחיייבית2%
 ד'4 עולם בנין )שו"ת להכשיר ישהבצלים,

 ריעוהא בו דשכיה ביון טרפיג שהן ידע כאולו להחמיר, 4ח1 יש חסלעיפי4 אווזות בו ששוחטקסכין
 ט,4 ב, זבח )תורת היטב היטב לשחיטה שחיטה בין הסכין לקנח יש ע"כביותר,

 שסומכין לומר ויש השחיטה. קודם יסה יקחנו לא שמא לחוש ויש יהלוד, שיא בחלב אותו שטושחיןסכין
 בהשחאע להקל יש שחיסה דלגבי ח,, " הש"ך דברי ולפי אח"ס. הסכין שמשחיזין האעל

 י"ז4 " נוע*ח להחמיר אין נקי, הוא אם שאבייוביון

)ע(
 שהקשה שמאי י"א חי. עובר בה ונמצא העכו-ם ונחרה לילה מקשה שהיתה בכהמה שנמצא חיעגלעגל

 עצמו בשחיטת היתר לה ואין קושיתה, לה גרמה וזה להולד, חדו4יו לו כלו לא שאכתי מורה זהבלידתה,
 יסןפ, 1 הולד שהה ואח"כ ידו, את העובר והוציא לי~, מקשה היתה דהבהמה והיכא וי"א ע"ה4 יעקבנדגרי
 גם בכה"ג מ"מ יסןם, 1 שהם מהני דלא דס"ל התבויש גם ל!שת, נעקר שככר דכיון להקל. יש לכ"עדבכה"ג

 ימים. 1 עד להמתין שצריכים ~קה וה' לגטה, חדשים 1 , והיע הדשיו, לד ?-- 1המלהעגי
 יבויעבד ז'4 ט"1 נשמ"ח יפה הילוך אמות ד' כשהלך כ"א להתיד, אין הימים אותן בכל הולד הלך לאאם
 1"44 1 )מגה"י שלו חולי מ5ני הוא הולך, שאינו דמה לומר, דתולין הלה לא אפ" להתיר יש הפ"מבמקום
 ונשחס טרפוע עושה שאיע במקום הרגל או היד שנשבר כנון להלוך, יכול הולד היח אפ יודע דאינווהיכא
 ט"41 ט"1 )דעית לבשד דוהק כשיש לכתוילה אף להקל, ישהענל,
 טעמים. מכמה להתיר יש הלך, ולא ימים ח, עוד בידו והיה ישרש, וקנהו עכו"ם, ביד ימים י ששההעגל

 להקל. יש ובדיעבד מוחלט. אעו ימים, ח, שהה אפ" אסוד הלך דבלא השמ"ח שכ' הדין דגוף כיוןחוא
 הפריס הרא"ש והצריך 81א קרקע, ע"ג הפריס בעינן דלא מורים כ"ע דבוה י"ל ימיש י"ד ששהה דכיוןועוד
 תרתי גם הוה בכפל, ימים ח' ששהה וכיון למעליות(ה תרתי דבעינן משום ימים. ז, בשהה אף קדקע,ע"ג

 כ"ח4 א' )טוט1"ד לכתחילה אף לשחטו מותר ולכן והלך, ימים ח, כמו ונחשבלמעליותא,
 )נקה"כ בהמות כשאד ויהיה שיגול, עו להמתין וצריך יסןם, ח, מהני לא הדשיו, לו כלו שלא שידועעגל

 ס"41 צבי תשצת יו"טו מה4 א' פ. המלך  נשער יסןם ח, דמהני וי"א 0"41ס"
 לידתו ביום אפ" שרי ומואורהתא מור4גן. דק הוא יסןש 1 להמתין שצריך חדשיו, לו שבלו יוע שלאעגל

 ליה חוששין חליו, בתוך ושחטו יסןש הח, בתוך העגל חיה יאם "ז4 ב' ע"ב י"בו ט"1נתבו"ש
 ואין י"ל בזה למיתה, גוססין דרוב דקה"ל גוטס, כעין בחולי דוקא ט"1(. נשמ"ח שפירכס אע"8 מדאוריית4עלנפל
 צ"0, אהע"ז יהושע נטפר חוששין אין בעלמא בחולי משא"כ למיתוג קרוב הגיע דלמא בקיאיןאנו

 ואם היום. כולם לשחום וצריך ימיש ח, בני שהם עגלים בב' שנתערב ימיש ח, הוא אם עועשלאעגל
 דבריה דקיי"ל אף היום, כולם לשחוט להקל יש מרובה, וטירחה גדול היזק לו יהיה להשהותםיצסדך

 הוי דלא להתיר, יש ונזק, טרחה הרבה לו שיש כיון מ"מ ג"כ, דשיל"מ דהוי בכאן ובפרט בטיל. לא באלףאפ"
 י"זו א' ב' יו"ם לה4 בפתיחה נ5מ"ג טעל"ע יכ!ים ה1 שיהיו צריכין יאין ד4 הבושם )ערוגת דרבנן ספקרק

 כ"ה(, א' טוט1"ד קנ"זו רע"אשו-ת
 אמרינן לא השביעי ביום אכל שלם. ליום הלידה יום מקצת דמצרפין לענין דוקא שוה לדעוגוצריכין

 ל"ס(. ס"1 )דע"ת הלילה עו לשחום אסור ה1 וביום ככולו. היוםמקצת
 לסמוך ואין 1'(, רא55ארט )רח"ב שבת ולצורך בה"מ בדיעבד להקל אומרים יש שסונה, תוך שנשחםעגל

!
 לענין רק להתיר, אין התערובות ואף הנ"ל. כהן הר-ח שכ' היתר צדדי על

 המתיר העד נאמן אותו, מכחישין אם אס" ח', בן שהוא אומר א' ישראל שעד עגל כ"ו(, ט"1 נדע"תהכלים
 היום לישראל שאטך נכרי למשה(,)תפארת

 נו~
 החחראל, אותו קנה ימים שמוגה ואחר אצלו, שיקגה עגל לי

 דהעגל הנכרי, אמר ואם א'4 חיה )נפש אצלו הישראל ילך שמא דיחוש שקר. אמד לא דבודאי ע"ז לטמוךיש
 נותנין יש ל"ן0' ט"1 נדע"ת ח, בן דהוא לומר לו היה מכוין, הוא מקחו להשביח דאם נאמן, בודאי ששה, בןהוא
 "ג(. ד אדם )חכמת שינים ח' לו יש ח ח' בן שחואסיסן

 להסןתה צריך רק חי. להשהותו אסור שמסריפין, במקום דם ויצא נוצה תלש או העור, מקצתחתר
 אף א"כ בה"מ, שרי לישראל אפ" דהא כ"ס. בזה להחסןר ואין יי"א י"ד4 ב"ג נשמ"ח לנכדי ולמכרוע1ר

 צ"ב4 כ"ג נדעית לנכרי למכרו לאסור אין הפ"מבלא
 גראין 5ניו מעבר אשד הסימנים, ע"ג הפרוס דק עור תחתיו נשאר אם חנוצוונ 1זלישח ע"י בידו העורנקרע

 ל"ב4 כ"ג דע"ת א'ו הזבח )ועת בה5ימ להקל יש יבוכית, דרך כרואההסימנים



קלאשמואל תשעחייתיבית
 יוצא התפירה והום הסימנים. כמקום בתפורות תצר הצואך עוך שהיה שחיטיג לאהד שנמצאאווזא

 ל'(. ל"ג )דע"ת היע המקום כאין דהויבדיקה, מהני לא לפנינו, ההשם היה אפ ואף להטריף. יש עליו, עלה אשד והיבש הגרוו שהיןמתהת
 בוק כשלא בסחפ רק שמוטה הוי אצבעו, שהסיר לאחר לפנים הסימנים נכנסו ולא בעוף, אגוולתקףעיקור דקין. ע5ן המעיים. בגד תפוך נמצא הבשרעור

 נכנסו לא אם אף בח.זף היטב, טעורים הם שהסימנים וראה כשבוק אכל לאו, או שמוטה היהאם
 א'(. כ"ה )שמ"ה יכשד 5יי, דרך יוצאין הסימבים לפעמים ה(. כ"ה )דאק לכ"ע כשר לפנישהס"
 ולא בגרגרת דק להקל אמרו דלא להסריף. יש שהיטז4 שהר הסכין על מההשם עגולח רצועהנמצא

 כ"ד4 שלמה )כרפ~השס
 בין ביושר היה הב' והתך לב/ מהקנה א' סבעת בו תהתר בשיפוע היה יהתר בקנח, חיתוכיםב'

 נהשמטות4 )ו"ק להסדיף ישהטבעווה
 טבעת ח, שבנמצא והא קכ"ב4 הגרשומ )עבוות לההמיר ישמהסבעת, בי יכן הארץ, על מ!בע1ן ובנמצא ל"ו4 א' )טוסו"ו להקל יש טעס, בגרגרת מהדבך פבע1ןבכ!צא
 שחיטה שלאהד ספק שום חרן כי כ"י4 כ"ד )שמ"ה קל"41 ב' יעב"ץ )ששת להתיד יש הפנץן, עלפהגרגרת
 שתשהם. לעקורה שא"אנעשה,
 וחיה לתשעה. ויולרת לנהמה, שוה גדולה והיה ונראה נהגרר. לא בהיה הדשיב לה' וקה דבהמהעיבור

 ך4 הנושם )עדוגת להמשה יולותקטנה

45(
 השו"ב בא וכאשר ממנו. ובשלו ה81 מבשד העיד מצשי רבים לקהו הזה הומן שבתוך עדלביתו, כואו עד רב ומן ושהה יפה. ומצאו כויגא שהיטה שהר הסכין ובדק טלאי!4 הרבה ששהט שי-כפגימה
 הטעם וכל כשר. נה"מ שלא דאפ" וי"ל והשיב רבה. כפגימה 9גום ומצאו הסכין על שנית *עם לבו שתלביתו
 שלא בטה לתלות מקום ואין רבה פגיטה נמצא אם אבל דקף4 בפגיטה רק הוא בו!ע לההמיר ה*וסקיםשכ'

 ופגימה להי5ך, וי"א מ"1(. א' שלום )שאילת עטיתו עפ נפגמה שפעצטה תלינן ודאי כו', מתחילההדגישו
 בכ"מ לההמיר חש אום, לכל הנרגשת דנה בפדמה אכל להקל. מקום יש אום %ל נרגשת ואינהקטנה
 ייהן סשן סוף)גהאק
 הדגשג יין מרגישין. ומיעופ הפגימה מרגישין אינםרוב

 במפרקת עשה שלא או והבאן הולכה דרך אלא עשה שלא ואע"9 המפרקת. כעצםתלינן בודאי דמף, כי כל לפגום העוד דרך דאין סהדי דאנן השהיט1ע לאחר בסכין הנסיאת ביותר גדולהפגימה
 כעצם דתלינן 5שיסא כגומז4 גדולה פגיטה בסכין ונמצא התה כמפרקת ונטצא במפרקה, שנגע רקה~כה

 ל?דדין, הסכין והטה היטב ידו אומן לא השהשה, מבית הסכין הטכה הוצהש שכאשר לה, משכהת כיהמסרקמ.
 ומצינן וקה, בפגימה אלא טירי לא במפרקוה לתלות שלא ומהמיר והסהכד ופגמו. הסכין בהוד העצםותקף
 שאין וי"א י"ד4 )דע"ת נוהג אני וכן ע"1, לסמוך לדינא הוא וכן כ"ה4 י"ה תואר )*רי 11 נ8גמה רבעורלמיתלי
 וכל כ"א4 י"ח )ד"ק הפגם הפרון ערך לפי בכה היה במפרקת שהמגע בבירור ידע אם רק להקל, ע"1לסמוך
 טים, או יבש גרד באיזה טלוכלך שם ששהם הצהחר מקום היה שלא נבירוד ביוע ווקא רק הוא הללו,ההיהרים
 נתנו מדלא הה4 )מהבר נה לן לית פגימח, בו נטצא יאה"כ י"ייעי. שחיפח לאחר חסכיןבדק ל"א4 י"1 )מנה"1 כף גמורה שבירה בורך אף ולהתיד לתלות אסורואל"כ

 בויקה בין מה ומן הסכין שהה אם דהיינו לדבריהם, שיעורהפוסקים
 ישן ונמצא שבדק לאחר תיכף ואפ" משמע לא, או פגום שמצאו שמיה בדיקה ובין שהיטוע שלאחרהראשונה
 אהד בדכר תיכף שנפח דאמרינן כשרום שהיטתו פגום ומצא כה לשהום תיכף והוציאה והזד כנונה,והצניעה
 עסר שם שנהיה הנון שבתוך ולומר לתלות שיש עור, של בנון הסכין מציעין שאנו הזה בומן וכ"שטעצמו.

 )שלהן המנהג הוא וכן דגכין. את והפנים נקרש, רוק או הסכין שעל ום או קסמים או קטנים צרוריתאו
 מ-(ק.גבוה
 וכבד כיון גוההג 8גיטה נה מצא ואה"כ יפה, והיה שהיט1ע לאהד השמש לעין סכינו שבדקשו"ב

 שנית יבחין לסניו, הסכין ואם אחר. בדבר שנפגם תלינן נהיתר,יצא
 אף מקום בכל א10ד הצה על בין היושד, ההום על שעומו בין ההשהזה, אי הסכין על העולההופ ל"ג4 1 )טו"ם מקוום הסגם היה שלח הוכהה יהיה יראהו ואם אסור, ה5גם יראה לא ואם השמש,לעין

 אם בויעכד לפעמים, שנופל עד כרסיון דבוק דאם וי"א ד(. י"ה )מנח"יכדיעכד
 שנ5 קוום בו שהס אם אף היד, על שפשוף ע"י הסכין מן נופל ראינו אם נה"מ להתיר יש בו שהםככר



שמואל או5חא%ביתא
 להכשץר יש כ"כ הלקה שאינה אף אז לייייל, ולא רויר ולא פגם, שום היה ולא שבדקוסכין שם4 )6נה"י לההמיר האהרונים ודעת "4 יאה)דעית

 טכשירין במועותי% דגפ ה/ יאה 5שם"ח ועימ שם4 )סנהאבויעבד
 רייל דהשו"ב היכא אכל פקרו4 ררך ב/ או וף 8עם כן ב4ררע רק הקיל לא אבל השיבולת. ראש במגעבויעבד
 יאו4 יאה )דעית כלכתה"לה דינו הלקה, באינהלשהוט
 למ0ז4 לקתא הסמור הסכין בקצה בכנף נגע שהעוף האה השהיטה וקתם עופורג ג' ששהפשו"ב

 בשעת שם לאחוז ששכה לו כ6דומה ועהה (ף. עוף ושהט באצבע שםואהז
 ו(מויכ הדי* ב6קום שם הסכע בקצה  ב(פבעו לאהוז סעולם שמנרשו  יווע, זאת אכל הגל ועוף הב' עוףשהימת
 יוהר יטה ספק הה ככך, דרייל דכיון העוסות. להתיר יש ההמ4 ב6קום צפורן הגירת 6סץ פהות שגי6המצא
 רק שמוטה לאחר בהסכין כשאין ואפ" זוג מנהג לבסל יש שהיטה, יאחר חיד על שםשפשפיןסכין ל"ב4 יאה )דע"ת כן אהז עופות בשאר גם ו(ק! ולהלותלהקל

 יאח4 9 יוא )ח5אא היד בגשר שפשוף קךי הרויך כשנסתלק להתיר 4רןרויך,
 גץ. אריו4שם

 הוא מעס נפש שה1א דכל סהפירין שאע אף כה%הה פגט רק כדינא בסכין םםש פגם תיה דלאהיכא
 מטעס ~הל יש כלל, נרגש ואינו היטב ביד נהלק אם 6"ט אשהבכ5

 לשהום, שרו!מם בטקום בתער בממה מצואר של השערות לגלה נרהגין יש ון. י"ה, דע"ה4 יצמקו ~יתס"ס
 *מעה והשש בע"ה מצער הוששין ויש פולין. אנשי $ישסן וכך מלייגליה להנצל תקנה שההחבאמרם
 ר4 ב' משה דבר ה'ו אברהם ~כית המורח עיני ראות לפי תלמ וזהבסימנים.
 סוהר ויהיא ל6פרקו4 שיביץ הדכר וקרוב ג6ורד4 שהיטה שישהטו לשו"ב, עצה בתור או6ריםיש

 הםפרקרע ה!עך יאם 49 אריה )שם במפרקת ליגע יכתנו שלא רק שהוח4 כל וקה בפגימה בידו לשפשףבזה
 דכר הוא בעצסו יי5רן דהמרת השיעור כי וגם כר. ביד שפשוף ע"י להקל יש בהב"צ, הפגיםה היה לאיגם

 כשחע בה"מ יהקי יש או* ונםצא הסים4 על הפגיםה הלכה אם יספק צאהם, י ארוךבסכין קכ"ו4 )6נה"י מיד שפשוף קךי להתיר שיש 6ווים כ"ע ובזה כ"כ. בו לע6וושא"א
  שהעוקצין והסרון,. פנם שם ש(מו 86ני השערה הוט שם נםס ואו בעוםק, בחודה סדק שישסכין קיאז4 "ה )מנה"י ס"ס 6כהב6פרקת

 ח8"ה שם נסמבך הצפורן שאין % זה4 אצל זה 6מש והם זא"ז,נתקרב
 ב'4 יאה )שם"ה אסור בויעבר 1ח8" בס", ונסהבך קצת הסוק נפתה הסיסנים על דהקוהו שע"י להוש דישאסוה
 ודחע אם בדיעבד, סי6 כחע בסברן לשהוט אסור יבתהילה יאה4 יינו )מהרי"ל השמוטה בתוך בתרמבשלא בחתי שמוטד4 לאהר נסדק אימ ואם הסדק, 6רגיש ו4רנו שהיסה לאהר שבווק כל זר4 באיסור 6פקסקיןויש
 הפ"8 במקום ה5שר לאסור אע סא השערא הוס להכנים שא"א % סהוברות שהסדקים שהיטהלאחר
 ט'4 י"ה)דע"ת
 מה%י5א שא םדרבנ4 הה% מצי8ורן, הריש 6סץ ב%8ת אף ההא פביםה ד,טיעוך ק5"ל ואנןאף

 לעין היראית פני6ה דכל הצרגשת. פיימה ככל אסור הוקה ח וקה אפ" השםש, לעין חנראהפגיםה ר4 "ה שלמה )יריעות יי5ורן המרת סץ בעינןבהשר
 הססר4 סוף שו"ת הרב ש"ע יאה! )פר"ת ב%שרן ~יגישה יכהיןהשטש

 מצן וף4 " )מנ8"ז בויעבו לרקל שיש שמוטה לאהר ובין לפגי5ן4 שנהשבת שהיסה קהרם בין 6הלקיןויש
 ב6השכתו שיש וכל הלב, בכתגמ תלץ הצישורן בדיקת כי מדהטג היוב הדאיה בויקת הוי הללה במדינותבמדעות
 49 יאה )ד*ק נ*כ עין ב6רורת בודקין וע"כ להרניש, יוכל לא והו, כל היעת היסה או טירדאאיזה

 ידע לא אם הפר5ו4 ב6קום חעתי שלא * בה משד פגיםה, בו שיש בסכין שוטהפ,ט1!ק5!
 הפגם היה אם דוקח זה כל ט"ו(. יאה )ש"ך 6הני לא6הפגי6ה

 אבל אועתט4 ולש טעט ידו השיב דדילמא להוש דיש לההמיר, ייש הוא בו4 ששהט הסכע להצי תיבףס6וך
 הסכץ בחצי רק שהט שלא לי כרי אומר והשוהט לקהש4 ססוך הסכין בסוף והיה 6ההיי, רהוק הסמ6ה היהאם
 הכיר דוש 6יבעץא לא סיה4 9 )טחט שבת וצורך גה"6 רק ע"ז לסמוך ואון לי, ברי 6הני בזה 6עלה,של

 כוע הייבת לענין יאג ב' או-ה בהנהגת ב8ר"ג כמכואר להקל, יש בחשר 6השהיטר4 לה שהסכין בעודבפגי6ה
 אשש אין נקי, הוא הסכין של השני ההיי אם בסכין, וה"נ רפיו4 דלא מלחא לו6ר שיך לא הוושם, ע"פדבניכר
 טעשה דהוי כיון מה4, י"כ הציה רק קעה שלא ואפ" הסכין, שקינח אהר % בהסממה הכיר שלא ואףכלל.
 י48מר הסכי4 מחיי השמ בהיי הפגימה אס בה"6 להקל יש וששיר כ"כ, בעבודתו טרוד ש*ווו בשעהגוא
 שלם, נשאר וה5שט לכדי, הקטמ רק ונשהט עוף כשהט ו5ל בבה6ה, זה יכל ג'4 ף )דע"ת שם שהט שלא ליכרי

 ר(הח של זה 5צד שהט שש לי ברי ואו6ר בראשו, הסכין בקצא ה?יפ1רן סהגירת 8הות פמם נמצאואה"כ



קלנשמואל תשובהייתיבית
 דץ. ס"ק)שס לי גרי אומר אם מה2י ומור' מדר'. תששא רק הוי לא דבכה"ג כיון הפ"מ בלא גם להקל יש בתתילתו,הסכין
 באומר להקל יש פגיכ!ה, שם ונמצא שחוטת בשעת הקתא צד של הסכין בקצה באצכעו לאתוז שרגילשד"ב

 שם4 )וע"ת ההוא במקום פגם שנמצא ידע בלא גם ליברי
 הגקטיפ דרך ועובר יוצא ומשם כה. להעורף הראש שבאתורי מהמת והיוצאים הצומתים עוקצין ב, הם16לי1

 ד'4 ל"א השלתן הרך שבשדרת להמת השדרהשבתולית
)8(

 כובע, שיפוע ע"ג הסימ2ים מן למעלה היה והמכה סרוהד4 מוגלי מלאה הבהמה בצואר 0הה מכהצואר
 והוש0, הקגה כלה ככר מקום, בשתו דמשם הסימניש לנקיבת מיתוש בית שום כאן ואין להכשיר,יש
 וצריכין כאיסור. עי כ-א בו 18סל הגקב אין לשחוסה הראוי במקום בקנה דאפ" 18סל, הנקב 5הן כובעובשיסוי
 אפיה עצמו, בישס שלס שלא ורשי גרירה ע"י המכה בוק אם אף שהיסה, סמקום למעלה בצדאך,סכה כאג4 נ"ה ף זבתו )תורת כובע שיפוי מתצי למסה שהיא הסימנים, מקום עי מנעת המכה 4רן אם לראותבויקה

 וי"א ד45 ל"ג וע-ת ל"גו אברוש )אשל שם ו5מס שנימק כיון הסימנים, נדלולו כמואסור
 דן ב' )0ו"ס ונדלדל כני0ל והוי בוה לומר שטך חש בח4להתיר
 במקום הצואר עור והסך הגילקע. במקום שיא ושת0 השות0 וראה שהיסה בבקום בצואר העור תההגילקי

 העור5ע אורך בכל ומוכה ומטגע מורסא טהטו הצואר עורף שכל עוף ולכן כלג יתוש ין בעורף,סבה 0"41 9 )שו"מ להסריף דיש 8שו0 עור, של לארכו מונת קוץ והיההגולקי,
 משת אש נעשה אם יחע היה ולח שהין, והגלע העלזיל שקורין אטו של הצואר בעור נקבנסצא כ"ד4 ובת )תורת השדרה תו0 לבדוק צריכין רק להכשיר,יש

 ה"מ. בוש אפ" וכשירה הוא תולי דסשת דתלינן *קל ש *, %ט*
 הסוס דשיני להקל. יש המכסיג הכשר מן דק עור ונשאר בסימ5ם, טע ולא אווזא, בצואר נושךםום ה'4 0' ל"ג התדוו )צ-צ לקוץ לתוש דיש בה"מ אפ" להסריף יש הדם נצרר אםאבל

 קי"א4 ג' )0ו-ס בדיקה לו דיש רהב, לקממדמי
 מ"מ בלא"ה, אדום שהוא ואף אומומי5ע מבתוץ בטש0 יי"רתי לגוה סמור הצואר, עור בםוףכ6תור

 ל"ג4 ס" סוף )8מ-ג כק-ד דהוי והסרפתי, בפנימי תתוב שועל משבולת התיצומןהקליסה ה28ימי געור ומצאתי הב', לעבר הטש0 והפכתי אומומי5ע רושםהכרתי
 הטש0 בויקת מה2י ולא וסק, לה שיש  בעוף אפ" סרפה תבואוע נרעי5 בתוכה ויש הדדשפ, אצלכ!כה

 דרך לשם שבא רק הופק, עי המאכל ירד לא שמא סרפוג ספק הף ועכ"8והטק,
 גודג או 8רק כאורך נפרד כמעי שהוא אף הסיסנים, טד סהצואר היוצא שוסן של גדולכפתור )מ"מ4 הפסיד לא תווש י-ב כששהה בה-מ יהמקיל ו'4 ל"ג )דיק 0רפה כודאו הוי זסק, לוש שאע ובמץהטש0,

 יויף זה כי והכריוג גס" ריעותא היה שמא לתושאע
 ואפשר מה כל הט" לבווק נכון ומ"מ רביתטה1, דהכי אמרינן מוגלא שם שאין שכל נ"א, שבס-זמטצות
 ל"ג4 )דיקכה
 אם מימ  בפילוש הוא שהקרע אף או לתורבץ, שיגיע להינתק וא"א סתורבץ, לסעלה הצוארקרע

 להתויק י(רן להקל, יש לפנינו, מהתורבץ ההיצון בעור פירוד4רן
 כ"י4 )דיק,ריעותא

 נשאר אם קוץ, או תולי ע"י אם בספק גם כלל, הושס עויות שיטי 1.1 הסיסנים, נגד בצוארסכה
 להקל יש לקותא, בלא הטימנים ובין המכה בץ מפמיק רק עורעכ-8

 לקוחא בלא שהוא בינתים המפסיק וק כעור התתך צדדי משני רואה אם הסכיא במקום שה0 אם גםבששיסות,
 המכה של התתתון קרום  עכ-8 אם כלל, בינתים ספסיק קרום נשאר בלא 1גם אתר במקום בשת0 ובפר0כלל,
 ליתה, וזב שתוהה המכה היתה אם וגם ג-כ. להקל יש המטן של הליהה בתוך הסימ5ס ו~ו שלא בשפןקטם,
 לסמוך מי על לו יש המקלי בויקה בלי הטש0 בנאבד וגם בדיקש עץ להקל יש קוץ, ע"י נפתת אוליוספק
 י"ון ל"ו)דע"ת

)ק(
 קבלה לי0ול א-צ הרמב"ן לדעת אך ס-1(. ח5 הרב )שו"ת קבלה צריכים ג-כ הרטא4 בויקתעיקבלה

 דהכתב הסעם י-ה( ל"0 אפרים )בית קבלה לי0ול צריך בווק שש קבוע ילממזג )שם4 הרהעהעלגדיקת
 כאיסור עליו שמקבל עי 184%"ב סמיכה נותן 4רנו להורות סטהכוג ולא קבלה נקרא הרב שנותן שהיטהשל

 0"41 ח5 )מנתא וכדו' הוינים בתזרת במו עמה מתגה שהוהב 8ר0יםהרנה



שמואל תשובחייתיניתא2
 הקכלה נתינת כל דהא דמחשב מהרב דוקא שצריכים אומרים יש מהחכם, גם לקכל השו"ב שצריךקבלה

 הרב דוקא בעינן דלא וי"א ל"1(. י"ת תחם )שנות כו' סכינו לו להראות יצטרך שלא המחילההיא
 י"ב4 עולם, )הליכות סגי ומומחה חכם שהוא כל אלדמתא,

 קבלה ליקת לו מצריכין אין לעיר כשבא אז עליו, לסמוך שראוי רב מאיזה קבלה לו שיש דכלוהמנהג,
 לו לכתוב א"צ אבל לשתוט. רשות לו נותן הוא יפה, עולה אומנתו ואם לנסהו, צריך רק ומתא, מהרבמחוש
 שחיטה(. הל' דר"ת )אחרונים, כללככתכ
 דבויעבד וי"א 1(. אי פמ"ג א'ז )שמ"ת בדיעבד אף שחיטתו לאסור יש קבלה, נטילת בלי ששחטע11"ב

 נסהו אא"כ להקל ואין בה"מ, שלא אף להקל יש אס-ה היה, ששוגג להשו"ב לדון אפשר כשאיאף
 הרב )ש"ע ובויעבר בשוגג, שתט אם אף משהיסתו לאכול אסור שינסהו, מי אין אם אבל וידע. את"כהרכ
 תכם כל כ!דזדיב לכן קבלה. שיטול ער לשתוט, לשותט לו אוסרין מט מצית. כשאר מצוה היאשהיטה 1'4 א' ס"קי"א

 שמשיבים כמו ק~יה, לי וליתן הנם, לבורקו קבלה ליבוול שך"נ: לסניוכשבא
 ועיקר א,4 יו"ד הרב )ש"ע כו' היהר בו אין והחתימה הקכלה כתיבת שכר וגם בחנם. ובכורות טרפותלראות
 בסו~ז שכר הוי קבועים, דיינים דגכי ס"ט, בתו"מ האחרונים מ"ש ע"8 הוא, הקבלה בער מעות לקבלההיתר
 אסור בוד(מ בשכר, להרבות אכל מועט, שכר בנוטל וכ"ז קבלוהו. כן דע"מ כיון שכר, לקבל ומותרדמוכד4

 י"ו(. אי)דע"ת
 והסכיסו ביתה העיר כל באסיפות היה אם אלא מהני לא יווע, טבת אלא ישתוט שלא תשה שעשו קהלקהל

 ה'(. שלום )משפט הרוב דעת מהני לא בוואי ביחה הרוב עם המיעוט היו לא אם אבל א,. לדעתחבם
 נגד מועיל הרוב אין עצמו, בפני אי לכל הולך שהשמש 1חם! (ר, במעמד יתד נקבצים שאין כל הקהל,כתקנת
 ק"ט4 ב' מהרש"ק )תש'המיעוט

 למהוח4 הרב ביד כ8 אין הקהל, שקבלוהו וכל דאתר,4 מרא הרב הסכמת בלי שו"ב להם למנות יכולקהל
 סאז4 מהריאל )שו"ת כו' היא מילתא לאו טסי, וזריז זהיר שהוא אחר בשו"ב רוצה שהוא שנאמרואף

 "מסס. 5*1 בהמ"ובה, המהמ נגד שנמצא דםקורט
 לשהוט לו מין שתיטתו. על לברך און מ"מ אומן, כשהוא לשתוט לקטן לו מותר המתבר שלדבריאף

 קטמם, ע"י לשחוט עופות ~שלוה המנהג נוזפשפ הבושם4 )עחגת מאתר הברכה כששמע אלאקטן
 דמירתת הכא, שאני נאמנים, אינם השתיטה דעל דאע"ג שיסמוכו. מה על להם שיש ביום, למתותמין

 יזהר שמים וירא ס"א4 א' )תבו-ש מעללים ברוע מוחזק ואונו דעת בר קטן ודוקא לגלויא. דעבידאלשקר,
 מפראג4 )מהר"ל תשו"ק ע"י לשלות לא לעצמו,ויהמיר

 מצב לפי תלוחם והחומרות שהקולות אומרים יש והיהר, איסור בדיני ותומרותקולות
 כשי שבשי העיר, ותושבי השיתטים ייב ע"פ נתחסד עיר' כי שהגי ייב כי המקומוח4 והומראקולא

 שיש כיון הרבה, להם מצוי כשי בשי ששם נכרים, היבה בה שיש גדולה דבעיר להם.מצוי
 משא"כ כה טב דמהיות ענעים בכמה להתמיר הקדסתים הרבנים הנהיט שם מכשרד4 יותר סרסה בשרלוקהים
 להחמיר הקודמים הכמינו הטהיגו לא בזת טרפ4 לבשר לוקתים שם שאין יען כשר, לבשר דתק שם שישבעיר
 הכריעו מקומות שבא.זה משום רק בזה, תלוי לא העירות שבין המנהגים דהילוק משמע, הרמ"א )ומלשוןכ"כ
 באיזה שיש בסנהג להשגית מין ל"ז(. קי"א מנת"י כרשתמירין. אחר ובמקום כהמקילין, ההמ המקוםהכמי
 ירעו ולא האוסרין, בספרי השותטים שר5 מתמת רק שהוא לומר שיש היכא בריאה, א' בדין להתמירמקום
 שיוועין בדבר רק שחך לא דמטע ובפרט להתיר. המנהג לשנות יכולין מהמתירין, לו נודע את"כ רקההיתר,

 )מנה"ז מנהג בזה שחך לא השוהטים, רק בו עוסקין הריאה בטרפות אבל כן, נוהגין וחבן העיר, אנשיבו
 ל"ה4 ב' טו"ט ל"בוכלל
 כיסוי. עחן שכיסה,קטן

 תשבה, שהיתה שיועו במקום שאף עד כ"כ דקה והיהה בפנים, בקיבה תחובה שנמצא מאר דקהמתט
 מהגי לא רקוחה דמהמת לעבר. מעבר ניקב דשמא בכ"מ, להטריף יש נקיבתה, ומקום מקומה ניכר לאקיבה

 ט'4 מ"ת )ד"ק סילשה שלאבדיקה
 א'(. מ"ת )כרתי קיבה לו איןעוף
 שנטלה נודע שלא דבל וי"א ל'4 נ"ב ברכה )מתזיק טרפה לאור, נפילה תשש וליכא אף שהאדים,קנה

 א'4 ל"ד )דע"ת להסריף איןלאור
 אמרה והאשה ושלם, בריא שהוא נראה היה תוץ שמצד והבשר הבישול, לאתר מתט בושנמצאקרקבן

 אועתה4 לאו ואינוש, עליה רמיא דלא מילתא דהו"ל ואף להתמיר. אין יפה, היה הבישולשקודם
 דכיון אמרינן, שפיר בישול, קתם הקרקבן לנקות הנשים ודרך בכאן אבל כלל, עליה רמיא דלא היכאהחנו



קיגשמואל תשופח,יתיבית
 ונוהרת בעופוח, בקיאה האשה אם י"ו( ב' )טו"ט ק"ד עליו היו אם יודעת בוואו לנקותו, עמוונתעסקה

 מבחוץ לפנינו ניכר שאון בכה"ג בה"מ להקל לסמוך יש שינוי, שום ראתה שלא לי בריא ואומרח ריעותא, כל" לשא~
 הקרקבן נאכל שכבר ואף לחוץ. המחט פילשה דלאח"ש חולין מעל"ע, לפנינו תחובה שהמחט ואף ריעותגשום
 מ"48 )דע"ת ריעותא להחזיקאין

)ף(
 להרנג~ים, מצף שהרבר פדגרז?, מחולי שבא לחוש שיש התחתתה בעצם אפ" נפוחות שרגליהם הרעוליםרנל

 המלעי0ין מאיוות רגלים ק"ה(. ב' )נו"ב מהם ירחק נפשו שומר לכן וה. חולי למץ באוםוהאוכלים
 לא דזה לכתהילה, אוסור כמבטל זה ואין ברוב. ביטול על ולסמוך ושבט, טבת בחושי ליקח השוח0יםיכולין
 י"ב4 סוסר )כתב כף יקנסו שחך ולא חז"ל, תקנת משום ליכא וכאן דויאיע לבדיקתדסו

 נפיחדג שמצריך הבה"ג בדברי פשוט הטעם ל"ט( )רמ"א ריעותא בה לית אפ" ריאה, כל לנפוחנהגו
 ניכרת שיוהר לנפהה, טוב יותר ובועות, סירכות משום וגם י"זק. ל"ט )לבו"ש נקבים חשש משום הואריאה

 אפשר בנפיחה, לבווק מנהגם היה שלא משמע רמהש"ס ואף ב,4 ל"ט )שמ"ח נפוחה כשהריאההן
 גלי לחוץ בהוציאה עינים וביאות בפנים, במשמושם היטב להבין ביותר, מדע מבעי היו שבימיהםשהבודקים
 ה(. ל"ט אהרן )מנחח נפיחה ע"י דוקא ריאה סל לבדוק החיוב ע"כ עכשיו, משא"סנ5יחוג

 בהן שכיח דלא משום לבד, פנים נ:דיקוז על יסמוך נ:עגלים להקל מקומות בכמה הפנהגעזפשפ
 )דע"ח מגסות יוהר  בעגלים זה בענין להקל דאין לוינ"ג והעיקר ל"ג(. ב, )שו"מסירכות

 לבווקה שבפנינג הבויקה אחר הריאה להוציא יש מ"מ ריאה, כל לנפוח נהגו דלא במקומות ואף ר4ל"ס
 א"א הנקבים מראות כי לבד. סנים בדיקת על לסמוך שלא הרם גזרו גאונים שכמה עין. במיאית מבחוץגם

 ב'(. ל"ט )שמ"ח מבפנים היסבלהכיר
 וראה בנסיחה, היטב ועלתה האוגה, של סמפון לוזוך דנפח הריעותא, שבה ההיא האונח חתךאם

 לקרעיש הריאה נקרעה אם וכן הי(ג מעליא בדיקה וזה כשר. ריעותא שם שאין/
 א'4 ב, שלמה )בית מבצבץ אונו אם ורואין ההוא, הסימפון לתוך נופחין הריעותא, במקום שלימה שהיאסל

 רק היא הריאה ובדיקח האומרין כועת ולא גמורה, פדר' היא חריאחבדיקת
 )שם(. ממגהגה היא הבויקה טרפות, ומשאר *4 ל"ט )יבו"ש ממא חריאחבדיקת

 דר, אוסור כוין הבשר וין בדיקה, בלא הבשר לאכול כוי במזי הריאההאביד
 טרפה בדמי למכרו שצריך רק מותר, הבשר גם ולאחרים עצמו, למבטל דאסור צ"ס בס" שנתומזר במזידשנתבסל
 זה על רק עכר לא דשם דעלמא, במזיד ביוים איסור מבטל מוין חמיר זה דדין וי"א ל"ט(. ס" ריש)לבו"ש
 מיעוט איסור החשש פלס לא ועדיין בנ"ר משא"כ נחבטל, שהרי כלל, אוסור ליכא כעת אבל האיסור,שבסל
 שאין וטלאיש ובגדיים בחיוח אבל בבהמות, הוא זה סל ז'(. כ"ח )מנה-ו מהמיעוט א' טרפה היה שמאהמצוי,
 ואף ד'(. ל"ט )פר"ת לעצמו אף הבשר להתיר ויש כן, לעשות רגיל אינו אם להחמיר און בהם, מצויהסירכות
 להקל יש חוץ, בויקת בלי ואבדה טרפות, משאר נבוקה שלא רק מסירכות נובקה אם גרולהבבהמה
 י-ב4 ל"ס~רא"פ

 למעלה, הבהמה כשמושכין כי לתלותה, ולא האדץ, על שוכבת בעווה בהבהמה הריאה לבדוקוצריכים
 קכ"ה4 ל"ט )פר"ת הסירכותמנתקים
 נכללו שלא הטרפות צתן אפ" וואו והא ה'((. ל"ה )שמ"ח מדאורייתא כולו חריאח פזרפווזכל

 בריאד4 טרסות כמה איכא מכ"מ אך מהללמ"מ. מדאודייתא אסורין ג"ס הם נקובהבכלל
 כ,(. ל"ה )לבו"ש וברים בכמה בהם מקלינן ומש"ה ואורחתא, להא בהו ולית מגהגא, רקשאיש
 חסר מסוג דהלף, דידזיך יקסך דלכ"ע וי"א ה" ל"ה )שמ"ח נקדבח מחמת ס1לם הריאח, פזריפווזכל

 הוא. לינקב סופה מחמת לאו לכ"ע הרשה, צמקה וכן כלל. נקב מסוג ולאהש
 א/--י"9. ל"ה )לבו"ש א' מסוג הם כששניהם אלא אסור יאין וק""ל לריעות"ג תרתי לענין נפימ בזהויש
 ריעותא דמצטרפים י"ל מנה, מאתים דככלל מנקב, כ"ש דהוי סיון מ"מ נקב, מטעם אינו דחסר להסובריםוגם
 1(. ל"ה )וע"ת דנקב לריעותא מצטרפין יאין יאל מבריתו, ויתיר בהסר זך דנקב. ריעותא אםדחסר
 בועה. עהן כטונר"ג שהיא עוף שלריאה
 להי. ין אכילהו בלי ריה ע"י רק לחיות שיסולהעדף

ה(
 ד' כל גודרת ובין האחרוניש גוררת בין חילוק ואין רגליוע גוררת ובין צולעת בין חילוקאוןשצדנה

 לחקור וא"צ 1'4 רבים )מים בשגרונה פירכוס צריך יאין י"ד4 ל"ב )דע"תרגליה
 ולשא~

 כלל
 "4 ל"ב )דע"ת סלל בדיקה צריך אין וגם נסלדעאפ



שמואל תשעחדיתיבית2%
 החוט, פסיקת ספק לענין יפה הילוך מהני לא ובעוף הכדיקה. על לסמוך יש יפה, הילוך הלכהשדרה אם מיהו טרפה. כבדיקה בקיאין אנו שאין ולדידן החוט. נפסק לא אם כדיקה צריך שנשכרה,שדרה י"ז4 ב' )נו"ב השדרה לחוט חוששין 1ין אי, יגל על יק וצולעת מעשרה, בפחות שנפלחבחסח

 פסיקת ואין השדרה, כח ממקום הרבה רחוקים והרגלים האנפ5ס, אצל למעלה החוט כח כלהדבעוף
 ד'(. ל"ב דע"ת ב'ו ל"כ )ד"ק מתירין ויש ל"ב4 )דגמ"ר ההילוך מעככהחוט
 הוא כי מכה. מחמת שעלה קרום והוא קרוע, שהיה לחוש אין גבשושיין, כעין בו שנמצא היצדרההובו

 עמה בשר רוב ג"כ להיות צריך המפרקת דבנשבר המפרקה. נשבר ובין השדרה נשבר בין חילוקיש 1ף4 ל"ב )ו"ק טובא בדוכתי כך להיותרגיל

 8ל שבר שנקשר ואף בתולדה. ולא שכר, ע-י עקימה ששדרתח בתרנגולת לפעמים הסצוידבר
 לבווקו. מהעצם לנתקו הוא בקל הבישול ואחר חרס, בכלי החוט עם העקום העצם חתיכת לבשל נוהגיןיש י4 ליב הרב )ש"ע בחוט בדיקה צריך ידובקו, יהועשבר

 בדיקה. בלש אפ" וכשר בחוט לבדוק א"צ סתולדה, בא שהעקמומות ניכך ואם ט'4 ל"ב )דע"תההכאה ע"י נפלה ואפ" להקג יש מקודם, ה%ה אם בסכין. לתלות יש החוט, ונחתך החוליות לחתוך התחילויס
 האכרים וכל שינוי. שום ומפרקת בשורה ואין הכ', מהצד יוהר שבולט א', מצד גובה בצלעוון יש אםוכן

 השבירח חוזק דמחמת לחוש אין בחוט, טריפות עוד שאין במקום מהאנפ5ם למטה השדרה שנשברהעוף ב'4 ל"ב )ו"ק החוט בדיקת בלי אף להכשיר יש שינוי, שום בהם איןמבפנים
 הגכיה לא כ( %"ע. שה5ה זה שחיטה, באמצע לגמרי הסכין הגבהת (0 בשה5ה. הורגותחמשהשהייח 1ף4 ל"ב הבושם )ערוגת לבדוק צריך ואין למעלה, גם החוט נפסק'

 חיתוך בלא והכש הוליך 9 %"ע. גמורה שה5ה ג"כ הוי והבאה, הולכה בלא ששהה רקהסכין,
 שה5א דהויל לצו, הסכיו שהטה ע-י בס" החיתוך בשעת נגע ולא במפרקת חתך ד( בזה. דמחמרינן והו,כל

 1ף4 כיג )ו"ק בספק דמחמרינן דקמא בתרש שכמיעוט חיתוך בשעת כששהה ה( לכ"ע.גמורה
 בזה יש בהסימן נוגע הסכין שאין לצדדיס, הסכין כשמטה כן הסכין, הגבהת ע"י שה5ה שישוכמו

 )שס(. גמורה שה5המשום
 טץ. כ"ח )פמ"ג לעיף דמי בחיה, שהייחשיעור
 חשש משום גם להחסןר יש לכתחילה א,4 כ"ב )ד"ק שה5ה חשש יש הנשאר, הסי' סיעו6 בידלקרוע

 בזונ להקל מבואר כיה בס" התבו"ש ומדברי כ"ד( כ"ג )דע-תעיקור
 שהו4 לא שמא ס"ס. מסעם בה"מ להכשיר יש והרבצזה הגבהה בלי הס" רוב שחיטת כדי בבהמה שהייהספק

 עווע סימני רוב כדי שה5ה ספק בעוף היה ואם והרבצה. הגיהה כדי דוקא דבעינן הלכה,ושמא
 כ"ג4 )רב ה"מ כלא אף להקל יש העור, עם גסה דבהמה סימני רוב כדי בוואי שהה לאאם
 בזה להחמיר מנהג להם שאין דבמדינות דכיון ה"מ. באין אף ל"קל יש בתרא, בסיעו6 שהייחספק

 השחיטה מבית סכינו הגביה שלא לי ברי אמר והשוחט צד, לכל ופירכסה יניוה ראשח הבהסחהגביה כ"ג4 )ד"ק דר' גור רק הוא אלו דמדינות החומרות ע"כ בה"מ,מוהרין
 בצוארה הסכין את כן הוא הטה בראשה, הבהמה שפירכס צד שבכל רק זה,ע"י

 שה5וג ספק מכלל יצא הא בזה. לאסור יש ורסה, ובלי שה5ה שום בלי בהכשר ובהובאה בהו%הושחטו
 לחוש יש כאן דגם דק5"ל לקרקע. צ לכותל הסבין או השוחט של ידו נוחה מאם עויף דלא להטריף.דק5"ל
 צר לכל ידו להטות לזו4 הצרוך גדול בזריזות ולהזדרז בכחו לעצור יכול ולא מעט. בהלה לידי השו"בשבא

 ד(. ומשיב שואל )שו"ת במשהו דרסה או שהייה בלי כהוגן ולשחטה הכהמה,שפירכסה
 עבר דלא פשיטא ממנהגא, רק דהוא משהו בשר~יא ובפרט בתרא, במיעוט שהייה על שעברשו"ב

 מ"ר 1יכא בעוף אכן בבהמה, דוקא זה ה(. יו"ד אברהם )ברית אורבנןרק
 ה'(. ב' )שמ"ח מועטת שה5תו שיעורדמדאורייתא
 מצמת לביטול זה ע-י שיבוא היכא אבל אכילה. לענין לחומרא רק המ בעוף, סשחו שחייתאיסור

 דיכ% הקן שליח לענין ק8"ל ע*כ משהה שה85 לאסור אמרו ל8 הקן,שליח
 ט"ק. רצ"ב )ש"ך שה5ה למץ זה ע-י שיבוא חיישינן %א השחיטה, באמצע אפ" האםלשלוח
 ש1ין וי"א כ"ג4 לחם )בית גמורה שה5ה הוא בקרקע, או בכותל הסכין בראש שחי6ח בשעתנגע

 ע-א(. כ"ג )מנח"י לדינא הוא וכן כ"ט4 שמואל )מקום כלללהחמיר
 )שם4 כשירה השחיטה, גמר לשחר או שחיטו4 גמר קודם בקרקע או בכותל הסכין נגע אימת יודע אינוואם
 ועל הבהמה צואר על והובאה בהולכה סכין של חודו השוחט העביר ואם 1ף4 יוסף )זכרון בזה להחמירוי"א
 מצו רק דר', איסור ולא תורה, 1יסור לא משהו בשהייה וליכא הואיל להכשיר. יש א', בפעם שראגין שלהעץ



קיישמואל תשובחריתיבית
 )שם4 לקולא ספיקא אטרינן לכןהמנהנ

 אפ" להכשיר יש מלשחוט, הפסיק הנגיעה אחד ותיכף הסיטנים, שחיפת בסוף הנגיעה היההו84
 "4 ס-ה ט"ו כלל )מנה-1 בהובומז או בהולכה סכינו עם ידו השיב לא אםבעוף,

 מתירין ויש י-ח(. כ"ג )ו"ק בבהמה עכ"* בה"מ להתיד יש כלל, בכותל נגע אם ספק שישוהיכא
 הסימן אל חסכין של הקתא הגיע ואם י"ב(. ס"1 ט"1 )מנה"1 לוינא הוא וכן בה"ב שלא ואפ" בעוף,אפ"
 ט"ק. כ"ג )ד"ק שהייה חשש בו ויש בכותל, נגע כאילו דינו שחיטה,נשעת
 מעכ3 הרך דבר דאין יהקל. יש הדה במקום באצבעו כי8נגע וכן לחוש. אין בטלבושיה נגעואם

 כלל, בו חתך לא אפ" שהיפה, בשעיז בצפךנו נגע אבל כלל. וההובאהההולכה
 י"ס. כ*ג )ד"ק בה"מ אפ" להחמיר יש כלל, שנבהל לומר ש5ך לא שבזה חבירו, ,ןל בז81רנ1 נגעואפ"
 )בית ואסוד בכותל, נגע כאילו דינו עצמה הנשחט של בעור בעוקצו או בראשו חסכין נגעואם

 ונדחף הארץ, על המתח קפן, באבן סכינו בראש נגע י"ד(. כ-דאברהם
 ממע יה עדיף חא לאסוד. יש בשבילה מובאה בהו5ה עיכוב היה שלא ורומז מהסכין, הלאה ונזרקהאבן

 ל-ו(. כ"ג )דר"ת חבירו ב?ד או בידו הקשהבצ18רן
 בהולכה הסכין והלר הצואר. עם שוה לצואר שחוץ השלג מיה חשלג, על בחוץ בחורף בחטחשחפו

 רך, היה השלג אם בהשלג. חריץ ועשה השלמ לתוךוהובאה
 י"ב(. כ"ג )דע"ת להקל אין קרח, ע"י קשה השלג אם אכל ההנו**י שהקיל בושס, סובין לנמצא שופי להתיר,יש

 לצדהן חסכין שעיקם מזה שנראה החתך במקום בעור, עוקצין שחיפח לאחר שטצאשוחפ
 ואסר הבהמה הטריף מהרש"ק הגאון שחיטה,גשעת

 גמי. מנצא גרע דלא שה5ה, והיה לצדדים שחיטה בשעת סכינו שהטה נראה שבעוד מהחתוכים כיהשוחס.
 ונראה השחיטה, בית בסוף רק השחיטה, בית באמצע היה לא שהעוקצין דכיון עליו. השיג ומשיב, שה*לתיב

 שחיטת אחד הוא הלא שה5ה, היה אם אף בכך, מה וא"כ אח"כ. נעשו שבעור, והעוקצין קודם, נשחטושהסימנים
 י"ה(. כ"ג )וע"ת טעמים מכמה בא4 להקל ויש קע"ק. )שו"מהס"
 חלדה ויעשה הסכין על יפול שלא דבר, איזח אחרת בידו נפל שחיפח ובשעת חא', בידושחפ

 ט"ו רצ"ב בש"ך כמרומז להקל, יש כלל, שהה שלא לי ברי אמר השוחט אםוכדף,

 בין נטיה היה והדנאה ההולכה שנשעת הררש זה וע"י שחיטה, בשעת בידו ברפיון חסכיןאחז
 צריך ובעוף שה5ה. חשש אין האצבעות בין קצת וידד עלה שהסכיןהאצכעות

 ט"41 כ*ג )ד"ק במשהו אף נתעכ3 שלא שראה ואחר עע"ג, 4ףשיהיה
 דמסמס כהא לבדה הקנה לשחוט יש הישט, תוך שהוא וראו בה ומשכו התרנגולונ טפי היוצאחופ

 כדיעבד, הוי כאן מ"מ סימנים, ב' לשחוט צריכין דלכתחילה ואף המא.קועיה
 ס"א4 ב' שבו"י )שו"ת החוט כשיחתוך שה5ה לטץ אתי התשט ישחוסדאז

 שה5ה. משום בבהמה גם החמיר הד"ק שחיטה, בשעת בבהמה קש חתיכות או תבן חרבחנפצא
 כשיעור רק השחיטה בכל שהה שלא ידוע דאם הו44 *שוטמ"מ

 ט"ז4 כ*ג )דע"ת להתיר ויו* כלל, שה85 חשש ליכא בעונית,שויטה
 ולדעת ייח(. ל"ג ה*נים )לחם דאסור אומרים יש השחיוח4 במקום בוושפ הנטצאת נטלחחתיכת

1
 ושעורים סובין נמצא אם אבל להסדיף. יש קטנים שבנק חיל טלא היישפ יחיח יןנשחפעימ מ"ח4 כ"ג )וע"ת בנמלה גם להקל יש דק עשב בנמצא שמקילין ם האח~ינ

 סובין, כעין רך ועפר ו'(. כ-ג )שמ"ח להתיד יש מלא תשטאפ"
 לא וזה 18ימי. מצד הישט בדיקת ע"י להתיר יש לסימניס, עור בין עץ ה' נטצא )אחדונים4 להחמיר 4יןג"כ
 דעוף דידן, בנידן משא"כ מחט. בו שהיה בכותל שיתחכך לתלות ש5ך לא דהתם הגוף, בחלל מחט לנמצאד1ף
 בץ. )טו"ט חיישינן לא התשט ינקוב ולשמא קוצים, שכיח ושם בעפר, להתפלשהרסו
 נשחט לא אם נ"ו(. כ"ג )מנח"י לאסור ש5ר י8 נחתך, שלא טהסיטן טשהד ונשאך גטינטצא

 אפ" בתתתיתו ונמצא שלם, הישט תחתית ונשאר התשס רוברק
 בכמה בשחט דק נאמר יא בוושפ גטי נטצא י8ל ןזדין י(. כ"ג )דע"ת להקל יש גמי, של כקנה עבדכד

 בה-מ להכשיר יש 4ף, בהובאה או בהולכה בשחט אבל 4ף. והבאה בהולכה עכ4* ש הובאות. וכמההולכות,
 נ"ב4 כ*ג הועת, עץ 8רי בשם)דר"ת
 באצבעו, שנגע שחיטה גשעת הרגיש אם י"וק. כ"ג )וע"ת להתיר יש דק, עשב בודשפנפצא

 ובטרם הצואר. על אח"כ הסכין יוהד הוליך ולא מהצהאר, או הסכין,והגביה
 י"ס4 כ*ג )ויק בעוף אף בהפאמ לוזקל צדדים יש שחוס, דוב כבר היהשהגביה
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 להקל. יש ההשט, רוחב עם בארכו ו2התך חללו 1סמלא חוושפ, לרוחב ארכו תחוב גמינמצא

 יותר נחתך תם הסכין, סן גוחה להיות סקום היה שלאכיון
5 העוף, לצואר מבחוץ נוצח היעך י"ד(. כ"ג )דע"ת בחוש וכידוע לארכו,כקל  הפצה שחתך יוע 
 שהיח יווע אפ" להכשיר, יש בלא"ה בוושפ, קפנה נוצה ובנמצא כ'4 כ"ג )ו"ק לאסור אין הסיסניםקוום
 וי"0. י"א כ"ג )דע"ת להתיר יש רחבח נוצח נכ!צא אם ואף הסימניש שחוטת עס תחתך סקודםבפנים
 י"ב4 כ"ג דע"ת ט'ו ב' )שו"ס 9וסלת השהחה אין כעוה ב' דס" בתרא במיעופשהייה
 איסור. חשש ויש עין, סראות סשום ה5עם ע1ד לשח1" אין נתרפא, ואח"כ הקנה, רוב שנשחפעוף

 י"ד4 ב' טובך רב )שו"ת בתרא בסיעוט שרויה איסור עליו יחילובנקל
 והלכח ושתתה ואכלה נתרפאת, וסן 1לאחר לאח"ש, למות ושהח כדינה, שנשחפח אווואבר

 לשוחטה יש הבריימת, כאחת בנהרלרחוץ
 סהש שלא בעת כי שסח41 משעת יסים הג' לחשוב יש כ!ליחח, ולענין כויעבה חשוב ובכה"כ 5גום.בסכין
 צריכים לסות, שתסהר הראש על להכות שנוהגים יסה ס"4% ס" שאול )וברי טתקשה ואינו בתוכו4 הוםמתנעח
 ט"0. ט"ו כלל )סמת"ז שחיטח ולא הריגה נקרא זה ולועתו הארץ. עם בפ2י כן לעשות שלאליוהר
 הסשנים ב' כל נשחטו לא אפ" נכרי, ע"י בקררום שחיטה לאחר האינדיק, של הצוואר לחתוךמווער

 כ"4% הרב ש"ע היו כ"ג )8מ"גלגסרי
 ל"ט( יוסף )בית סרבש ד' וידא כשר ובווק בשוחט רק הריאי4 ב5ורכות ומשסוש במיעוך סוסכין איןשו"ב

 שבישראל ורגדולים הרבים שאר סכל יותר ר"ל, וי"א רש"ק. ב', ז' )נחסיה רבים סיסיםסרבים,
 בדטיוט טועים רוכים אם וגפ דק לירא צתו שיחויקו ברבים, סשרסם שיהא הכינה שם4 יחחא אבן)בהוור
 ולמעג אצלם, שו"ב להיות לו אסור כן, אעו שהאמה אף שסים, ידא אינו כן שהנוהג וסוברים ובר,באיוה
 ליט(. )וע'ת וווטההן הללוקולות
 טסמ4 לאכול אסור אמ"ה בשרוע שחיטה שעסים ה' או ד' לפממ ששחפ שחיפח חל' שא"י15בח

 כשאחרים אבל שחימף4 מהוק *"ר )רמב"מ גב"מם למפק קרובה  11והרי
 א'(. )רס"א, בדיעבו סותרעע"ג

 שגשוע עהן מעתי, לא ואסר פגימח בו שיש בםכין ששחפשוחפ
 גרול כח בו שאין שראה לפי השוחפ, ביד אחז ערל שהטבח 8"א שיאו עדים עליו שהעידושו"ב

 השחיטו4 סוף ער הסכין אה עסו והביא והוליך מאו. כבד השור אהלשחוט
  91ושע, סזיד הוי וודאו י"ל בוה כן. לעשות שאסור ירע שלא שאוסר "הא כיחש, לא והשוחט הבהסי4 אתוהכשיר
 שואב ועי כל השב שיליור עד מאומנחו  להעבירו ריצי ע"כ יוחד;  וה אם לשאול לו היה ועכ"8 ללסוה לושר~ה
 יי0. אומאר מהרייא )שו"ת משחימתו בו מבשלים שהיו הכ"ר כל לאמור יש וליפרע מומחגויהיה
 ובשאר שחיטתו. לאסור און בפרהס40 עכר אפ" או פ"44 רק עבר שלא והחמ לעבירה. מומר שאיטשו"ב

 הי(. ב' יקותיאל )תורת בפרהסיא בין בצנעה בין חילוק איןעבירות
 וענהו אליו השוחט ש2ה מלא 9ניו, ער אותו והוכיחו בתער. זקנו מגלח שהיה י, שתו שהמשו"ב

 גמ אלא בתער, ר9 ולא יץ. יומאר )מחר"א מאומאו  להעבירו הוא ראוי הרברש כמם אם כוןעזוח
 ילבש ולא הלאו עוד בו יש וגם  אוסור"נ חיכא  הוקו בפאח  וכך הראש, בפאת אמור תער, כעין ש*בממפרים

 8"ט4 בי )דר"ת לשחיטתו לחוש יש עבר יאם צין4 החוש )צ"צ כרגכר
 והמגלח האחרונים, שכהכו וכיון להחסיר. יש בשו"ב ס"ם לאה איסור ליכא מם ע"י דבגילוהואף

 שהסירו דאעאג בשו"ב, גם סה"ט להחסיר יש ע"כ עילאו4 דיוקנא בשליסות ד"רנו ש"ץ, להיות ראוי אינו בסםוקנו
 8"ם4 ב' ור"ת הספרדי, ביד חחם )שו"ת שו"ב סלהיות למנוע יש בתער, ולאבסם
 בו, עגה ששקר נודע ואח"כ ידו. סתחת טרפה שהוציא א' אוש על הרב בפני עדות בהורת שחגידשו"ב

 כשרות חזקת איתרע שבתורו4 תעשה לא על ועבר בחבירו שקר שהעיד כיון להעבירו.יש
 ד'4 צבי לארץ תשובה שיעשה עד שו"ב להיות להאטינו ואון בזה,וידיה
 ביח קרינן ולא התורה, לכל כסוסר והו"ל עול, פורק הוא הרי רמוה כולי דפקר כיון ממור. שחואשו"ב

 להם אף כ"ו4 ב' )שי-ח בריעבר להכשיר יש פ-א, באקרשף וררע רו5 רקוובחינ
 ובחץר הרי4 אח  ליתו עתירים כזה, לשו-ב והממחעש אמורים, הכלים וכוראי זה. משו"ב האוכלים שלולגשמחם

 ס,4 )דע"ת כף כלל בזה להקל ואין י"ב4 )בליי ישראל באלקי חלק להםאין
 )שלחן אותו מעברינן הבשר, לאכול הונח וגם וחקו, פגומח בםכין שחפ שחבירו שראחשוחפ

 ני(. י"ח ס"גכוה4
 לחעבירו יש רא-גיש, לא עאג העומד ורבו בשחיטתו. חגרים וחתלמיד תלמידו, אצל שעומדשוחפ

 טרפח שהוצש לטי הרין סטש וזה המוססההשוחט
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 בדמיה, תלוי השחיסה הכשר דעיקר נמצא המשגיח, על וסומכין התלמיד, על סומכין הציבור שאין כיוןמחהיה
 עליו שיקבל עד להעבירו 1"ם כן, לו אירע עצמו, ע"י כששוח0 גם שמא זהירחו, מיעו0 דחזען כיון לחוש,ויש
 ה,4 אכרהם )ברית להקל יש מנהג, רק והוא משהו בשהייה ובפרם בתרש במיעום שהייח על שעברשו"ב י"ג4 5' )דע"ת דיח בקבלח וטגי ט"41 הגרשוני )עבודת אותומעבירין אע ממון, חשוד דאיכא היכא ואפ9 )%ב"ק חורה לאיסור חשוו אינו דר', איסור על חחשודשו"ב מ"א4 בדבש צפיחיח )שו"ת חבירוחד2(רי

 נוצות, טרי%וז כגון חומרא. טנחג על שעבך שו"ב על העידואם
 כעו5ר דעו ברור, בטנהג הקיל אם אכל ד4 5' )ר"ק ידו מתחת סרסה הוציא בער אי% 1כי1צ4 דם,ויצא
 ט"זן 5' )דע"ת דמחא בשו"ב להחמיר דקה"ל דר', איסור שארעל

 כל ב9י לחשו"ב ונתן רו"כ ב' וחוציא ביו"ם. לס"ת שעלה קל ל"רש שבירך סי שעשחשו"ב 491 י"ח )8מ"ג מומר הוי לא שבת חוספת בזמן שבת חטחללשו"ב
 שלום )ואילת משחיטתו לאכול אסור לירו, המעות לקח והשו"ב ודה.עם

 כ"ט(. 5' )ון'ת דבריו לכל שבת לחלל כמומר דנו יו"% הטהלל כי קפ"ד4ת"נ
 הגריל רק בהם שהיה יגמרק 8סולים היו !קציציוז וכל כנפות, ד של בבגד שהלר עליו שחועדשו"ב

 השו"5 את להעביר הרן אוסור, באכילח אחרים להכשיל חשוד דאינו לצדד "8 ענף,בלא
 להעבירו און בשוא"ת מ"ע על עבר אם אכל ועשה, קום בה שיש מ"ע על עבר אם אלא עשה, טצ%ח עלכשעבר

 לק5ל צריך לכשרות, לחזור רוצה ואם והעבירו. שחיטה, בשעת שלא פגום סכינו 8"א שנטצאשו"ב
 חשוד שו5 היה שלא מף ידג טתהת %רפווז ביצא 91, בפעם להעבירו "ם טקהל, חטטונחשו"ב ע"41 מלו5לין מהר"ם )ש1"ת חבירותדברי

 כ"זם. קי"ם )8ר"ח ועומד כמותרה דהוא במזיד, עשה אם ידוע שאין ואףטמון.
 שכ5ר לאחר ועבר חזר אם רק הוא להעבירו, שצריכים פעטים, ג' ידו טחחת %רפות שהוציאשו"ב

 להקל יש בעתים, ד"ח קבלת הפסק בלא  פעמים כמה עבר אם אבל ו"ח.קיבל
 כתם הביא גם משטש שהיה וההנצל כהוגן, הס9 נשחטו שלא תמצא שחו%, בתור עוף שנתןשו"ב ט"41 5' )דע"ח 91 לפעם רקולחשבו

 הסינשים השוחם בדק לא דאם דקיי"ל כיון אבל כשר. אדם שטאמב"ו
 מ1יאום הה% לא אם ואף נבילו4 ושחיטתו לאח"ש, הס9 בדק דלא הוא, 5ושע ווז"כ בשחו* להחזיקושחום, בלתי ס9 על שטעה אפשר איך בודק היה דאם בדקן. שלא רואין ואנו איטור, חזקח להעוף יש שחיטה,לאחר
 שגהשוה בשו5 זאת לתלוח ואין שחוטים, הס9 היו שלא שמצאו ומכ"ש אותו. אוסרים ההנו שחוטין, שאינםאח"כ

 81ושע, מזיד הוא גומה ובזה הרמלוה, על עצמו סמך קל, שהוא ומוכח והפשע, העון היא גופה,שהשגיאה
 יו"ד4 חלק ריש ורכים, פרשת )שו"ת כו' נבילהושחיטחו
 והחזירו עד5ן. הי היא לביח, העוף הויא וכאשר בעוף. חקנח רק ששחם שמי* וייא טוטחחשו"ב

 אסור הוא והעוף הפעם, עוו ששחטו עשה טוב לא העוף. השוחם ושחם להשוחם,הבעה"ב
 השליח עבר שכבר ניון שה5ה, זה שאון סבר שהיה זכות, לכף לוונו שיש אף והשוחט, אסורימ הכליםוגם
 הדשים, 5' או חורש על השוחם להעביר וראוי מוומל, זה אין באמת אבל מהשחיטג ועחו והסיח העוף,עם
 5'(. 5' )נו"ב כר ראותלפי

 להקל, בראיות בעיניו שנראה מפני כדין, שלא א' בדין שחקיל ידו טתחת טכשול שיצאשו"ב
 כן, לעשות שלא עליו מקכל אם בידו, ושגגה דה51ם וראעחיואף

 א' בדין שהקיל על להעבירו הרב שרצה בשו"ב וטעשה צ"ו(. יעקב )בית תורה בשל אפ" אוחו מעביריןאין
 שו"ת בעה"מ ז"ל הגאון הרב עליו וכ' להכשיר. כש"ך והווה שמחמיר, טגדים, הפרי דעוז נגד כרסבדעי
 מתלהבים וובריו לעינש, קלורין מקום בכל הפר-מ שדברי אטת הן הזה. הרעש קול מה אחפלא, חיים,וברי

 כ"ב4 91 חהם )דברי אותו מזניהין און הש"ך כדברי הורה אם עכ"ז אך נפלאה,בקדושה
 )2מייס. כשרה שחיטחן להמלם, שא"א האנוסים טןשוח%
 נעשח מעצמו אם אבל גבולו. להשיג ואסור חזקה, לו יש אז יש1"ב, חעיר אנשי אותו שקבלוהושו"ב

 בש. גה"ק, י"בו )ריק, חזקה שום לו איןשו"ב,
 מורח טיקרי שלנו דהשו"ב וידוע ז8 לא%ין. כמה על עבר כילהעבירו, ראוי בעדים, כן נחברר אם הבהמה. בעל אח לוהכעים רק כדין, שלא שהטריף עליו שהעידושו"ב

 על עבר ובודאי אסור, ואמר שמותר, יודע שהוא דבר על לומר ועיות שיקר אם ולכן הדן. ש18טקי1הוראות,
 5'(. 91 חייפ )דברי כו, רעך דם על תעמוו לא על ע5ר וגם במשפ* עול תעשו ולאלאו



שמואל תשו5חדיתיביתא
 שאע למקום שילך עד אותו, מעבירין א' 8עס אפ" במזיד, ידו מתחת פרפח שהוציאשוחפ

 בס" לקמן כמ"ש בורר, זה דפרק תשוכה ויעשהמכייין
 נאמן אעו דע"א וק""ל א', עד רק עליו שהעיד הרמ"א מחרי ב' סעיף ב' ובסימן "ח. שם וברמ"א ט"1,קייס
 רומ"א סתירת לחרץ וי"א 411 אפרים )בית משחיסתו לאכול מותר בכך הוחזק לא שאם אמר לכן השו"ב.לפסול
 גם אז טהכשרות. הכרכשוח שנוסל או לאחרים. ומוכר לעצמו שוחס כמו ממון. חימוד חשש בו ששק ידוי מתחת פרפח שהוציא בפבח דינים ג'ויש ד4 א' )דע"ת כף נעשה שבסעות ותלינן ב8"א, אותו מעבירין דאין אחריש של ששחס מהרי ב' ובס"בזה,
 שכר שנסל כגון ממון. חימוד שום לו שאין ב( בויר, זה דפרק רק תקנה לו ואין אותו, מעבירין א'בפעם
 לוסדש 9 בשי ויאמר ומצעך, דואג שיהא והחנו חבירורה דברי עליו שיקבל די וב/ ב8"א אוטהקהל
 מהולךפ ירקות בווק ק כף. שחורים שילבחי דהיינו בורר, זה דפרק תקנה צריך הי ובפעם עוד. כן יעשהשלא
 בין לחלק "רן גם דאום קסלת צריביס ואולך ומכאן בדיקהס, על לסמוך דיש ומי, כאונסים פעמים ג' עדוכדף
 כיח4 קי"ט )8"ח זה בכל דרבנן ל"רסורי דאדרייוצאאיסורי

 נראין אם כשוגה ליונ1 יש ב/ בסעם או א' בפעם כשר, באדם מוחזק הוא דאם אומריםויש
 וצריך כמדד לדונו יש ממון, חימור השש בו יש אס בכשרות, מוחוק אינו וגם שקול הדגר ואם כך,הדברים
 חשד "רן ואם בעירו, ותענית סיגופין עליו שיקבל די תילה, על הדת לעמוד דא"א ובזה"ז כו'. שחוריםשילבוש
 אף וכשר, הגון ו"רש עכ"8. גמורה תשובה צריך י ובפעם חבירות. דברי בקבלת די וב', א' נפעם ממוןחימוד
 י"א4 שפ"ד א, פמיג עיין כ'ו קי"ס תואר )8רי כו' כשוגג לדונו יש ממון חימודבחשש
 ומוצןאין ט'(. תשובת הרב )ש"ע משחסתיו לאכול ואסור רשע נקרא רעהו, גבול והשיג ששחמשו"ב

 השכר % הראשון להשו"ב להחזור וכוסין גזל, כדין מהץהגהלת
 כאילו משחיסתו והאוכל אסורונ רעהו גבול המסיג השו"ב ושחיסת אסורה. הגזלז זה ושחיסת שלקח,שחיסה
 כ'(. וסימן ב'. ב' וחלק ט', א' חיים דביי )שו"ת נבילותאכל

 אסורה נכהג ולא אסורה, ששחיסתו סתם בהכחב כחב אם משחיסתו, לאכול הקהל שאסרוחושו"ב
 ה,4 ב' )נו"ב לו ונותן סכין בווק ע"י להקל ישכעכו"ש

 החסרת לתלות רוצה היה שלא משום מתנצל והוא מרפח, שהיא אמר ולא בשחיפה שניבלשו"ב
 הריאוג בדיקת עץ להסריף דעתו והיהבעצמו

 חיכף, העוף הסריף ולא דם, ויצא נוצח שמרפ עליו שחעידו ושו"ב י"ב(. יעקב )בית להעבירו ראויאין
 9(. ב' )דאק השו"ב נפסל לא לשלם, יתחחב 8ן אח"כ, להסריף בדעתו שהיה אמתלאואמר
 מתחת האווזא ראש שנשמפ איזא, שחיסת בעת שראתה א' אשח עליו שהעידושוחט

 ששיטא רושהי0דג וגמר הראש ותפס ידו. על דס בצבו צברחשוחפ
 לשהה עצמו על אדם ונאמן שלה, דהאיזא כיון אדם. ולכל לה אסור האיזא אך השוחס. לפסול נאמנחשאינה
 קמ"ד(. כ' יעב"ו )שאילת דאסיראחתיכה
 שצהעין דזמנין ההפסה שמשלם אף אותו, מסלקין העיר, לבני קבוע שו"ב הוא בהמווג המנבישו"ב

 חי4 ש"1 ס" )חו"מ לו שהותרו או ג"8, בכך שהוחזק ודוקא ימצאו. ולאלבשר
 ד(רן רל"ב, ס" המג"א דברי ע"5 מפקפקין יש )ברילין( עינים בתי ע"י רק רואח שאינושוחפ

 8יה4 9 )סו"ס זכוכית בו שיש חלון נגדלבדוק
 וראיה בדיקה הצריך דבר לכל הברילין דמהני קכ-1, א' יעקב שבות בשו"ת כמבואר בזה. להחמיר דאיןוי"א
 נ,4 א')דע"ת
 יכולץ הטהדרץ מן למהדרין ואף דמחא, שו"ב להיות ואף לשחוס. מותי א/ בעין סומא שחואשו"ב

 להחליף נזהר לחיות צריך שו"ב ק"א(. שי, )מנחת משחיטתולאכול
 כוו"ש המשנטים. בכלל יהיה שלא השחיסה, בעת בו מלובש שהוא בבגד ילך ולא הבריות, בין כשילךבגדיו
 שמנונית או כתם שימצא לו ואסור ונקי, נאה להיות צריך ת"ח דמלבוש ל'(. י"ס )מנח"י ל' נ"ג ס"במג"א
 ת"ח של בהנהגה להתנהג צייך ויר"ש ת-ח להיות שצריך ושוחס ד(. דעות מהלכות 8"ה )רמב"םוכיוצא
 י"ב(. בשמים ראשי ואהלות)מור
 אחר, שוחס שם 4רן ואם ביתו. צרכי שאר כמו דהוי ביתו, בתוך לשח1ס מ1תי ר"ל, אבל שחואשו"ב

 ז'( משה מצבת קונ' אדם, )בינת להקל אפשר ביום ואפ" לשחוס, בלילה לילךמותר

 ב'(. טהרה בשיורי מהרש"ק )הגהות להחמיר ואין לדינא עיקרוכן
 הלכות שונה יהיה רק אדש עם לו היה לא ודבר דאפשר. מה בכל בשוק, בהליכה שימנע צריך,פוח15

 שם ששחס מעירו שברח ,ןו"ב י"ח(. חחס )שנות היוםכל
 בזה שיש כיון סרפה. שחיסתו היה שם שהיה ימיו בכל שחטא, חטאתו על שמתידה להרב כהב מח"כ שניםכמה



קיישמואל תשופחדלתיבית
 ולהתיר להקל יש רשע, עצמו משים אדם דאין הא בצירוף וגם בכתב. רק בפיו אמר שלא מחמת להקל,צד

 לפני בא שהשותס תשובח, דרך רק עשה ואם ק"ז(. ריב"ם )שו"ת בה"מ רק בזה להקל ואין למפרע.הכלים
 אינו ג"כ שעשה, המעשים על תשובה ובקש ה*וסליש דברים כמה ועשה בשכרות, שחס רוב שע"פ והודהב"ד
 י"ז4 שאול )גבעת רשע עצמו משים ארם דאין משום נאמן. דאינו משחיסתו, עדיין שיש והכלים הבשר לאסורנאמן
 אס אף עדות, ויני בעינן ולא אוסורין, לענין אכל ממונות, לדיני רק הוא מע"ר אדם דאון שאוטרין דמה מתלקין,ויש
 ו'4 4ף )סו"ס נאמן תשובה דרך אמר אם רשע, עצמומשים

 אינו כשרות, בחזקת שהם והכלים הבשר אבל שו"ב. מלהיות עצמו לפסול רק בזה נאמן ואינווי-א
 דמהימן מעכו"ם גרע דלא אסורים, הכלים וגם לאסור, לו יש בדבריו, שמאמין מי וכל הלכה4 )דבר לאסורנאמן
 כ"ס(. 4ף )שע"ת לאסור וקיי"לליוא
 רש"ש )דע"ת כו' משובשת שדעתו שנראה מאי הסעם, להעבירה יש אסור, מותר על שאמרשו"ב

 שוה יהיה לא שאסור וכיון אשה, בו נקדש אם קלקול שיבוא לחושויש
 לשאלו יש מפורש שאעו ובדבר ז'(. 4ף )*מ"ג קי"א ס" דלקמן קדיר1ת, בב' קלקול ויבוא ד4 יעקב )בית*רוסה
 ט"41 חיס )שנות כשר שוחס ה"ז בדבר, שמסת*ק טתטת אוסר שהוא אומר שאם האיסור,סעם

 0"41 תורה )דעת שתיסת הל' יודע שאינו בו שיוועין למי ע"ג, עוב!ד להיות יכול אין שנאסך,שוהפ
 כ"ב4 ל"ת )סמיע יתשב ושסות שנעון בכלל זהו בדעתו, תח*ז מבוהל שהואשוחפ
 אנשים כמה ראיתי ובעיני בידה מרתת שאינו כיון בזה. הריעותא ייע איני בראשו, שמרתתשוחפ

 תשש ואון האדם. כאחד והמה מרתתים, אונם אבריהם ובשאר בראשששמרתתין
 נ"ה(. 4ף )דר"ת בראשו שמרתת במה השתיסהלעסק
 כיון נאטן. מידו, קבלה הכתב שנאבד כשאומר או ידה תחת ואינה קבלח, לו שיש שאומרשו"ב

 כי לגלוטש דעבידי טדי הוי תי, ועוונו *לוני מרב שקבלשאומר
 קודם לבדקו זמן לו יש ואם נאמן. לכן דר', תקנתיה רק הוא והקבלה הן, מותרין א"ש מצוחן רובמדאורחתא
 י"א(. 4ף )ועת סוב מהשתיסה,
 י"ל כסף. אגורת בעד כחבים יייתן נאמ4 איש אינו שהמו"צ תטצא ממו"ץ, קבלח שנפלשו"ב

 כמזלא דהי ממנו, האוכיים אנשים ננית %6אם למבוע ליהיד רשאו איי לציבור, חממונחשו"ב
 נ"ב4 כ' )דע"ת כהוגן בודקים שאינם הב"דבכבוד

 לבדקו וצריך תישינן שתיסה. הל' עיקרי שכת שמא לתוש שיש בענין יב, זמן מלאכתו שעזבשו"ב
 כ"ב(. ייא הרב )ש"ע בתתילה לשתוט באבאילו

 האחרונים דברי אין דמוינא וי"א 4ף4 )שמ"ח שו"ב בויני התדשים חקיצורים ללמוד צריךשו"ב
 מדברי ומכ"ש הש"ע, מתוך שו"ב דיני שלמד וכל בויעבד.טעכבין

 רק חדשיש דינים חלוקי הרבה בהם שיש אף התושיש השו"ב בספרי ילמוד לא י4 4ף )חכ"א טהניראשוניש
 הריאה בדיקת והל' שתיסרע לאחר הסימנים ובדיקת הסכין בד'קת ורמף שתיסה, הל' המובהקיש בססריםילטוד
 ח'4 קו"א הרב )ש"ע ושואל מסת*ק יהיה השאר ועל לבוא, ורגילים השכיתים הדברים כל אופניו. על דיבורדבר

 מלכות במדינת ונהיגו שבדורינו והצדיקים והגאונים כלל, יצתק עולת הספר ללמוד השו"ב נהגו לאובזמנינו
 בע"ג חדשה שב!לה בס' היסב בקי שיהיה עד קבלה, שו"ב לשם ליתן שלא הגר, ובמדינות וגאליציערוססיא
 חיים אנו ומפיו כמותך והלכה עב!ו וד' והאחרוניש הראשונים שך"וב דיני מכל כלול הואכי

 ייג(. 4ף )דר"ת ארעי בדרך רק אחרש שו"ב בסרי ללמוד שלא ומק*ידים אלהבוינים
 לבדו, האוכל על קאי דשחיסה דהעשה וא"ל דוזבחת. מ"ע ב!קיים הוא שוחס, שהוא פעם בכל,111ץפ1

 בשעת האדם מקהס דשחיטה לומר ואין נ"ס4 4ף )תבו"ש השחיסה על מברך דהשוחס תזינןדהא
 אב"ד ביק שמחה הר' הגאון להרב )בתשובה ידידי כן לא שהז"ג, מ"ע הוי לא וא-כ שתיסה, בשעת ולאאכילה
 לאכול, שרוצה מי לשתוס עשה דמצות זה, לשון כתבו כולם והרשב"א והסמ"ג הרמב"ם דהא פאד( מהאליבוק"ק
 דכתובות *"ק ברא"ש ועחן כף. לשתוט התיוב עליו חל דאז לאכול, כשרוצה השתיסה על הוא מ"ע דעיקרהרי
 צייי, בלשון קרא דאפקה, משום ולשתוט לאכול מחויב שאינו אע"ג השחיפח, על דמברכים סעמיםמ"ש
 נ"44 אריה )שם כף שחיטה בלא לו א"א התם וגם ואכלת.דכתיב
 וציצית מעקה מצית כמו סיבה עיי כ"א האום בהן יתחחב שלא מצית לשאר דומה אינה שהיפה1ב!צ11ן

 להשתול צריך אין בשתיסה אבל לקייטן. כדי אחריהם להדר ישראל איש לכל דראויוכדו'
 הע~. על ת"ס שלא במה דנענש ברבי שמצינו כמו בע"וה שוםלשתוס
 לבריה. דמזיק משום השחיסה, על שהחחנו לברך דאין כ"ת, בס"וכמבואר



שמואל תשופחייתיביתמ
 בנידן גרולה בדיקה צריך שבעים עד גם יותר. ישחוט שלא הוא הנכון שנה לשבעים שחגיעשו"ב

 הימים, בהפלגת השוחטים לבדוק וצריכים 1-0(. נתיבים מאיר )שו"תההרגשה

 למנותו אין מחשבות, ברוב טרדות הרבה לו שיש אדם גם ל"א4 י"ח )8ר"ת מתמעטים וחושיו האדם ישהנהכי
 קים מהתורדא י במצוה המאא אדם דכל לי, חי ~ויי )שם4 מבוהל אדם לומר צריך ואון לציבור,לשו"ב
 )שמם. השי"ת צתנו כאשר לסכין, הצריכה הבדיקה למעביד נפשיה רמי דלא בגויה,לי

 הפכע בדיקה שבשעת אף שחיטה, בשעת יויו רתתו שלא וואו הבחינה, " 1עמד מרתתין, שידיושו"ב
 הפריעה עור את פורע שהוא בשעה וכן קצת. מרתתין ידיו שהיו ל*רקיםנימן

 יויו כח שמצמצם שסחמת לומר שיש 1ה. מחמת השחיטה מאומנת לחבירו לחשוש אין קצת מרתתין ידיוהיו
 דקו4 אגימה להרגיש בצ*רניו בסכין ומביא שמוליך בשעה ג"כ ו1ה או. סרתת זה עיי בצארניו, המלאכהלעשות

 יוד(. שלמה )בית שחיטה בשעת לרתות בטבע זה איןאכל
 מכהישו. שהוא אף הבהמה אוסרים אחרונים שרוב כהוגן, שלא ששחפ עליו מעיד א' שוגד,פדח15

 המכחיש לדברי אם אלא נחלקו לא הם שגםנלעיד
 משום כהוגן שלא היתה המכחיש דברי לפי גם אם אכל מה"ת. אסור והיתה ממש, כהוגן שלא השחיטההיתה
 מרבב1ק. )דגול נאמן השוחט וחי לזה וכדר, שהחח מכשיעור *חות שהיה כגוןח"רשא
 ט"41 91 לר"ק בפנים אלא אותו ~ון אין רינון, עליו שיצאשו"ב
 דבנקודת כיון "ל, בדקבד. כשר בבחמח ומחצה א' סימן נשחפ שאם ,פאמך, קבלה שנטלשדחפ

 בעינן ד~תחילה דידע כיון ולהכשיר, לצדד יש ובנד"ד קבלה, בנטל למפרע שחיטתו מכשירהכסף
 י"ד4 )צ"צ מילתא גילוי רק הוי ולא כיון בזה. ונאמן הוא, דרמיא ומלתא כן, שעשה וישבע שנים,רוב

 ר(. )רב לשהוט להתירו יש הדחק בשעת מומחה, בפני קבלח נפל ולא שחיפה בהל' שבקי,פ1ה5!
 מוחזק להיות וצריך ט,4 הרב )ש"ע לחוראח והגיע הכם שהוא מי כל קבלה, נטילת בלי לעצמושוחפ

 )תוי"ק4 העיר לחכם נתמנה שלא ואף מרבנן.צורבא
 העלמו4 עוד עשה ההתראה ואחר העלמה, עוד לעשות שלא בו, והתרו מהאקציז, העלמח שעשה,פדח15

 היה 1" השחיטה, על חשוד אונו הגניבה על שהחשוד שהדין אע"פ להעבירו,יש
 התורא כל על חשוד הגניבה, על שחשוד שמי רואים אנחנו בעוה"ר אנחנו בזמנינו, אכל הראשונים.בדורות
 העלמד4 שעשה בעצמו מורה יאם י"ב4 החוש )צ"צ ישראל כל של כשרות חזקות די לא לשו"ב כי 91(.)טו"8
 ב'4 כ' )ד"ק רשע עצמו משים אדם ואין להקל.יש

 בחפילתו שקיצר ומתנצל קצת, מכחיש והשו"ב פעמים, כמה התפלל שלא עליו 2!העידד,פדח5!
 בתפילה שה18שע אף ולהבא, מכאן 1היר להיות עליו ומקבל פרנסתו, דוחקמחמת

 להכם סכינו שיר1פז וצריך הסכין. לבדיקת כשרות חזקת לו אין עכ"* לשחיטה, *1שע הוי לא מדר'שהוא
 י"ב4 )צ"צ יוםבכל

 יעקב4 שבות )שו"ח השחיטה יקלקל שמא ביד"15, ~תחילה לשחוט אין מעולם, שאפ ,פלא,פדח5!
 לעכב. יכול אחד ואפ" שויכ. לקבל צריכים אם העיר של סגולה יחהץ בחסכמת לחיות צריךשוחפ

 הרבים, אחר הולכין חבירו, שיבחר בהשו"ב רוצה אינו אחד כלואם
 שקבלוהו, אחר אפ" לעכב יכול ואחר ב'(. )ד"ק נצחון רק שהוא או נכונים, שלהם הטעמים אם יבחינואשר

 להאכיל אפשר אי מ"מ כשר, הוא דמדינא אף לב"ד. הנראה המספקת בטענה שבא רק עליו, הסכים ג"כוהוא
 י"ג4 א' )טו"ט כאיסור אלע שנראה מה בע"כלאדם
 חזקת צריך לשו"ב כי הרינון. אחר לבוקו וצריך שלו, כשרות חזקת אבו רינון, עליו שיצאשו"ב

 שיצא וכיון בסכין. וביותר במשהו, רו5 שחיטה הלכות חמש כי ביוהר.כשרות
 י(. 91 )ו"ק אחריו לבדוק צריכין ושמירה, ביראה שחיטה אצל המצויוןמרוב
 בפני אלא לשחוט לו און קבלה, נטל שלא זמן כל כי י"א רבו, אצל שחיטה הלי מתלמד שהואשוחפ

 )קנאת באכילה מותרין להתלמד שוחט שהוא העופות אם להסת*ק יש אז וגםרבו.

 העופות שאוכלין *שוט והדבר 91(. 91 )ד"ק רבו בפני קבלה, שנטל קוום לשחוט שיכול וי"א כ'(. ה'סופרים

 לשחוט משלחו השחיטה, באומנת רבם בפני שהוחזק שמי יום, בכל ומעשים רבם, בפני לשחוט עליהםשמתלמד

 1'(. קו"א הרב )ש"ע בפניו שלא אף עליו, רבו שאימת מפני ע"ז, זכות ללמוד ויכול בפגיו,שלא

 קבלונ שנטל רב זמן "פ אם אפ" לעולם, אחריו לבדוק צריך אין קבלה, פ"א שנפלשוחפ
 אם אבל בשחיטה. תמיד עוסק שהוא מאחר כלל. לשכחה חחשינן דלאמשום

 קבלה שנית פעם ליקח צריך שחיטה, ה~ות ששכח לחוש שיש בענין רב זמן השחיטה מלאכת ועזכהניח

 בהמשך להשתנות דעשוי הסכין, בהרגשת אחריו לבדוק צריך בשחיטה, עוסק שאפ" וי"א כ"ב(. הרכ)ש"ע

 תוהש. )שו"תהזמן



קלזשמראל תשו5הדלתימת

 סיק ידע שלא שו"ב א'(. )מנח"י משו"ב להעבירו יש בפרהסיוה חז"ל דברי על העוברשו"ב
 שמבואר יודע, איני המפורש דיו על אומר אם או חםכין, אורךעל

 שאינם דינים בחלקי וה"ה לבו. שם לא הרמזים ועל .בוינים, הוא שבקי חזינן דהא אינה זה להחמיר,ב19סקים
 הרמ"א מסתימת משמע ובן מותר. האסור על יאמרו שלא רק חטא, אשר עון עליו אין שחיטה, הלכותמעיקרי
 ח'(. הרב )ש"ע כתבו"ש ולא הכי, דינא האידנא דאף שם, וש"ך כ"ג ס" רחפבדימ
 יש רק להעבירו, אין למעשה, להלכה ולא פל*ול בורך רק הרב בפני מותר, איסור על שאמרשו"ב

 ס'4 א' )ד"ק ההלכות על לחזורלהזהירו
 שבף כשמ"ח ודלא הקטנים. העופות לכתחילה לשחוט מותר מומחה, בפני צפרים ג' ששחפשוחפ

 מובהק שו"ב שיהיה עד הקטנים העופות חפחוטשלא

 שאיע ונמצא קבלה, כתב בעד הרבה שכר שמקבלים במקום קבלח, שנפל זמן אחר שנבדקשוחפ
 הוא זו דחשדא משום קבלה. נטל שלא כוין לאסרו איןיווע,

 מדרבגן, אלא חזקתו הודע לא שכר ובנטילת רבים, ולהכשל שקר להעיד ליה חשדינן לא ומדאורפתאמדר'.
 ד(. )ש"ע.הרב למפרע כשרה שחיטתו וא-כ ל., אירע לא שמא דר' ספיקאוהף

 והוצרך הסכין, לו והחזיר פגימה, בו ומצאו לבדקו, לרואה בדוק בחזקת חסכין את שנתןשוחפ
 זה כי זה. בשביל השוחט את לפסול אין שנית,להשחיזו

 ביו"ט, לחכם סכינו להראות שאסור יו"ט, הל' הרמב"ם מדברי לזה ראיה ויש גדולים. באומנים אפ" הרגילדבר
 לו למה בזה, מופסל שהשוחט אותא ואם וישחיזנו. וילך לשחוט, שאסור לו ויאמר *ממה, בו יהיהשמא

 בו שהיה או בדיקות, בי"ב מקיל אם רק ל18סלו שאין ודאי אלא עוד. לשחוט לו אסור בלא"ה האלהשחיזנה,
 אדם, לכל נרגשת שאינח דקה י:פגיכ[ה אבל 19שע. שהוא דחזינן לשחוט, והלך הרגחפ ולא גמורה8גימה
 חפם4 )דברי סיבה איזה מחמת עתה הורגש שלא לומרנוכל

 און דקה בפגימה היא אם הרגחפ. לא ו9חר בהלה שע"י מימר הסכין, בפגימת הרגיש שלאשוחפ
 )ד"ק להחמיר "פ אדם, לכל הנרגשת בפגימה אכללהחמיר.
 גה"ק4 כ"יוי"ה,

 מקום מכל היא מ"ע, הוזבחת דהוי להמ"ד ואף שבתורה. מ"ע ככל עשה מצות הוי לאשחיטהשחי15ה
 %א שישחוט שמצוה דהיינו דנכילה, הלאו על נוספת מצוה היא אלא עצמו, בפני מ"ע הוילא

 א'4 יור"ר ווד )שבילי דנבילה הלאו אם א' שם הוא אלא בפ"ע, שם הוה ולא נבילה,ראכל
 א'(. צבי, )ארץ ווזבחת העשה תחת נופל אינו עוף,11קי15ון
 שוחט. עפן שוחפ, שהוא 9עם בכל עשח מצות מקיים אם15,1112
 דיני. עין לדעת, השוחט שצריך שחיפהדיבי

 כנגדם. לשחוט יש לאממערין, שקורין ב;שישית העומוים נרות ב' הנר. לאור להיות צריךשחיפה
 מבחוץ החלון נגד ולשחוט מבפנים החלון על הנירות להעמיד מוחר וק לאמ9. באפפ נגרומכ"ש

 רק זה בזכוכית, שעמד הגר כנגר לבווק דאסור תל"ג, בם" המג"א ומ"ש 5(. י"א )דע"ת מנשב הרוחאם
 )שם(. חמץ בדיקת לענין גם להקל יש בזה"ז (ובל ודק. וזך צלול היה שלא הקודמים, זמנים שלבהזכוכית

 ברחוק כששוחט אבל א', בנר סגי להנר, ממש סמדך בשוחט דדוקא מכריעים, ויש א'. בבך דסגי אומריםויש
 דחפשינן מש" "א אפל, במקום ישחופ שיא הפעם לדוד(. )מזמור דוקא נרות דכ' אבוקה צרירמהנר
 לבטלה ברכה והוי יפה, ישחוט לא ושמא השחיטה, קודם לברך דצריך משום וי"א )ש"ח. ידרוס או ישההשמא
 דחילול איסור ויש הסימנים, רוב ישחוט לא דשמא ואורייתא. איסור חשש גם יש ובי1"15 צ-ט(. יצחק)זכרון
 השחיטה. מלבדוק ישכח שמא האיסור טעם הט"ז ולדעת ב'(. יעקב )ישועות חוםיו"ט

 נרות. כ' אחר לחזור צריך ואין א', נר אלא בביתו לו אין אם להקל ויש השלחן( )ערך א' בנר דסגיוי"א
 השתילה כי לכ'. יחשב שלנו ונרות אומרים ייש י"(0' י"א )דע"ת הפסר והוי לכבותן אפשר שאי ביו"טאו

 לכתחילה ומ"מ א', בנר בלילה ששוחטין המנהג נראה ומזה כאכוקה. וינו א' ונר כרוכין. דקין חוטין מכמהנעשה
 )כו"פ(. כ' שיהיה להחמיריש

 הב'. וישאר מהם א' יככה שמא משום (0 נרות. ב' וצריך הטעמים לב' ולחוש להחמיר ישולדינא
 כ'(. י"א )8מ"ג היטב להבחין שיכול גדול האור שיהיה כדיב(

 שישחוט ומי בלעדם. לשחוט אין בשנים, בא או הראות, בחוש חלוש שהוא משום עינים, לבתי שצריךמי
 ט'(. י"א )ור"ת אפל במקום כשוחט ה"זבלעדם

 היה ולא נבהל שלא בבירור יווע אם ק"1(. יעקב )בית שחיטתו יגמור השחיפה, באמצע שכבהבר
 לו המובא הנר לאור בדק אם אלא בזה להתיר אין ובעוף כף.שההה



שמואל תשפ"~תיבית4פ
 הץ, )דעית סר13ס ע"י החתך נהרחב ושמא להקל, אין לארץ, הופליכו כבר אם אבל בידו. העוף שאהזבעוד
 לבטלו4 בדבה ויהיה הנר; שידלקו עד לשהות לחשוש אין לשחום, שהתחיל טרם הגר וכבוזה בירך רק אםאבך
 הוא לכתחלה דרק  4ש ד י"ם ב*ר"מ וכמבואר גשפל. זה משום לשחום ואין 8טריו4 רחמפ דאונסמשום
 ט"ו4 הזבח )דעת ולברך לחוור א"צ בויעבד שהה אם אבל אמות. כ"ב הילוך כוי להשחיסה הברכה בין לשהותדאין

 לשם דגיד לתוך דם לקבל דרך דאין בלי. לתוך לשוחט דמי אעו בגד, תוך הדם קבלת לכליםשחי6ה
 י"ג4 י"א )דע"ת חשדא וליכא  לע"ז,זויקה

 פפי חסיך חריאח בבדיקון אבל בשחיסה, דוקא היינו שמתירין, לוט של לשכרתו הגיע שלאשיכור
 וזזה, יג:דיי י"ד4 1ף )ד"ק המשכד משקה שאר או 5ן רביעית שתית עיי מה"ת בהנאה חורכי

 ל"ה4 ג' )טו"ט בף 9רוז הדור כי להעבירו, יש לוט, של לשכרתו הגיע לאאפ"
 תבואש )5י"תו הסימניפ י % לשחום ~תחלה הק8ידה הוי לא ובעוף בבחסה השהי15ה,8יעור

 שהוא הסוברים 4עת לשחוט לכתחילה יחוש ד' דבר והירא 1ף(.י"ח
 לכתחילה אף מותר הרוב ג,פח15 ואם א'4 כ"א יקותיאל )תורת בעוף אף הסה כל לשחוט דאוריחאמצוה
 1ף4 כ"א מ"ק לכתחילה כן שיכוין רק היא ד1נפנה אפידות. ממדת להמחמיר אף מפשהלאכול

)ת(

 בראש. מים עהן הבהסה, בחו6ם שנסצאועלע
 מה וכל מתוה. בשוה וכשמונח בערשטיל כמו למעלה העשוי הוא כובע. השיפוי עד הואתורבץ

 1ד4 ממקום שלמעלה מה וכל במשהו. ונקיבתו הפשם תורבץ בכלל הוא הבערשטיל, מן שלמטהיערבץ
 שנעשה לתלות ויש הוזורבץ, ניקב 0'4 ד יצחק )בית בו 9וטל הגקב ואין וקיךי בכללהוא

 איסור חזקת בו ואין טרפו4 רק הף לא התורבץ דגיקב כהש"1; דקיי"ל כיון תולין. דטבחא ידא משמושעיי
 ז'4 ל"ג הרב)ש"ה

 גוהא חתיכה שאכלח פרה י(. י יצחק )בית כשד סותמו ובשר בלחי דבוק במקום שניקב1זורבץ
 ודגשידווו שחספע לעזרה, יכולין שאין וכשראו בגרוט4 וחנקח אדסה ת8וחישל

 מיג4 1ף )טוטויד כו' ריעוחא שם היה ולא מבחוץ, הפשם שבדקולאחר
 ו'4 ל"ג )תבו"* אסוד ב~זורבץ, והב' בווש6 א'נקב

 יקי4 9מ ססורסים,וזרנגולים



קלח

 תשובהרלתי
 ופריפהע שורפות להלכהעתוגילים

 והפממות מיהאימנומפות
)א(

 חשור המהה מקו8 8שכר ח9 חמד~חאבר
 חץ מסנ חי%ען שר8שח

 8ח טפע ועףב נק4 יש אם 1ן בעו*ב. נקכשום
 שנהקלקל עד חו8ין, אם נבוק שלא ויכא וקחבה
 עם נוזבשל או נצלח, אם אלה בכל *עש,הףא
 אפה~ שיי אחר,בשר

 העהו האיסור. מד 9 מכא
 חשץ עו"ב ש9ן שחימ היכא אש ישליך.אבר
 להון 91 אעם השבר שטמפז אהדענו או רובו,את
 סף בוא בהם"8 להקל יש רובו, את בחו8יןאף

 ב'4 ")לבו"ש,
 יהיסא לאהר כהקה שרעע חמלעימיןאווזות

 יחוו, בפים יש אם הטגכר
 מר1מז שינוי בו ש4"ש אף השחץ, שלט לא בורצוןאם
 שלט לא ואם בהם"מ. להקל יש טעל"ץ, אפ" לרכו,או

 בצד רק הוא לובן והמראה טעל"ע, בחיצוןהמוזמז
 שינף בו אץ שבויצון 8נימי ו1נר לבד, שבחיצוןחון
 אפי45 בוא גם להקל, ישכלל,
 כננר שבחיצון הלובן או המראה שעוי אין אםוכן
 בו שיש המקום האם להקל יש ממש4 שבטמפיהשמון
 רך שהוא בפשמושוז משוא פהש4 שעף אולובן,
 מס4 ע"י שהוא וניכר הישם, סה9אר יוהר קשהאו

 געני, יבלאסור
 מדין ויש טעלאש, מפולש בפימי השחץ אםוכן
 והף ח4 כננו שלא 1ה אפ" טרפי4 בחיצון,וצלקת
 הוא אם בחיצון, ק"ד רק ואם טרפה. ספקעכיפ
 טמם בצד בפנימי ווחין יש וחם  להקל, הי1שכ"1,
 ריעוהא שאין אף קיד, יש שבפנער חוצון בצדוכגגדו
  כהס"ז, להמוחףן ג8 המעסוו4 באיוות הוא אםבאיצון,
 מוכיו4 והק"ד 5שור, יש חולי, דמחמת %קוחאוחשבו
 קוז. ע"ישנעשה

 5עוהףן 1טל להקל, יש  כהט"ו, להנוהגעובה5ימ
 לחסור, יש בזה ה"נ אסרין, טעלאע אימי מקבואם
 שיררה ולחאר העורוו4 בץ ום צחרית נמצאואם
 יש שבפימה ויצון יצי לבנה נקוהה ב0ממינשאר
 5נום סנלה (י ת"ו4 מבואאשיקורס, ניא4 לשב לוץ"ו4 בה5ימלהקל

 דעו עומשן, סלס4 שלא מויהאפיקורס
 נכלה ושיאטהו דסרע. לכלכעט"ם

 י"ז4 בי )שמ"ו4 מירא ששהיסתו וי"4 "0 מ)ש"ך,
 המיות שיגרלו ער לאכול, אעאפרוח

 סקו4 )ש"ך, שקץ משום גופו, על הגרולותאפרוח
 )וע"ו4 שרי שתטה כבר אםובויעבד,

 יף4ס"י

 הוא שתע4 לשיעורים למהיהשקהרו,אצבע
 מיממעסיר. רארבעה צינסימעטההשמ

)15(
 להיומג היא ואטיפח4אמשרא חסכיןבדיקת

 5מ5מע. להשש היאבטופר41
 8ני285 משום המא חד, הסכין אם לראות היאובבישרא,
 י"ח נוץ"ת והלק חד מדעא להעת צריך ה5כיןיי
 ס4 יהה אץ ן מ מף 9ש ל היח מם"ט
8 ים מ* תמה ח ם בח  מ מ   בף9 

 הב למה צחמם וחחעה קעם חגץס"ת חז הח )ף* צ9ת %א 91מ49
 קודם בר11שונה שבדק דכיון בדיקוה. "ב צהכיםשאון אשה* יש שיטה ופי ג ח 1א*בדי4
 בהולכה השמוטות בין לבדוק די בדיקוה, י"בשמוטה
 שמוסו4 אתר שגם וי"א י"ן4 )בל'"; בלברוהובאה
 ובזועת 491 י"ח משףז, )8מ"ג בדיקות י"בצר"כים
 כל בץ לבדוק להקל העולם מנהג אטף, ואיןהדחקו

 הף4 קו"41 הרב, )ש"ע והוב1וה בהולכה רק ואהד,91
 הסכץ להפמם דרכם שאין עופוה,ובשמוטת
 לאחר"ם, ו1קי לעצמה בשוחט בין להקל ישבשחיטתן,
 שהות שאין הרבר4 יעופות ובפרט דמה41 שוחטכיון
 עצמו להכנים רשאי או""4 כל בין יפה לבווקכאכ
 )מנה"ז, כ~4 שאחר בדיקה על ולסמוךלזו4
 כ"אן עשרון ",מח

 הנר לשר דוקא ירעץ 4ן חסימניםבדיקוז שמוסו4 לאהר הסיממםבדיקת
 ה"ז הברילין, במ ושחט )ברילין( עינים *הישצריך מי 444 )שמ"ח, שחומהכמו

 יכול למוו4 שחעה והעיף רונג נשחם אםספק י"א4 )דר"ה, א8ל במקום ששוחט כפינחשב,
 הסימן, רוב נשחט אם להבחץ הצהשר, עורלקרוע
 אףא פירכוס, בשעת העוף לשמור יצטרך אףמשכדי
 491 כ"ה ךע"ק, צעב"ת השש בזה ו1רןיקרע.

 צריכים בוקין, הבווךתבריקת
 שעה שום ישאר שלא יהיו* חבועותבדיקת

 בעור לבועה מתחתומראה,
 ג1ה שעל העור אם לההיר שיש אומרים, וישהדקין.
 דומה הוא אם אף ומסמוס, נקב ס4 שלם חואהבועה
 שהור הוא אם ואף שהחתיו, וליחה מונלאל8ראה
 בו ויש קשו4 העור אם ואף כדיו. שאינו %קצה,
 הבויו4 מהתת נעשה זה כי להקל, יש קצה,קמסים
 לההמור אין וי5ה, שלם הוא החיצון שהעורוכל

 יש רשרעי, שנהקושא ע"י המעי נסהם כאו4 מ"ו)ועיו4



. שמואל תשובחדלתיביתם
 כשהוא ואף מק"מ4 י"ד, ס"ק )דע"ק, כהפ"מלהקל
 שהיא דמה להקל. יש משתה, המרצה וגם נפוחה,גם

 לקותא ככט 1ה 4הן כאבן, קשה רעי או ליחהמלאה
 )דע"ת, להסריף אץן עי"ז, חולי המ כשהטף מףכוי,
 המאכל שאין הדק, סותמת גדולה כועה ואם י"41מ-1,
 י"ב(. ס" הכושם, )ערוגת כשר. לעכור,יכול

 דבועות, להקל. יש ל0ימן, 0ו9 כיןטיתבועות
 המפרקת, ממם דומות אינם קשוהע היותאף

 בועוך שנסצא אפזא ייד4 כ"ג )דע"ת הסכין.לפגום
 השויב אם עןיה, חלויה מכה, שלההקנח
 )יע"הע להתיר יש קשוהע שום בה היתה שלאטסר,
 ייב4כ"ג

 מהמיר השמ"ח קשח, דבך בוושפ 3טצאואם
 להקל דיש סתכ י"ב ס"ק והרב ככהמה,אף
 הדין הוא וכן שאיל. הדברי דעת וכן קשה.ידכר
 להקל שיש כתבו ייב ס"ק כש"ע והרכ כבהמה,אף

 )שם4 שמותר דקבעשב
 ייש בוושפ, קפנח נוצח ב3מצא הדיןען
 עולה כנוצה אבל רחבח. בנוצןז ואפילולהקל.
 תאץ וקשה, עב שהיא הרזוש, בצד אפילו או כנףשל
 וי"ג4 ייא )דע"ת, שחיטה לקלקול לחושיש

 צרעמן בדקין, הנמצאותכועות
 עולות היוהר הד רק ליווק, הבועותבדיקת

 3אבדך ואם כ"ופ. מ"ו)ועית,
 אם להכשיר יש * ככועה בדיקה, בלאהדקין
 אסור תכופות הרכה ככועות אכל כדיקה. כלאנאכדה
 ל"ק. ס" סוף )תכו"ש, נכדק לאאם

 בהרכה אף כשר בב!ןכ!ח אכל בעוף, דוקאו1ה
 לחשליך מותרין אם כענין קנ"!ם. )סוסו"ד,טטת
 המצוי מיעוס דהוי הקיו, דכימות אומהן, ישהדקין,
 צריך בהדקין, המסריפות כועות להיות אה1ות,כבר
 להיות המצוי מיעוט שאין כזמן אכל מדיטגכדיקה
 וביערנגולים, י"ג(. )דע"ק, להשליך יכולכוטת,
 ואץן הקיץ. בימי אף בדיקה, להצריך כלל להחמיראין
 ייכ4 ורע"ק, לבדוק חסידות מדתשום

 יש מדוכהא, דשף דאסמאכוקא
 המחמירין, ה19סקים כדעת להחמיר דאמטאבוקא

 הו"ל מהאסיתא קצת ביצאהוגם
 1י(. נ"ה )דע"הע מדוכתא שףככלל

 נפסקו ולא ממקומו, לגמרי שיצא דאמטאבוקא
 אפ" להכשיר, יש רובו, את חופין וכשר וטרהניבין,
 ד(. נ"ה )שש שכאסיתא מחור לגמרי יצאאם

 וברק שלם, והוא מחכתיה, ושף דאממאבוקא
 יש היתרת, שאר ידק ולא הניבים, של הקסןכגיד
 אם אף הקסן, בגיר בדק לא ואם ח'(. נ"ה )שם,להקל
 )שס4 מהני לא היתרות, שארכוק

 בדק ולא מדוכתיה, כשף הניבין נפסמולא
 מ4 )נו"ב להקי יש איעכלו,אם

 שחיסה גמר קודם היה אם וספק חירך,נשמפ
 כשהובא שלם, שהיה ידוע אם שאיטדג גמר לאהראו

 א"א ה1ח שכ1מן דאף כשנפסקו. אף להקל ישלשחוס,
 לסמוך יש שפיר דככה"ג הניכין, עיכול ככויקתכקיאין

 חשש אין המורה, עיני ראות לפי דאםאכדיקתינו,
 אם נודע כלא אף להקל יש וכהפ"מ להקל. ישעיכול,
 סל שנפסקו כשרואין ואף לשחוס. כשהוכא שלםהיה

 )דע"ת4 להקל ישהניבין,
 לסמוך יש כהפ"מ הניכיןו בהק" הניביןבדיקת

 איעכלו לא ואם כקיאתינו,על
 דץ"ת: )ט"ב, הניכין ונפסקו כנשמס אףהניכין,

 הצלעות אצל הח1ה כמער שנמצאבוע8בועה י"ג4נ"ה
 ע"ט4 )רעק"א, כשר מחס, וכתוכוהקסנות,

 י(. נ"א )דע"ת להתחכך ורכו שםדגם
 אכל א"צ, דשחיטה נהי 'פקועראבן

 לא סשום חי, לאכלו טור עכ"8 פקועחבן
 "44 דרוש )פר"ד, הדם עלתאכלו

 שנג1לה עוף, או כהמההשוחם
 השהיטרא על לכרך השוחם יכול חשחיפחברכת

 ממצוה החשש שהך לא דאצלו.
 לפניה שהכיאו עוף לשחום אסור אכל כעכירה.הכאה
 לתמכו לסעד יהיה שלא כדי גנוב, שהוא יודעוהוא
 על למקום שכח ליתן היא השחיפה,ברכין "4(. י"ס דר"ת, )אחרונים,לג1לן
 ייז4 אי )ס"ז, שחיסה כלא כשר אכילת לנושנאסר
 ספר, )מגלת כדרסה ולא יפה, כסכין ששוחסין עלועוד
 ברכת בשעת לעכ!וד צריכין אין מ"ח4עשין

 השוחסים מנהג אכל ב'4 ח' או"ח, )מ"א,השחיסה
 נ"א4 כרכות ואהלות, )מור בעמידהלכרך

 על לברך אין מרפח, ודאי שהואבע"ח
 שמכשירה לומר ואין לכסלה. כרזהז משוםשחיסתו,
 כשבירך, כדיעכד, רק ב'(. ס"ק )ש"ך, נבילהמיוי

 ברכה היתה לא ד5ספרע אמרינן א1 נסרפה,והכע"ח
 מנכילה. :לסהרה שחיסתו ליה דזטזני כיוןלבסלה
 אין כו, ריעותא דאתילד דבך שןז15ואם
 )רמיא(. כשירה כשנמצא השחיסה אחר רק לכרךצריך
 שחיסה, קודם בירך ולא דבשכח הש"ך, דברי לפיוציע,
 מברך אץנו ריעוהשג כאתילו ה"ה א"כ אח"כ, יברךלא

 )ריי"א4 אידה דאידח דכיוןאח"כ.
 כמקום שלא להיות, צהכה חשחיפה,ברכת
 מצואה סינופת רק נקרא מפונף, וכ!קוםמסונף,
 לכלוך אכל הברכה, את המעככ רע וריח רגלים,ומי
 אסרינן דבהא כלל. הברכח את טעכב איןדם

 העזרה. את פוסקין היו ה9סח, שחיסת דבשעתכפסחים
 ארככותיהם. עד כדס שילכו אהרן, לכני הוא ששבחלפי

 השחיסה, על מלכרך כע1רה נמנעים היו לאואע9"כ,
 רק אם הטפבחיים ביין גם ולכן ההלל. אתולומר
 )תשב"ז4 לברך כ!ויעך אוהו,מניקים



קלם שמראל וה,צפפות פילהשיפ אפותבית
 הרחקה יייכין ין בחסות, סצואת הריחום
 ר(. אברהם,)בית
 עשה, מצות הש עצמה השחיטה הלא מקשין,ויש
 שאסור שמצינו, כמו מטונף. במקום לשחוט שרינןואיך

 שהשחיטה מפני לתרץ, ויש מטתף. במקום מצוהלעשות
 מצוה רק היא נקי, במקום המצוה ועשחת חיובית,אינה
 הן. או"ח הר"ט, )עיקרי המבחרמן

 ששש עצמג את להרחיץ צריךהשו"ב
 נקחם. להיות ?ריכין בגדיו 1גם כחאה. ווינו מש"ו,נקי

 נקי. שאונו המטבחהס כבית די2םדאל"כ,
 ב"ה יענה לא חבירו, בברכת לצאת שמטיןמי
 או"ח מרבבו4 )רגול בברכה הפסק הוי דוהוב"ש,
 )מהר"ם הפסק הוי רלא וי"א ט'4 מג"א עלקכ"ד,

 נ"א4 או"חשיק,
 הוחורו ולא בעון4 שיצא מיפבני סעיםבני

 נקבו, לא אם מכשירין ישתשחט,
 יצצ דאם לחלק, אומרים ויש "4 מח"ב ב/)לבו"ש,
 הוחורו, לא אם אשר או הטבעת, 8י דרךהבנמ"ע
 שניקג, ואטרס דרך יצא אם אכל בעוף. בין בבהמו4בין
 לבשר הבנמדע הגיעו לא אם בויקה, עע. להתיריש

 להתיד, יש ולדימש צ"גן שלמה, )בית גורדושהרופא
 )רע"ת, הטבעת דרך יצאו אפילו החוירן, בלאאף
 טמ"1

)ג(
 שניטלו כמו רק די% בעון4 העור ניטלאםגלודמ

 שדין ד חלק באשכול מבואר כיה12צות.
 דקה מכסה רק לו שאין כיון בעוף, ליתאגלודה
 שנפשטו בעינן ולא ה(. נ"ט )דע"ת, בבשרהמחובר
 כ'4 נ"ט )מק"מ, טיפה גוררו, שהרופאכבשר בלוי כשהוא אף אלא בבהמה, בגלודה ממשהעור

 סכח. סחסת שעלח קרדם ביה ומהני81שיטא
 ונמרטו בצים, הטלת חום מחמת הנוצות,נמרטו מ"א4 )דע"ק, דק קרום ולא מעליו4 קרש שיהיהו?ריך
 בבטן, וכן לגמרי, מקומות בכמה השדרה שעל%צות
 שלא אפ" בזהו להקל יש ע"כ שכיח, הוא והדבר

 נ"ט(. )דע"ת,בהפ"מ
 או והעור שניקבה, גלגולת שניקבהגלגולוצ

 שלם ולמעלה שהם,הבשר
 ב"ג, ל, )8מ"ג בעצם תלוי דעיקר מהני, לאויפה,
 דכשר, כשיעור, שלא שניקב הבהסה,גיגויין ד'(.דעיק

 נפ!ץין אם ואף הקרום. ניקב לא אם לעיין,פצריך
 להקרום. ראיה בויקת צויכין חולי, ע"יולת

 ד4 ל' )תבו"ש, בבדיקה בקיאון א%ובוה
 גוסא ונעשה בשורשן, הקרנים נעקרואם
 לחוש און שלם, הא הזה במקום הראש אםכראש,
 מקילין יש ונמיצם, ונתחבר שניקבהגלגולון אברהם4)יד

 הפחת היה גאם מחסור והפ"מ קכ"ה4)הריק"ש

 אם ואף ד(. ל, )שפ"ד, ונקשר ונתהכר סלע,כשיעור
 ה'4 ל' )ר"ק מהני לא הקשירה, לאחר חודש י"בשהה

 להקל יש ונקשר, כשיעור ניקב היה אםובספק
 )רע"ת להקל אין היבשה בעוף ואף בעוף. ולאבבהמה

 אעשיי ליחה, שסוציא הגלגולון, עצם חן.ל'
 ניקג לא אם לבדוק צריך בראשה, הוכתה אםשא"י

 שנשבר היבשה בעוף חגלגולון עצם ל'(.)תבו"ש
 יכר שוס נתחב ולא אכן, א עץ הכאת ע"י ניקב,או

 עמק )שו"ת אבריקה לסמוך יש בקרום, שגגעלחשוש
 דחיישינן היבשו4 בעוף אף מחמירין ייש ז4ה~ה
 ל(. )גח"ק בבדיקה בקיאין אוו ואון הקרום נפסקשמא
 בויקה. מה2י חולי, ע"י שניקב חגלגולתעצם
 דספיקו ר מ"ט בס" מבואר חולי, או קוז ע"יובספק
 גלגולוצ ט"1(. ל' )יע"ת טרפה חולי ע"י םהסים, ב~ף אבל היבשח. בעוף, רק הוא וה וכללהקל.
 העצם. ער הגגע לקלוף צריכים גגע, בו שיש עוף,של
 י4א4 גבוה, )שלחן כשרה שש, הואואם

 לומר יש בהשט, גמי ומצאו שחטואם
 נשחט הקגה שיהיה אהוות וורך כיון בוויטפגבוי

 הק2ה נשחט הרי א"כ להשט,קודם
 ההשט, עם אח"כ הגמי שחתך אף וממילאגהכשר,
 ולצורך בה"מ ע"ו לסמוך ייש תנעא4 )שו"מ לחושאין
 כ"ג(, )דע"ת, הדחק שעת או שבוע לצורך אועני,
 בטשיטות להקל יש ונחתך, בוושפ חובצ נמצאואם
 וסומך בוה, בה"מ המקיל בוושפ, עימה נמצא)שם4
 )דע"ת לעני או בצורך הפסיד לא רמיקל, הטט4א
 שנחתך בוושפ קוקוריז נמצא אם יאג4כ"ג

 לפגימת חוששין אין וגס בהפ"ג4 להתיר ישלשתים,
 שלם שהיה שידוע היכא השוחט. ביד חגףנשברגף ב"ג4 ועת, )יוסףהסכין

 באצבעותיו, השוחט ומרגיש לשחוט,כשהובא
 גמר קוום כשנעשה אפילו שהיטד4 בשעתשנשבר
 רליכא האגפש, את בידים תופס והשוחטשחיטו4
 כשר. שחיטה, בשעת הריאה את או שניקבלמיחש
 כף בהשבירה עוקז ויש לגון4 סמוך שנשבראף

 מגדנר היה אם ווכר אינו השוחט ואם ג'(. ט')לבו"ש,
 יאח4 )מק"ש להקל יש השחיטה, בתחילתבכנפיו

 היה אם שנשער וקודם שבור, הגףנסצא
 יש הגן4 נאכדה א%ול, כשיעור מהגף רחוקהשכר
 ע"ג4 חי, )בעי גהפ"מלהתיר

 שבתוך הבוכנא אף לציף יש אגודל,לשקור
 עוקץ יש אם ואף שבת. ולצויך גדהה לצורךהאסיהא,
 נ")4 )דע"ת אגודל לשיעור הבוכפ מ?רפיןבהשבר,
 שחיטה קוום אם יודע מי% שבור, הגףנסצא

 כויו, הרבה שחור המכה מקום אם שחיטה, לאחראו
 שיש או ג41 שנפוח או בלאו, או נרין ירוק שהואאו
 שס יש ואם מחהם. נעשה בודאי הוי קרוש,גלד

 נראה בלא גם ש אדום. ש לשחור עטה וםצריות
 יש השבר במקום שבפנים אלא שי%י, שוםמבחוז



שמואל תשא"1בית8ש
 מבפ%פ ולח מבהוץ, לא שפ און ואם ספק. הוישדם,
 שהיה ידוע אם וכן מר(טז, שינוי שום ולא 2סוה,שום
 נשבר שמא ספק יש דמ"מ אלא לשהיטה, סמוךשלם
 שם ואין שהיטה בתהילת או מ6ש, לשהיטהסמוך
 להקג יש כוץ, אודפ או דם,צרירות
 )דע"ת, הכי וים בשכ11ב11ז גם הוינים,ובכל

 יש שהיסה, אהר או קיפ הגף, נשספספק כ"ד4נ-ג
 ט בא1כסון, היח והשבירה בגף,נשבר ס,4 %בו"ש, בנשבר במו בהפ"מ,להכשיר
 ד4 )ברז"פ, השבר מאמצעות אגוול שמודויןאומרים
 שנשבר בין השבר, מהתהלת אטול דאיכאהיכא

 על זה השבריפ שקפצו אף שוו4 שנשבר ביןבאלכסון
 זה על זה כך שנדבק או דביקה. בלי כך, ומונהיפזה,

 סמ% %ן ההיצון, שגר עכשיו שמונה שממקוםבשסן
 אגודל, רהוק שהשבר כיון אם"ה אגהל, המףעו
 י"ג4 %בו"ש, ההיצון בעצם עוקז שיש אףכשר

 לגוף הסמוך ששבר אף התיכות, לי הגף,נשבר
 שע"י השש %ן דבזה דקיל. לומר יש אגורל, תוךהיה
 לגי נשבר דינף דכען הריןט2 הנקוב הכנףנדעד
 ההלק עמו הנונד לא הכנף, שיהנונד אףהלקים,
 ד'4 נ-ג )ד"ק מהכגף הוא דפרוד השבר, שלהאמצעי
 ק"ם, הבוכנא אין אטלו מברטתו שחסר חעוףגף
 ס'(. )לבו"ש, להתירהיש
 בבוכנא, שבר-

 אם אף כולש עיפ "טטא ש%י
 דעו כררכוע כה ודבוקה האסיהא תוך מהנונדתאינה
 %בו"ש4 כגשמם דבריולכל
 היהרות וגם בתרנגולת, הגף של הבוכנאאם
 של כ1העצם קצון אך שלימים, כולם היווהגעין

 קצת, נשגר היה אלע, דבוק שהבוכםהאסיתא,
 והף מחים, מטקוטה הבוכנא זזה שמא להוש,הש

 גבוקח בף נ"ה סף כדק""ל להטריף. טכנשספ,
 טר5ת שהוח האסימש4 מקופ ונשבר והיכאואטטש4

 נ"ק.שאול, דברי ) טגוכנא הקולית גגוף ריעותא שאיןאף
 כוא נפסקו רלא ניגה4 חרעכל ולא הגףנשספ

 יש בהקה שבת צורך וגםגהסימ
 נ"ט4 )דע"ו4 לבד בהפ"מלהקל

 מסעפ דכשר היכא אף נשספ, או חגף,נשבר
 וצריך כ1סוכנינ בכלל הו"ל 6"מ נשמט, אונשבר
 נשבר בכל וכן כ"ז4 נ-ו )דע-ת פירכוס עללהשגיה

 הוא גמור ישראל בשם, %תו שהזרגרגר ב'4)שם,
 קי"ם(. ס" סוף רעת,)שפתי

 עוף, של בצדארו שנמצא יבשגרר
 ולברוק אהר, במקופ לשהוס שצריכים יבשגרר

 הס5יקו כשלא ובדיעבר הגרר,במקום
 להכשיר; יש הצואר, שיקרע עד השני מעברלבווק
 8"41 )טוסו"ד, על כספק והוי ריעוהא, לההיקואון

 כבש של רששו וקטע לריר, שנכנסדורס
 בזה גם אמרען מקודם, מת מו8ל שייה 4ףדריסה

 שמא ססק יש כי להקל. ויש רוגזה4נה
 למלאות רק ובא בשעיו, נשך אלא כלל, דרסלח

רעבו%,
 ממט4 אכל שלא ומה לררוסג ולח %שכי

 מהכלוב, אהר ובצד עופורג מלאכלוב כ"ה4 נ"1 )חךו4 וברה אה-כ דנתכהלמשופ
 יכ%ה שההת% בטה זמ"1, רחוקותהשליבות

 צדדים. בשאר לכגוס יטלה שאונה אף להכלובלכגוס
 הרובות עאימות בתמולה השליכות אם א8ילווכן
 שהחתול בסוי שטר, % שה עהה שמצא %אא"1,
 ולתשת להקל יש מוש !מ הרג אם ליכגס,יכולה

 ל"ה4 נא )רע"ת קודפשנשברה
 הבהמות מקופ ובץ "ווי4 מן סחיצה,הבדל
 בהוריפ, רק זהו טסאו4 " שיעור הואתופוו4
 לווגיע ההברל צריך באפצע, שסגד"ין בכלובאבל
 )שם4 התקרהעו

 ע1פ1יע שפ שנמטויפ במקופ טמטיםעכברים
 גם שפ ושכיא אף פצועים, עופו1ן שםתמצא
 בן, לעשות שפ מצוטן נסי דעכבריפ כיון מ"מפהור,
 דתולין שוא-ו4 ססק שיא כספק והו"ל בעכבריפ.תולע
 גהמות עפ נעהו תרטת ב% פתמא שלנו,כלבים נ")4 )סוטו"ד,בקניא
 בעיר הוא אם נפש, ועוי רעש ווהם קיע ואםועוסומ.

 ליוקל. גהם תולין כלבי4 הרבח שם ומצו-ם בכפר,או
 סטוך בפר שם שיש אף בווחק בדהר הם הצאן אםאבל
 פכלבים. יהור %רוס שדרט לזאב, הוששיןלשם,
 להמל ומלומו הרטל כלב הצאו עם שפ ה.הואם
 לואכ, להוש יש 8צוע כבש 1נמצא דורס, טויהצאן
 טהפ, מבריחו ה4 כלב דמסהגטש חשר בכלב לתלותוארן
 בכבשים חקא בכלב, לפעמים דתוליןוא

 לתלות אע מהכבש ונא% גגרהים אבלקפנים,
 מושו1ר נאכל ולא ומו4 8צוע נסצא אם אלאבכלב,
 אלא הגרווין מבשר לאטל ה%ב דרך אין כיכלו4
 ל"ה4 נ"ו )רע"תבקטנ1ם

 שופ מקים נשמע היה יא מחם, א' שלראשו קפוע סצאו ובבוקר בל%,תרנגולים
 הינו וורס, שפ שהיה ב6צה, שתולין ואף צוהי4קול
 כגון ריעוחש4 בו ואתילר עצמו הדבר אוהולענין
 שפ שהיו אחמם לשמ אבל דמ"4 קועיה דפסמסאיח
 בלל, וורס שם היה לא שמא ס"ס, הויל הגורס,עם

 8אן4 )טוטואד, ממצה עדיף וזה האהרים, דרס לאושמא
 א', תרנגול ונסצא תרנגולים, סלאכטב
 העוסות ושאר ומו4 "עויף שץ"ג חעורשנקרע

 דיש דכיון בזו4 ליון יש כף רושפ שופ בר,םאין
 %נו ה8צע דאם טעחד ובכר אה-כ, מת שטאלהוש
 להקל, צד עוד בדאוכא 1המו להקל אין טוי, שימותבכוי
 להקל. צדדין עוד יש אם אלא להקל, אין הכאוגפ
 מ"מ במצוי, שתולין אף דורס שום שם ראי לאואם



קם שמראל והשפפהע פילו"8ים ןפטתבית

 להתיר יש גדולים, בעככריפ או בכלב גם לתלות ישאם
 שנכנס ימים איזה לומזר רארט אם אפי* הטפות,שאר
 אכן למפרע. איסור לההזיק און אפ"ה לששכרדלס
 לווקל אין דכר, בשום לתלות אין הענע לפיאם

יי( ל"41 נ"1)דע"ת,
 נכשינהו עק להקל יש כחכ, ש12צערבהדרופה

 י"ב ישחה וחז"כ 8רוש, מרוכת דפרוש וכלדנמדי,
 להקל יש וכהפ"מ אסורים. האהרונים ושניםהודש,

 כר נכבשיעע בלא גם הודש, י"ב כולםלהשהות
 נ'4 נ"ז)וע"ה,

 הסכין ודוהק כששוהט רק נקראתדרסהדרפה
 בה%כה אכל והובאה4 הולכה בלילמטה

 הסכין קצת ומכבע שוהט אם השש אין1הוב(49
 שמו*יגין שקודם ליזהר, יטוכ וכ"ד4 כ"ג הרכ,%"ע
 שכרגע כדי והובאות הולכות יעשה להצואר,הסכין
 והוב(ט4 הולכה דרך יהיה הצואר, אל הסכיןשיח
 התך למאר, הראשונה שב!וגעה השש, חשדאל"כ,
 א'4 כ"ג )ו"41 דרסה דרך מהישטכ"ש

 ויומן בו, המהובה מהט ע"י שנקבווקין
 לא אבל בשומן, גם ההוכה והמהט סוהם,דקין

 מראה ושינוי רושפ אין אם בשומן.מעל"ע
 דהולין, להקל. יש לתוכו, הסהט שנכנס כמקוםבשומן
 רושם יש ואשילו בשומן. המהט וכנס שהיסהדלאהר
 יש גיכ נבנסדא שהמחט כמקופ כהשומן מרומוושינוי
 ושינוי רושם בו אין הנשאר, בהשומן אכללהקל.
 ד(. מ"ו )דע"ת, כו'סראה

 שהוהזרו כל שנקרע, הכרס דרר שיצאודקין
 נקכ שר,יה האף להישך, הוששין ואון כשר,מאליהן,

 יש בתוכן, 11צ1לעים נקבים נהן שישדקין ס,4 מ.1 )מק-מ,צר
 הנפצאים תויעים ה'4 מ"ה )וע"ה, כעוף גםיהקל
 וכננוו כהוקין, קצת תהובים וראשן אהזות, שלבוקין
 מ"41 )8מ"4 לאסור יש מכהוץ, יכלת או כועהיש

 ברוהב מום ואילו סח6, בהן שנסצאדקין
 תהוב ואם בדופ"טג שלא אפ" לההיר יש תטכ,ואינו
 )דע"ת בהפ-מ רק להכשיר יש מעל"ע, ניקכ ולאקצה,
 0"ז4מ"1

 י, באמ ייז בדקין, הבועותבדיקת
 הטטגכדיקת
 וצולעים, כהן שאצח אווזורע בר שלדקין
 מבהוץ הבועה טר על ומסמוס יבלת שם און דאםנראה
 טר הוא מבהוץ חבועה שעור וניכר כועה, סהםרק

 במרארתו שנחטן אף ויפ4 ושלם הלק והואהמעי,
 כמשמוש וקשה וכרף, נפוה כשר כעין שהואלכן,
 שאין כל יורלקל, בשר או ליהה תהתע שישע"י
 בשים ביש אף להקל, יש כ%, ססמוס השש צדכעור
 ב28ק4 יא שוגועת ניכר אפ כיו אך כנגדו.הולע

 היבורו בצד קצר מבהוץ שהבועה רואין אםאבל
 לחוץ, בליטתו כראש ורהמ עכע סכפי יומרלמעי,
 להווט דיש לאמור, יש כפניש תולע כננרו נמצא אםאז,

 ליב4 מ"ז )וע-ת, מכה מהמת קרופ הוא כזה,שכועה
יוו(

 כשאי1 אף הקנה, הורות ע"ילפעסיםהנרסה
 אם אז, כששוהט להבמון, צריךשהוט,

 היא השהיטה הקמק הורות ע"י כי הגרטדנחרנו
 בדבר י"ב4 כ"ד )דעאק, כוכע בהשיפוילפעמים
 שלא ליוהר השו"ב יכול בהרפו*ש השכיחקטכ11ם!1ז
 לו אק הסימנים, שתופס בעה כי כך; לירייבוא

 כמקומה הקנה להעמיד יכול תפיסה ומקודםלהוריד,
 כשיר שוהט הוא אם כ"4 השו"ב כשקלקלוע"כ
 השו"כ, תשלומי כויני יר ס" סוף )דע"ק, לשלםצריך
 ס'4 " יצהק אוהל כ', כ"הדע"ה

 מב' שניקבו הטסות וגיתהמסס
 המהט שי על ק"ד 11 ח צדד"4 וביה"בהספפ

 אלא סביכו, במהט נאהזולא
 בשר הפסק יו1 ואם טרפיה ספק רק הוי בבשר,שנמצא
 סובב הק"ד אם הק"ה מקום ובין המהט כיןשלם
 רוהב עד רק רשק הוא אם אז המהט, סביבותכעיגול
 ש מ"4 יותר רחוק הוא אם אבל לאסור. ישקש,

 יר, מצד רק בעיטל המהט כל סכיבות אי1שרק"ד
 המהט בין שיפי שום כלי ונקי כ"ש, בשר הפסקויו1
 כ"41 מ"ה )דע"ת, להקל יש הק"ד,ובין

 דתלינן משום כשר, מיד הוציאו אפילו ק"דוכחרן
 נעשח ססהרסשק כהזקה הבה"כ הטכה שנטלדבשעה

 אפ" לההפיר יש דם, כהפ מ"ייקיז דאין כיוןמעיים בני ושאר בקיבה, אכל ל-א4 מ"ה )מק-מ,כן
 אם א8ילו, צדדין, ככ' תשכה מהט בומצאכהפ"מ
 י"כ4 מ"ה )וע"ת, ק"ד שםאין

 כזפיט אף להתיר נוהגים צדדים, סב'ובניקב
 וכיהיכ, המסס בין בזה לחלק ואין ל4 מ"ה%פ"ד,
 הבריקה על לסמוך יש מבפ2יש גם ק"ד, נפצא לאואם
 יד במשמוי לתלות שיש במקום רק וזהו בהמסס.גם

 סמכיע לא לתלות במה אין ואם הכרס, בוהיקחהטבה
 ל"א4 מ"ה )דע"ת, הזה בזמןאבויקתיט

 השוהטום השבו לאהאהדטג
 שיושכין וכל הפסק. לשיהה בשהי6ההפפק

 ודעהם לששט, קטעכמקום
 השבו לא היוש כל אפילו לפניהם, שיביאו מה כלעל

 ולערכ אן בברכה העם כל ויוהט הפס*לשיהה
 הראשוניפ השוהטים פהטן וכן פולם. א' כיסויעושים

 ככרכות, למעט טפי ועדיף פמשג רבני שהיובירושלים,
 )נהפה צריכה שאייה ככרכה נכשלים יהיה שלאכדי

 כ"ה4ככסף,
 שהמ מה % ייי, "8"מ שיטי סרובההפפד

 יומ4 או תחעול שי מכבדיומר
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 הקרן מן משתות י1תי ולעשיר, נ"ה(. שבעה,)נחלת
 שכל אף הפ"מ, הוי מאד ,טכיח שהוא דבר וכל)שם(.
 להלכוה פתיחה )דע"ת, הסימ אינו אינו, בפ"ע,או-א

 בלא גם דמקילין קרושים, בביצים כמוטרפות(.
 ריש )ד"ק הפ"מ, הוי הרבה, דשכיח משוםהפ-מ,
 שבת לצורך לבשר דחוקה דהשעה היכי מ"ה(.סימן
 מצוה, לסעודת או אורחים, לכבוד לעשיר, או1י1"ט,
 רמ"ב(. )ש-ך, כהפ"מהוה

)ן(
 וקלקול .מכה בו שיש או שניקב,משטוושט

 שיש היכא היטב, דבוק שומן וישמעל"ע,
 מה על לו יש בהפ"מ, המקיל בלא"ה, סניףעוד

 חי(. ל"ג )דע"ת,שיסמוך
 רצופות בועות מלא שלו, העליון ששרוווטט
 י"ח4 )מק"מ, וטרפה רוכן כלקיי הויברובו,

 שניהם. לבנים הם בתרעולים, הוושטעןרות
 לארום קצת נוטה החיצון כי הפרש, ישאבל

 על עגלה שעבר אחר גרין מראה בו שישוושט
 אין כאילו דהוי בדם, מלוכלך כצואר הויהצואר,
 שלא צ"ל וגם מבחוץ. למשט בדיקה ואיןאודש
 קשחיט נקב במקום שמא דחיישינן המשט,ישחוט

)ח(
 טרפה מתולדתה 5סוקה השורה חוט השדרהחוט

 השדרה, חוט ה'(. ל"ב)מק"מ,
 מקילין ויש ה5וסקינג דעת לפי טרפה שחור,שאצא
 אם מעורה, קצת שחסר השדרה, חיט)עה-ב4
 נחסר ואם בהפ"מ. להקל יש מתולדה, הואהחסרון
 "ף(. ל"ב )דע-ת, להחמיר ישאח-כ,

 וסלקוהו ידו, מתחת טרפות שיצאשו"ב,
 אפ" עופות, לשחוט מותר מ"מ מאמעתו,חשוד

 שזלזל חחשינן בהמה גבי דדוקא עע"ג.בלא
 י(. ס" יוסף, )מטה בעוף משא"כבבדיקה.
 שבדק ידו, טתחת טרפות שיצאשו"ב

 איסור חשש אין טרפה, שהוא ממצא כשר. שהאואמר
 שמיח עחו ר4 סימן )נו"ב שלו טפותבשחיועת
 י"ח.סעיף

)15(
 המכה. 15תחין בפנים, מכה בה שנמצאטחולטחול

 להתיר יש שלימים, הצדדין ב' נשארואם
 הטחול עור דק כלל בשר שם אין ואפילו ר4 מ"ג)ד-ק
 כשאין ודוקא ט'(. מ"ג )דע"ת, כשר סותם,בעצמו
 )שם(. מסביב המקיף ובעור בבשר ושינוי קלקולשום

 מחזיק שונים, לשיעורים מודדין שאנוטפח
 כך מילימטר. ושבעה סנטימטר, תשעהטפח

 האחרונים.שיערו

 שלא הטסקיש מכל נראה הלב,טרפש
 נימוק או בניטול טרפות שום מ הזכיחטרפש

 שתים. לו שיש או ניקב או כולה אורובו
 כולו שניטלו ואף טרפוח. שום שחך אין הלבדבטרפש

 1'(. מ' )דרת"ש, כשר שתיש לו שיש או ניקב,או
 בדרך סותמתו וטחול שנקב, הכבדטרפש
 י"ב(. ס"א )הבו"ש, כשרהנחתה,

)5(
 חיוהא במקום רק זיתיש ב' לה שישכבדכבד

 א'(. מ"א )הבו"ש כשירה מרה, במקוםולא
 ד*ק )כו"פ, לכזית מצטרפין והסמפועת, הגעיןוום
 יר(.מ"א

 יש בכבה הזיתים בטקום טינרי, אובועה
 זיתים ב' נמצא הכבד בכל שבצירוף באופן,להכשיר
 הסיורות או הבועות וגם להתר5יג שסופן ברי"~כבד

 מהכבד, נקלפות אינם הם אם לשיעור,.מצטרפין
 לאסור און רכדה כעיסה רכה שהיא עוף שלכבד כ'4 מ-א)דע-ת,
 עבה כרוטב לגמרי נימוסה אינה אם נימוק,משום

 לאסור אין נימוק, ולא קרוש, ום כח' שנעשהכבד
 ל"ד4 מ"א )דר-תוצ-ע,

 במקום חסרון, בו שיש בנקב שניקבהכוליא
 הלובן שעל הקחם ואם לאסור. יש החריץ,כוליא

 מתו~ה שהוא ונרחה החסרון, במקוםשלש
 )דע"ה, להקג יש מעל"ע, מפולש הנקב אםאפ"
 לחריץ כשהגיע 18סל בצ18רן, ונפרך יבש ב'(.מ"ד

 מסמוס, חשש 1ש חכוליא, בבשרשינוי
 הכוליא, בלובן שנמצא דם ג'(. )שם מתמסמסדיע
 ברוב, הוא אם אבל כשר. במיעוטו, רק הואאם

 )שם(.טרפה
 מתולדה, שהוא נראה אם בכוליא, שנטצאעצם

 ולא מתולדה, שהוא ניכר וכדה, ועב, עמל הםאם
 להקל אין בלא"ה, אכל להקל. יש אחר, ממקוםבא
 י"ז(.)שם,

 חולי, ע"י נטלו אם נווע 1לא שניטלו,כליוון
 ורקבון, ליחה שם שרן אם ריק, מקום שם שישאף
 י"ס(. מיר )דע"ת, בהפ"מ להקל יש דם צרורותאו

 על הבהמה שהוכתה מהכאה שנתאדטה,כוליא
 אפילו הרם, שנצרר דק אחרת לקותא אין אםמתניה,
 יש אדוש ג"כ הדופן של והבשר במהנעע הכהאם

 שנפסק עד הכוליא, בבשר המכה שלטה אם אבללהקל.
 שרהין רק הבשר, נפסק לא אפילו או הכוליא,בשר
 הגיע לא שהמסמוס אף ומסמוס, קלקול בושיש
 להטריף יש ללובן, המע לבד שהאודם אלאללובן,
 כחיי היא בכוליא, שמשעדץ ענבה,שיעור י-ג4 מ"ד)דע"ת,
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 והפ"מ, הדחק בשעת אך הרגגולת. של בינוניתביצה
 שקורין גדול, באגוז ענבה שיעור ולשער להקליש

 ששי )וע"ת, ניםוועלש3י
 כהנה, צריכה אינה ששחיטהאף

 אכל לעיכובא, הוא זה כל בשחיפהכ311ה
 דהא כהנה, צריךלכתחילה

 קבלה, בספרי ומבואר האשרי(. )ספר מברךברוכי
 החוטאת נפש יתקן בכהנה, ושחיטתו בברכתושהשוחט
 נגד שישחט מהערכאות לשוחט אנסו ואם)שב"מ4
 כאילו שנחשב לומר אין שד, שכפאו כמו והוירצונו,
 דעת לפי שאסור שחיטה, לשם שלא בפירושכיהן

 כהנה, בלא סתם ששחט כמו רק ונחשבהרש"ל,
 1(. )דעית,וכשר

 שעיקר אומרים, יש בעוה דםכיסוי דםכיסוי
 הדם כשיצא תיכף לכסותהמצוה

 וי"א )כו"פ4 כיסוי מצהת ביטל 1רחרו השםמהנשחט.
 לכתחילה, מיהו יכסה. שירצה זמן כל הוא כיסוידמצהת

 וי"ז. י"ג )מש"ז ישכח דשמא 5.ד, לכסות נכוןודאי

 וחחב י"א םדך', שאםוך בדבך דםכיסוי
 כיון כיסוי, בכלל דאינו וי"א, המלך4 )שערלכסות
 כ"ק. )שפ"ה יאכל אשר בכללדאינו

 במה ין א חשחיפח, שםעכב דםכיסוי
 להמתין, בידו כשיש רק אמורים, דברים במהלכסות,
 לו וא"א עפר, למקום שיגיע תקוה אן אםאכל

 לשחוט מוהר וכיוצ1ג במסוכנת כגוןלהרחיק,
 ושחטוהו להשתין, יכולה ש4רנה בהמה השרצןכים ירושלים4)תוסשת
 ח השתן, בכים ~חקצריכין

 הכיס, בדק שלא אירע ואם דץ. מ"ה )דע"ת ניקבלא
 השלחופית ~ווק צריר דם, המשתיניםשוורים אברהם4 )!כרון פקפוק בליכשר
 מוף אחה במקום דם צרירות נמצא ואם ניקב. לאאם
 ו,(. מ"ה )דע"ת להתיר יש ובריא, שלם הוא הכיסבשר

 החלב, להתי יש דם, הםשתנתפרח

 לשוחס שא"א לחוש, שיש הדחקבמקום
 הגונה, שאינה לשחיטה לחוש ויש ליזהר,כפרורצ

 דוקא. בעיוה"כ לשחוט מהמנהג למנועיש
 עיוה"כ קודם יומים או יום הכפרות לשחוס טובויוהר
 יעקב ישחץת והרב !מ4 א"א תר"ה, או"ח)9מ-ג,
 הכפרות להביא כנסיות, בתי בכל ב~וב להכריזצוה

 רב כל לעשות ראוי שכן וכ' עש"ית. בכללשחוס
 המנהג הוא וכן י(. י"ח יעקב, )ישועות בעירומורה
 *"ז(. )מנ"י זה מטעם ישמ"עהסוכות יכ!י עד לשחוט, הכ9רות שיבהי להכריזבבריסק,

 לבדוק צריכין צבה, שב315התרנגולת
 אם או נסמסמסו, לא אם ה*נימים, באיכריםכרם

 צורך או ושעה"ד ובהפ"מ, ריעותא. שאראין

 מראה, דשינוי ריעוחא בנמצא אף להקל יששבת,
 מראה דשינוי הריעוחא ואם ה*נימים. באיבריםוכדו'
 לבה בה*"ם אף להקל יש בלבד, 4ף במקום רקהוא
 הכרס, החופה בבשר דנפוח ריעותא שם היה אםאכל
 דטבע כיון מקום. בכל להקל יש בשומן, או בדופןאו

 לתלות דבר לפניע יש הרי א"כ מים, להולידהנפוח
 מ"ש ד'4 נ' )דע"ת, יוהר ריעוחא להחזיק ואיןבו,

 בויקה יריך חגוף בחלל כ!יכ! דבנמצאהב"ח,
 בדיעכד אבל לכתחילה, רק הוא ה*נימים,באיכרים
 9"ח(. שלום, )שאילת מעכבת הבדיקה אין דבהפ"מי"ל,

 שיש יותר, קע בדם, כ!עוךבין כ!יכ! נמצאואם
 נש*כו השחיטה, שלאחר הפירכוס שבשעתלתלות,

 לתוךסהסימנים
 הח~

 ב'(. נ"א )מק"מ,
 ארוכה שהעלה מה ע"י סתימה מהני שניקב,כרם
 ונסתם מעצמה ארוכה שהעלה מה וכן הבשר.בגוף
 וץ. מק"מ ט', מ"ח)דע"ק

 עלה אם מהני בודאי ה"ופה העורובנקרע
 מכה מחמת ק-ום שחך לא דבעור ונסתם,הקרום
 קעיו4 )טוטו"ה קשהדהוא

)ל(
 ונראה מראה, שינוי או כ!כ1ץ, עליו שנמצא לבלב

 יש שלם, הלב ונשאר וקלפוהו ניקב,כאילו
 י"א(. 5ף )דע"ת,להכשיר
 אחר להכשיר יש מימן מלא כיס בתוך שנמצאלב
 )מהרש"ק(. האיברים בכל ולא בלב,בדיקה

 והנקב ותלינן כשה הלב, םן חיוצאסירכא
 ולראות, לבדוק צריכץ אבל המטריף. מקום עד עכרלא
 המטריף. מקום עד הריעותא או הנקב עברשלא
 ל"ט, )שמ"ח, בזה הבדיקה מעכב בדיעבדואפילו
 רי"ט4לבו"ש,

)פ(
 יכול שלמה, בתשובה ושב דתו,שהמירכ!וכ!ר

 רש"ן(. בשם )כנה"ג ,טו"ב.להיות
 כגון בהם. נ!הרים שהעולם מפורסמת,עבירות י על שעבר ראוהו אם דהחע התורה, לכלםוםר
 חזקה הוי ראשו, והקיף שעטנז, ולבש נבלות,אוכל
 ט"1(. )שמ"ח,לכלהו

 להקל יש חולי, ע"י דמח העליון קרוםניקב
 בהפ"מ גם להטריף יש קוץ, ע"י ספק בהפ"מ.כ!1ץ

 אפילו טרפה, מקום בכל בעוף ל"א(.)דע"ת,
 "(. )דר"ת, העליוןכקרום

 הבישול, לאחר כבד בחתיכת הנמצאתמחט
 מראה שינוי ולא חלודה, שום בה היה ולאכ!15,1

 שקורין מחט ממין הוא אם כלל, דםוצרורת
 יש ואם להקל. יש בכבד, תחובה וקצתהשפילקא,
 בהפ"מ רק להתיר יש בבשר, לא אבל במחט,חלודה
 וקי4 עייו בדקין, םחם כ"ה(.)דע"ת,
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 בדקו ולא הכוסות, בביתסתס

 לצד גם הסתס יצאה אם מבתוץ, בביה"כמחם
 אוי, סעל"ע, ניקב אם אותוץ,

 יע רקבון, או ק"ה שם היה ולא מבפנים, בדקואם
 שיש או מבפנים, ק"ר נמצא אם אבל בה"מ,להקל
 אם אזי, סבפנים; גם בדקו שלא דהתנו זה בדברספק
 בדקו אהש אף לתוץ, המתס יצאה שלא וראובוקו
 יש סעל"ע, ניקב שלא בבירור נודע ולא נקב,אתר
 יצאה שמא להוש ויש בדקו, בלא אבל בהפ"מילהקל
 )דע"הע כף בהפ"ם גם לאסור יש לחוץ,המתס
 מבתוץ לבדוק צריכין סבאי* בביה"ככוחם כ"ג(ימ"ת
 הברי44 לשמא תתשינן ולא הסעם ק"ה שם איןאם

 ניכר שהיה מהראוי 11תרפ(4 דניקב איתא דאםסשום
 ר"ן4 )הרשב"(4 בבשר ושינוי צלקתשם

 להוץ, ניקג שלא ראו ואם זה. אתר לבדוקוא"צ
 קכ!פ דאיכא דרואש דהיכא ודאי והא להקלייש

 בפנים, התתובה הסתט כנגד מבתוץ בהעורוצלקת
 הבריא ושמא בהפ"ס, אפ" בביה"כ אף לאסוריש

 כר, שניקבו דביה"כ המסס מ"ת(.)דע"ת,
 ה/ באותעטן

 שיש בעוף הגוף בתלל מתס הגוף בחללמחם
 כסו סרפה וואי הוי זפק,בו

 אוסרי* ייש ס,4 ל"ג )דע"ת, זפק להם שאיןבעופות
 הץ. ס"א )8ס"ג, סרפה ספק רקדהוי

 ונראה הבנס"ע, נגד בקרניו שדך שנגחהבהמה
 ובולפ שנתפח, מהעור בליטה הנגיחהבמקום
 תפוהה סכוע אין אם כי להתסיר. יש תפוהכמו
 )8רי נהר8א שמא ותיישינן בדיקה, וצריכיןמנין,

 ל"ג4 )רעק"(4 להקל יש ובהפ"ס, 1'(.תבואה,
 סבפנים שוה והתור ובשר, בעור ועחובכ!חם
 דהוי בהפ"מ, סותר כלל, לתלל נכנס ולאלהבשר
 ד'(. 1"א )דע"ת, על לא ספק על,כספק

 לו שיש בעוף אף חגוף. בחלל שנמצאמאכל
 פ"!0. ל"ג וע"ת ס/ 1"א )סק"ם סרפה. ודאי הויזפק,

 היכר שים "ין בבשר, הנמצא קוץ אומחם
 הפ"מ. בלא גם להתיר יש סבתוץ, ולא מבפנים,לא
 בהפ"ט להקל יש הצדדים, מב' ריעותא יש אםאבל

 השוסן, בתוך ולא הגוף, בחלל הנמצא13צ11ץ . . נ"!0י)דע"ת,
 י"ג(. 1"א )שם, גפני בכל לאסוריש

 כלל, לההסיר אין בהסה, שאכלה כתושהזכוכית
 סקום, בשום נתהבו שלא דכל מתט, מבלעה גרעדלא
 )דע"ת, לתוץ דותה הדותף כת ואדרבא נוקבין.אין

 שלא כבש, בראש שנמצא בראשמש בראשמים נ"!0יסוף
 כבשים מהרבה מקיף, המתהיה

 אם העיר, בני לרוב הבשר ונסכר במקולין,שנשתסו
 יש שלם, הכבש בעוד בסקולין הסרפות טדעהיה

 הוה לא שלם דכבש ברוב ביסול ע"י בהפ"םלהקל
 שנהתטג לאחר הסרפות נודע אם אבל בהפ"ס.תהר"ל
 שלימד4 בתרנגולת או גלודה אפילו תיה דתי להקל.אןי
 נודע שלח דידן, בניון אך בהפ"ס, אף ההר"להוי

 י"ל העיר, בתי בכל התערובות ועתה כלל,מקודם
 ומור ואף בנ"44 כמה בשל אפ" ברוב, ביסולומהני
 להקל, יש בכה"ג מ"ם ההר"ל, דהוי סשום בסיללא

 סרובא התערובות, שנודע קודם דסריש וכלסשום
 "4 ל"א )דע"ת,פריש

 או בזאכ או דסבפ4 ירא בסשסוש לתלותמעיים פקום ויש נקב, בהם שנמצא סעים,בני
 אה הבודק הקיף ואת"כ הכשריבתולעים,

 4ף(. )בל"י, כשירה אפ"ה להדדי, אוסו ולאהנקבים,
 להסריף, ולא להכשיר לא בהקפה, בקסרן ח11דאין

 שאלה "זש11.י", הנקראת הבהמה בצוארסכה
 שלס והיה הפנים, עור בדקתי לפני, בא כזוכ!כה

 ס")4 סיסן 4ף )סק"ם להתירואמרתי
 בסקום גוולה בדעח שנמצא בבהסה לפני באעובוא
 הישס, על היה הבועה סן וקצת חוושפ,,עדרבץ
 ויפה סוב היה והלעסה המראה ובסקום סביה"ש.רהוק

 ר4 שאהה )דברי והכשרתי כולה, נקלפהוהבועה
 יאף )בי"ה4 צעבית סשום שור 13צותמריפיץ טהים, עופות של טצותסריסת
 השתיטה במקום נוצותסריסת

 אין כי )ש"ך4 זה בלא לשתוס יכול אם ספי,עויף
 וצריך ט,(. נ"ג )פמ"ג, נוצות סריסת כסו גדולצער

 בעוו הנוצות, יסרוס שלא נזהר, להיותהשו"ב
 בסקום ליזהר יש וכן קרושים(. 1דעת ספרכסשהבע"ת
 עד להמתין האפזות, מכנפי הנוצות לוקתיםשהשו"ב
 )מנת"ש פירכוסלאחר

 דבר שכל שכתב, ה' ס" סוף באה"ע ברס"אועיין
 לית דברים, לשאר או לרפואה,הצריך
 בזה, מהוים העולם ומ"ם צעב"ח. משוםביה

 אכזריות.והוי
 בסקום נוצות סריסת השחיטה במקוםמריפה

 בעדפדיץהשתיסה,
 קסנים, הנוצות כי לסרטם. נתיצות איןהקפנים,

 שהמכין רואים אם בגדולים אבל הסכין. יקלקלוולא
 שו(א בשו"ת ועיין לסרסש תיוב יה ע"ימתקלקל
 שלח השותסי* נוהגים היו לבוב שבק"קוסשיב,
 קמ"ז4 )שו"ס, שתיטה בשעת הנוצותלמרוס

 אם אף להקל, יש כהפ"ם שניקכה,סרה
 הנקב בסקום משמוש היה אם יווע אינוכ!רה

 לסקום בססוך סשמוש היה אם רקססש,
 ל"ו4 )שס"ח,הנקב

 בהסות, הרכה סתים ועי"ז ביותר, נפוחהכ!רה
 סתירין, ויש כ"ג(. א"ה אדם, )בינת אוסריןיש

 או בקרקבן, סר סעם תסצא שחסרה,מרה



קמנ שמואל והשפפות פילו~פ נופשתנית

 להכשיר. יש המרה, שנקרע לתלות יש אם מעפם,בבני
 במתינות הבטן ש5תחו כגון שנקרעה יורע אינו אםאבל
 היכא להקל, אין המרה, שנקרעה לתלות שא"אבאופן
 להיות שצריך אומרים, יש ככבה מך5עימ1ן 1'4 )דע"ת בכבד מר טעם טעמושלא
 מרגיש אם אף מתירין, ויש ב'(. )מש-ו הכבובסניס
 ה'(. מ-ב וע"ת, ט"זו אום, )מנתבחוץ

 אומוים יש הבנמ"ע. מש*כו המרה,הסרה
 הבנ"מ השליכו אם וווקא ס"ו(. )שבו-י, בזהשתולין
 ובן במרה. מר טעם טעימת על נאמנות,ניטים ד4 מ"ב )דע"ת, במזיד ולאבשוגג,
 4,8 )דע"ת מסל"ת נכרי וכן ועמנ ברק5ן

 אהודי, שפכי אם כדקו ולא שגאבוו, מרויעשוזי
 ושמא להדדי, שפכי היו שמא ס-ס. מטעם לרמ?יריש

 מ-ב4 )וע-ת כשירה המרהחסרה
 בפנים גם ושלטה רגנדע תחת עמוקהמכה

 מכל לשם, נסרכה והריאה לצלעות, מעברמכה
 הפ"מ, במקום הריאה בויקת מהנימקוס

 כ-ח4)דעית,
)נ(

 שלפעמים המורים,מנהג ב5רפותנאמנות
 שאלה איזה בעוףכשנמצא

 אינו הרב שאם בעצמות, או הגוף, שבחללבאיברים
 ורכם והריעוח(ג השאלה ומהות טיבו מה להכיריכול

 ובקיאים בהם, עוסקים אשר בנשיםלשאול
 סומכין אין אכל בווג עלעם וסומכיןבתרנגולים,
 י"ז4 ס"ק תשובה, שערי תס-או )או-ח, בהוראהעליהם

 בבויקת אשהנאמנ11ן
 המדו~

 מדה. עייז
 הבקי,רן להקצבים להאמיןאין

 ושכן ריעותא, זה שאין שאומוים המבחנאמנות
 ש8"9. )רשב-א, הרגילותהש

 נוגעים ואינם וה, בכלל אין שלנו, דהשו"ב ודאיוהא
 גי(. ל"א )דאק, השו"ב על לסמוך יש ע"כבדבר.

 ואשה, נכרי,קטן,
 שגאמנש מקום בכל ואשח. נכרי, קמן,נאמנות

 שידיה צריךלאסור,
 ש5סק לאחר אבל דוק(ג בוה שעוסק בשעה זה,דבר

 תחוב שר~ה להאגינו א"צ בידו, ומחט באמלהתעסק,
 מיג4 חדו-ד )לבו"ש,בכרס

 לומר נאמו ומסל"ת, הפעוטות לעונת שהגיעק5ן
 ני(. מ"ח )דע"ת בכרס העסק גמר אחר אף מחט,שמצא

 הרמ"א בעוףו הנוצותנפלו
 לאסור, בהחלט כהכלא בעוף שנפלונוצוון

 להחמיר". "וטוב בלשוןרק
 להתיר שבת או עני לצורך בהפ-מ עצמו הסומךע"כ
 שניסל בין התוי"ק, על בעוף, הנוצות כל בניטלאף
 הנוצות ונפלו והיכי הפסיה לא חולי, ע-י או שס,ע"י

 ה'(. ג"ס, )יע"ה4 להריא להקל יש שמן, רובע"י

 ראש. עפז חעופות, בראש זקופותנוצות
 מ"ט. יק הגוף, בחלל הנמצאנוצות

 ואפילו לדבר, שיעור און לאור,נסלה
 רק להחמיר, יש מעט, רק שהה לא לאורנפלה

 בתוך שתשהה בעינן, תרהחהודמימ
 מעט. שם תשהה וגם הגוצות, שנחרכו עדהאש
 בנפילתה דתיכף רגע, אף כלל שהתה לא אםאבל
 )וע"ת, שלה ושוצות כשנחרבו אף בשר משם,פרחה

 כמו וווה אומרים יש רותחין, למיםנפלה
 וצריכה לאור,שנפלה

 יש חלכח ולפסק ה'4 נ-ה )5גו"ג, מדינאבדיקה
 למים שנפלה דבהמה לעוף. בהמה בין בוה,לחלק

 .אבל הפ"מ, בלא לאסור יש האש, שע"גרותחין,
 שהעבירו בכ"ר עומוים המים ואם להקל. ישבהפ-מ
 בבהמה. וכ"ו הפ"מ. בלא אף להתיר, יש האש,מעל
 במים אפילו בהפ"מ, אפילו להחמיר יש בעוףאבל

 שבת, וצורך הפ"מ כשהיא אכל האש. מעלשהעבירו

 בנפלה אף בעוף אפ" להתיר יש גיחד, שעה"ואי
 באברים שינוי איוו בנמצא וכ"ז האש. שע"גבכ"ר

 אף להקל יש שינוי, שום נמצא בלא אבלהפימים,
 מ'(. י"ב )דע"ת, הפ"מ בלא אפ"בזה"ז,
 מכ-ר אף רותחין, מים ששתתו ועוףבהמה

 אפ" האש, אצלשעומדת
 בסנים שינוי נמצא ואפילו להקל. יש הפ"מ,בלא
 )שם4 הבישולקוים
 ביהץ שם אין אם הריאה, והאהמה לאור,נפלה

 כיהץ יש ואם בהפימ. להקל ישוקמט,
 מ"41 ל"ח )רא-ש בהפ"מ אפילו להחמיר ישואודם,
 אף להקל, יש בבהטה, אבל בעוף, רק הוא זהבל
 1'(. נ"ה )וע"ת, ואדום ביהץ ישאם

 לאור, שנפלו יונה ובני ווזוריםוזרנגולון
 לאסור יש הכבד,והוריקה

 בה"מ.אף
 לאווה שנפלה בידוע אף אווזא, ובך1בא11זא

 בין ירוקה. הכבדונמצא
 יש ירוקה, מקצתה רק אם ובין ירוקה, כולהאם

 אסוך, בהס"מ אף וקרקבן, ובלב בהפ-מ.להקל

 נאבדו, מהאברים וכמה באברים, ובוק לאור,נפלה
 ט"ו(. )דע"ת, להקליש

 הפנימים איבריו נשתנו ולא לאור, שנפלעוף
 ובשר בעור שנשרף אלאכלל,

 )דע"ת, להקל יש הדם, ונצדר וכוו', הצלעותאצל
 ד4נ-ב

 אף לאור, נפלה בבויקת לאור נפלהבדיקת
 ונשרף לאור, שנפלהשידוע

 גם הפנימחם, באיברים בדיקה מהני מעל"ע,העור
 נ"ב4 )דע"ת, בעוף אףבזה"ז,



שמואל תשובחדייבית2%
 ב*ב הפנימיים, חאיברים נאבדוואם
 יש הבשר, % והגיעה מעל"ע, עורה שנשרףבבהמה
 העור נשרף לא אם אבל החלב. וגם הבשרלאסור
 החלב גם להתיר יש עור, מעט עוד ונשארמעל"ע
 כ"ג(. נ"ב )דע"ת,בחהה
 היה אם רק שסלת, מואה שימי אין וושמ,בקנה

 אכל עצמה. מצד ה18סלת ריעותאבו
 דאל"כ ד(. נ"ב )דע"ת, לאור נפילה מחשש לאסוראין
 גם לחוש יש בהמה בכל דהא בביר4ג דינא האינפל

 ב' לשחוט צריך דהא לבדוק. תקנה ואיןלסימנים,
 הבושם(. )ש-וגתסימנים
 שעוי משום לפסול אין הנידין, בצוםתוכן

 ריעותא הוא א"כ אלאמראוע
 שם4 )דע"ת, עצמה מצדהפוסלת
 בכ"ר. אף לאסור, אין העוף, בה שנפלהכלי

 המים. ולא הכלילא
 לאחר וק פולפ, בע"ח שום איןדמחיים
 נ"ה(. סימן ריש )ערה"ב,מיתהה

 לודאן. שקרוב סרפה, ספק ה1ינפולה,
 מגובה נפלח אם ספק דאיכא1היכאנפילה

 לבעלים נודע לא ואם לאסור. יש טפחים,"
 4ף(. נ"ח )דע"ת, להקל יש מעל"ע, ששהתה אחרעד

 ואם כנפולה, ג"כ הולד היי י שנפלח,םעוברת
 מועיל האם, או הולדהילוך

 חוששין אין מעוברת, בהמה נפלה דאם נראה ל"4מזה
 דהילוך לומר, ספק צד שום ואין הולד. לגבינפילה
 בפ"ע. חיות לו יש דהעובר כיון להאם. מועילהולד
 לחבירו א' של הילוך יועיל בהמות ב' נפלו אםואטו

 להתיר יש רכים, דברים ע"ג שנפלחבהםח
 ממש, רך בדבר דוקא וזהבזה.

 שנפל ואף נ"ח(. )דע"ת, להקל אין תחוח עפר עלאכל
 טפחים, מ" פחות הוא אם וסלעים, אכניםע"ג
 )שם(.כשר

 גבוה משיפוע הארץ על שנתנלגלחבהםה
 אבנים יש אם למטה. עד"ט

 גבוה ר~ה אם וכן בזה. לאסור יש בולטים,וסלעים
 אם אבל להחמיר. יש ג"כ קומות, י או ב'לערך
 בולטין, סלעים שיני שם ואין במישור, היההשיפוע
 יש קצת, מותר י"ט בערך אלא הרבה, גבוהואינו
 על בגלידה חלקה אם ומכ"ש בהפ"מ.להקל
 שיש לארץ, נפלה ושם למטה, עד ההר שעלהקרח
 ה'(. ד' נ"ח )דע"ת, הפ"מ בלא אףלהקל

 אף הכאח, של הכאב םחםת שנפלהבחםה
 אבל מהכאב, נפלה הכאהשבשעת

 לבהמה דומה וה"ז לחוש. אין החבטה, מחמתלא
 מי"ט. בפחות לארץ ונפלה חולי, ע"י 9תאוםשנחלשה
 ד4 נ"ח )דע"ת, איברים ריסוק חשש ליכאדלכ"ע

 בדרך שנפלה לחוש אין שנפלח, בהםהנםצא
 ס"ו(. )ח"ס,האסור

 מאליו לארץ ונפל קשורים, כנפיו שאיןעוף
 ואינו גבוה,ממקום

 בבהמה. כמו הפימ, באין לאסור יש לעמוד,יכול
 כנפיו אם אבל להקל. יש ותערובות, בהפ"מאבל

 שאין עו הרבה, האגפים ראשי חתוכין אוקשוריש
 לאמור יש מ"מ קשורים, רגליו שאין אף לפרוח,יכול
 בזה. גם להקל יש להקל, צר עוד יש ואם בהפ"מ.אף
 גי~ננ"נ" ן~שןנ י גהן ק,פשגי צירוף בלא גם בזה, להתיר המורה שהורה אירעואם

 שישחטנו עד "אסור
 כדת בפנים אותהויבדוק

 יש םעל"ע, לאחר חלכח ואם ישראל4)תפארת
 להתיר אין הלכה, שלא כיון עםדח, רק אבללהתיר.
 )שם(. מה"ת היא הבדיקה, וחיוב י"ב(. נ"ח )דע"תהחלב

 מו קרן במיחת או באבן, הבהםחחוכתה
 הדם נצרד אפ"הריאה

 שלם, והעור העור, שתחת הכשר שנקרע או בבשר,שם
 מעכבחע והבדיקה ההכאה, נגד הריאה לבדוקצריך
 בזםח"ז. אףומהני
 גימ בכל חריאח, ננד שהוכתח בעוףאבל

 בנךיקת דשו"ב לשור.יש
 מ4 נ"ח )דע"ת, עוף שלהרהאה

 ההכאה מקום נגו בהקה, מהמ איבריםובשאר
 )שם(. בזה"ז לדידןאף

 ולא אחרים, שהעמיווהו אף אםות, ד'הלכה
 בסתמא. כשרה מעל"ע,שהתה

 דוקא בעיע באיבריו, שימי נמצא אם אכן בדיקר"וא"צ
 והלכה מעל"ע שהתה או והלכה. מעצמהעמדה

 הרגל אותו בצליעת וחולכת םעל"ע,שחתה
 בריקת ע"י להקל ישבנשבר,

 האיברים בכל היטב לבדוק להצריך וגם השדרה.חוט
 סמכינן בזח"ז ואף טרפוחע הח" אתהאימים
 ט"ז4 נ"ח )דע"ת,אבדיקתימ
 וגגח חזר לא יהמעגח לחבירו, שנגח א'שור
 נפלה ואם בהפ"מ. להקל יש מי"ט, בשחות מפל~ל,
 נ"ה4 )דע"ת, שתלך עד בהפימ אפמ אסורהבכ"4ג
 קמרסור באיברים, רק מהני בנקג סתימהנקב

 המאכל יוצא ניקב שאם מחמת הואאיבתן,
 שפסול במקום אם אכל ברהשה. כמו הרוח,או

 מביא הוא הנקב של שהכאב מחמת הוא הנקבשל
 )ס8ר סתימא מהני לא בטחול, כמו להבע"ח,המות
 דר"ת4 כ"ח,יהושע,
 )9מ"ג, מישמ לבד מקום, בכל הנקב סותםבשר

 דאף מודים כ"ע ובהאי(.
 שפ הבשר שהזיה בעינן אחר, מאבר הוא הסותםשבשר
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 אבר, באותו שהוא אף אח"כ, ניתוסף אם אבלמתולדה.
 ל"ט(. הריאות קונטרס )רא"פ. סותםאינו
 מכה, מחמת קרום עליו והיה שנמצ4 טפולש3קב

 ומסו9קים מהמעיים, השומןונקלף
 לא ואם טרפש ספק רק הוי סותם, השומן היהשמא
 וסעו"מ בהפ"מ להקל יש ברוב, שנתערב לאחר עדנודע
 ה'(. דע"ת ל"ז. ק"י)פמ"ג

 שבין בהמה בבשר שנמצא ורחב, גדולנקב
 לתלות שאע אף לצלע,צלע

 קרן, נגיחת ע"י שנעשה נראה אלא חולי, ע"ישבאה
 לנקיבת לחוש %ן רחב, שהנקב כיון עץ. הכאתאו
 להתיר יש העור, גם ניקב אם ואף מחט. אוקוץ

 הלכה אם ודוקא ה"נימייש אברים בדיקח ע"יבהפ"מ
 חשש בה יהיה שלא שחיטה, קורם ד"א יפההילוך
 נ'(. נ"ו )דע"ת, איבריםריסוק
 ינקבוער בפיחם, נשכו אחרים, שעופותעוף

 כנגד הנקב והיההחלל
 להכשיר. יש ביצים. של השלל מונח שם שבפניםמקום
 כשירה השלל ניקב אם אף 9וסקים, כמה לשיטתכי

 )דע"ת, בשלל נקב שום שם היה שלא הבויקהלאחר
 י"ד4נ"א
 הילור צריכים י"ב, קנה ע"י אף בבהטהנקב

 איברים ריסוק חשש משום ד"(4יפה

 מכמה שוחטות נשים שאין אחרונים,הסכמתנשים
 אומרים ויש עילוף. משום אומרים ישטעמיש

 שאין נאמנות, משום ויש תורדג ללמוד לאשהשאסור
 לשחוט, לאשה מתירין ויש הבדיקה. על נאמנותלהם
 ואהלות, )מור לשחוט איש ואין סכנה בו שישלחולה

 ל'4סימן
 אלא הוהרה, נשחטה אמרינן לא הותרהנ12חטה

 שנעשה לומר שיוכלבדבר
 דשכיח היבא כל )רמ"א(. שחיטה לאחרהריעותא
 רשכיח בצוה"ג. ריעותא אירע אם כגון מחחם,ריעותא
 מדוכתא, ושף ראטמא בוקא או הגידץ. שיפסקוהוא

 העצם, נשבר אם וכן ניביה. עיכול שיהא הואדשכיח
 שיהא בעינן כה"ג, כל וכן לחוץ. שיצא הואדשכיח
 שכיח דלא בדבר אבל לאח"ש. שיעשה לדבר,רגלים
 שהוא רק לדבר, רגלים אין אפ" אז מחיים,ריעותא
 ש"8 בדבר אפ" הוהרה. נשחטה אמרינן השקול,ספק

 יש אז לאיסור, השכיח ובדבר מההם. שנעשהלתלות
 דאם לאו, אם מח"ם ריעוחא בו היה אם ביןלחלק
 הותרזע נשחטה אמרינן לא מחחם, ריעותא בוהיה
 8"1(. יעקב, )בית ~בר רגלים כשישאפ"

 שיצא אף בבהמה, ירנשמט
 ממקום החור מן טמרי בבהטה ידנשטפ

 אפ" להקל יש כגוף,חיבורו
 לגוף, חיבורו במקום העצם נשבך ואם בה"מ.שלא

 שלא לאסור יש לגוף, סמוך ובין הגוף, תוך נשברבין
 א(. נ"ג )דע"ת להקל יש בהפ"מ אבלבה"מ.
 יש לגוף, סמורחיד נשבר או בנשטפ העצם כל את חתךואם
 הקדש, )גידולי היד בנשמט דמחמרען היכא גםלהקל
 לגמרי כשיצא נקרא באיברים, נשטפ ד4נ"ג,

 ג'4 נ"ג )שם לגמרי ה9רק כשניטל הוי ונשבךמהחוה
 בבהמה הידנשבר

 ונצרר בעוף, או בעוף או בבהטח הידנשבר
 לצלעות מעברההם

 מעלעע, בדוין צלקת או מכה יש וגם לחוץ, יצאוהשבר
 בדיקונ מהני ולא הריאה, נקובת מחשש לאסוריש
 רק לחוץ, שיצא או לחוץ, השבר נמצא לא אםאכן
 הדם שנצרר אף מעל"ע ברופן מכה רושם שםשאין
 רחוק הוא שהשבר כל מ"מ לצלעוח, מעברבפים
 ג'4 נ"ג )דע"וע להקל יש הראוי, כשיעורמהגוף
 כשר שנאבה משופ נמדד ולא השבר, וראווהיכא
 והיכא ניביה. דאעיכל ראו ואפילו הפ"מ, בלאאפ"

 אל שבר ונקשר וחזר לגוף, מטוךדנשבר
 שע"ש, נקשר אם אבל הפ"מ, באין אף כשרשבר,
 ד4 )לבו"ש, בהפ"מ אלא מותראינו

 טעל"ע, הדם ונצרר בהטה ידנשטפ
 בפושרין. שיניחנה ע"י בנפיחה, הריאה לבדוקיש
 אף זו, בבדיקה אנו ובקיאין כשר. שלימה היאואם

 נקרעה אם בדיעבה להקל יש הפ"מ, ובמקוםבזה"ג
 ב', נ"ג )יע"ת בדיקה בלי שבדה או בשוגג,הריאה
 י"א(. 1לבו"ש
 בדיקה ע"י להקל "8 בשבר, עוקץ איןואם
 יש ואם שחיטה. קודם רב ומן נעשה אם אףבהפ"מ,
 ימים, ג' תוך רק בויקה ע"י להתיר איןעוקץ

 להכשיר יש לגוף, סטוך בשבר ונקשרחזר
 41 )לבו"ש, שא"שבנשבר

 גם לוקל יש יחה שעה"ר או שבת, וצוררובהפ"מ
 ותחוב בהשבר, עוקץ כשיש לא אם שע"ש.בנשבר
 יש אז לצלעות, מעבר הרפ נצרר או ~ופן,קצת

 ד(. נ"ג )דע"ת, בכ"מלהחמיר
 ממנה נשאר ולא לגמרי, שנימוקהטחול

 יצ"ת ד', נ' )תו"יק להכשיר יש מאומה,ניטוק

)ס(
 ומחט לביה"מ הכבה מטרפשסירכאמירכא

 להתיר "8 מעל"ע, נקב לא והמחטבפנים,
 כ"ו(. מ"א דע"ת)כו"ש
 להכשיר אין אחר, למקום בסומכיה שנמרכהכ1חול

 ניקבה שלא בדיקה אחרכ"א
 ע"א4 ל"ט )שמ"ח,מעל"ע
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 יש הפ"מ, יאין במקום איברים, בשאךסירכא

 השמ"ח כדברילנהוג
 שנקובתן איברים, גשאר גם רבוקה בסירכאלהחמיר
 ומתיר בדבר, המקיל הפ"מ, במקום אכןבמ9הו,
 ואע בך. על אותו לחפוס אין איברים, בשארסירכא
 ניקב לא אם הסירסג תחת בדיקה ע"י רקלהקל

 כשאר סירכא להכ9יר ונוהגין ר"ס(. ל"ט)לבו"ש,
 נקובין וששגיהם לדקין, דקין כ9נסרכו אףאיבריש
 זה(. סה ריש מ"ב )מש"ז,במ9הו
 מברישן יותר אכרים, בשאר להחמיר חפ בלוי,בשר

 ומזה ליחדע להוציא שדרכה שאניוריאה
 מ"0. גדע-ת, רקיבותנתהוה

 "(. )ש"ך טבילה צריך 9חיטו4 שלסכין
 סעומה כלי והוי סעודוג צרכי הוי רשחיטהסכין

 לטבלו וסוב ב"אם. )רדב"ז, טבילהדבעי
 ק"כ(. )רמ"א, ברכהבלא
 יפה, בחזקת אינו סתש שחיפח שלסכין

 )שמ"א, בו מצויותשהגימות
 אבל 1הלק, הד להיות צריר שחיפח, שלסכין א'4י"ח
 לשחוט שאוסרים פוסקיםחפ

 הציפורן בויקת אין כי טאד, חריף שהואבמכין
 ח9ש יש וגם חריפות. מרוב כראוי להיותיכול

 ה. דע"ק י"ב. שמואל )זבח בשחיסה9יתקלקל
 השיבולת, ראש כמגע שהיא שחיפח שלסכין "4 כ%מנה"ז

 בו ל9חוט אסורלבתחילה
 משמע זה הי(. י*ח )שמ"ח כשר ובדיעבד רמ"א,כפסק
 היכא אבל מקרה. ורך ב' או א' פעם כן ב"ררערק

 י"ז(. י*ח )דע"ת, אסור בזה, רגילשהשוחס
 נברי לצורך אפילו בו ל9חוס אסור פגום,מכין

 מ9ום אוסור חפ בי ה,( אריה,)גור
 להזהיר צריכין סעמא ומהאי ברכה4 )מחזיק כיחצער

 הסכין שיהא הנכרי בשביל ששוחטין בעתלה9ו"ב
 שלא חלב, עליו שמעבירין שחיפח שלסכין ק"כ4 יוסף, )מנחת ישראל לאכילת השוחס כמויפה,

 עם שישחט לחו9 איןיחליך
 לבדוק צריך לשחוט, שהולך דטרם ביון )צירק.החלב
 )שו"מ, היטג. יקנחינו לא אם לבדוק וא"אהסבין,

 ע"ס4 א'י
 ובדקו השחיטה. אחר עוף, באגפי שהוכחמכין

 פגום4 ונמצאאחשב
 ממפרקת יותר קשה הוא העוף כנפי כי להתיר.י9

 קשח קרקע על נפל ואם אהרן(. זקן)שו"ת
 ד4 יקותהשל, )תורת חודה על נפל אם בספק אףתולין,
 )ור"ת הכי דינו ג"כ עץ, ע"ג נטל אם דה"הופשוט
 או בהפ"מ המפרקת בעצם בה חתך ואם קכ"ח4י"ח

 רושם בנמצא המתירין, על לסמוך יש גדול,לצורך
 א'4 י"ח )תו"יק, במפרקת9חתך

 הוא לחכם, יהראות שצהמם שחיפח, שלסכין
 אבל לאחריפ, בשמובררק

 סכינו. להכם להראות חז"ל הצריכו לא לעצמו,ב9וחט
 מרבנן צורביה בגנף כדאמריין אחר. לטבח אפ"ולא
 טרבנן צורבא חוי שוחפ 1כל לנפשיה,חזי

 0'4 קו"א הרב,)שו"ע
 בשוחט רק לחכם, סבין להראות חז"ל גזרוולא

 להחשת א"צ לפרקים, פיא בשוחט אבלבקביעות.
 ומוכר בשוחט אף סשמע )כו"פ4 כלל לחכםסכינו
 כן. הריןלאחרים
 )עירובין לחכם הסבין להראות בש"ס שצריכיןמה
 רבה בפני ה~ה מורה יהא. שלא משמע הואס"ג(.
 אכל מהקהג הממונה להרב רק להראות שצריךפשוס,
 סכיע להראות א"צ שבעיר, ות"ח רבניםל9אר

 הף אי אפ" בזה שוחסים, ב' שממניםובמקומות
 ואותן כ'4 י*ח )שמ"ח מחול כבודו הזה, בזמןת"ח

 יוכל לא הרב בסני סבינו סר דלא טבח וכלשתקיו,
 עשו. יפו לא 9בידו קבלה כתג לו יועיל ולאל9חוט,
 על לההות רק שוב, אחריו להרזשר אין קבלוענטל 9כני 9ו"ב דכל לבולנה א' דחורה יעשה, לאובן

 של אמגותו על לע אבל הדינים, שבח שמאקנקנו,
 ליכא ביה ריעותא את"י דלא כל הסבין,הרגשת
 בזה"ז, ואף ליא4 9מתא, נאמן )שו"ת, ליהלמיחש
 שאעו לומר ההכם ביו אע במעשיו, זהיר השו"באם

 הפכק בכויקת ודוקא מהרי"ל4 ל"ח, )דע"ת לומוחל
 כג1ן ה1רא711 בשאר משא"כ חז"ל,החסץרו
 להוהאה. הגיע השו"ב ש וכדוטח, חריאחבדיקת
 נהשל אעו דדושו"ב היכא רק אעו זה דכל הו"4ופשוט

 ס"א4 י*ח )דע"ת,הכרכשות
 השו"ב להעביר הרב דיכול מ"ח, הנו"ב שכ'ומה
 להבהעש לעמוד שצוה על רק מיירי כנגדו,שהעיז
 שום שאע בדבר בכבודו פ% אם אבל אליו. בא%א

 שאע וין, חית דין לית שחיסה, בהכ9ררהמהא
 אין והרב ט'(. יו"ד שלמה, )בית זה בשביללהעבירו

 הקהל, עם בעדו שילחום להשו"ב לצתת רשוחלו
 )דר"ח, שלו שבירות לו 9ישלמו עד ישחוט9לא

 9חותך כל הין 9יעורו הסבק"עזו חדסכין קס"ח4י"ח
 מעיכ ווינו ראשון, דס" בהדאמיעוט

 העבהה הרבצה כדי דה%נו, דמדינא. שה"הבשיעור
 נקרא 9ה%ה, כשיעור מעכב ואם חד. סבין הויכף,
 חד שאונו סכין וגבול נרר פיא4 יעקב, )בית חד"רנו
 שהיה מח9ש בסוח שיהא ב-כ חד 9אינו 9בלהוא
 ב"ב4 כ"ג )ו"ק, להחמיר יש בזה הגכהה, בלא ס"רוב

 שהיתה או בהמה, 9ל המוח סם שאכלהבהמה
 צריכה מצוננד4 או מעושנת או וש אחוזתםם

 לחוש יש מזה, יוע לא השו"ב ואםפירכוס.
 גי4 סף )דע"ת,בדיעבד
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 תלישת ע"י שגקרע הצמי עוי הצוארעור
 תחתיו גשאר אם דם. ויצאהגוצות,

 !בוכית, דרך בדואה הסימגים, עיג הפדוס דק,עור
 ל"כ4 כיג דע"ת 14. ה!בח )דעת בהפ"מ להקליש
 חעור ונקרע לשח~פ, חעוף יאש הרכיןואם
 שו(א )שו"ת להכשיר יש שחיטה, במקוםלשגים
 אבל בזונ מחמיר וה8ר-מ כיט4 סימן א' חלקומשיב,
 שבשעת נוצות מייפת ע"י קיע נעשחאם

 לומר יש זח ולתפסו, לצודו שרצו בשעת אושחיטה,
 ב4ריסת היה לא אם להקל, מודה השר"מ שגםבהפימ,
 כיו4 )דע-ק, שחיטה למקום ס16ךהנוצות
 שיצא אף מבפנים, השני 6צד שלם והעורחיכוך, ע"י עצמו ע"י העור נקיע אם הויןוכן
 בנקרע השש יש עוף של כנוצות ודוקא כ"ג4 )שםדם
 בין וקח בין בבהמח, שערויז בכ!רימ!יזאבל
 ב"ז4 )דאק לחוש איןגסה,
 עיי להתיר יש בעוף, דם ויצא העור, כלחתך

 בהפ"מ ההשטבויקת
 המגהג אבל כ"א4 וס"ק 1', ס"ק ש8"ו צ"*)מנחא,

 לסמוך שלא העוו; כל בחתך להחמירבמוינותיט,
 ל"ב(. )דעיוע בדיקתיעעל

 להתיר חם בהס"מ בעוה חצואר עור כלחתך
 הבויקה לאחר רואיןאם

 אפ" הסימגים, ע"ג המונחים העורות כל גחתכושלא
 )דע"ת, כלל נקב בו שאין ורואין דק, עור רקנשאר
 בחיזך אף להקל שהכריץ הרב, בש"ע ועהן מיה(.ב"ג
 ההשט בדיקת עיי דם, יצא אא בעוף, העורכל

 כיז(. ס"ק הר4)שו"ע
 בצואר, חחיצון בעור ריעותא מצאוואם

 שחיטה, קודם מהמימן
 מפולש הריעותא אם מבפויכ4 להבריא קצת פטףשהיה
 כ-דן כ"ג )ד"ק הבריא שמא ל61ר לחוש איןמעל"ע,

 יש תרגגולת, כמו היבשה,עוף
 נקב נמצא אם להתיר שיש סוברין, היבשחעוף

 מתחילת חסרים שהם כיוןבראשו,
 שמסירין דלאחר א11זויז, מיגי יש 1"ה4 )ח"סבריתן
 גומא, חגלגולת על נראה מראשיהן,הנוצות
 קרום עד ה6גיע סדק, בגלגולוז ונראה שלם.והעור
 יש וכן דביתההה דהכי כשרות, קהם, והקרוםהמח,

 יש ויזחיזיו גבשושיי4 להם דישע1פויז,
 דביתייהו כך ככברה, עשוהם וקים, נקביםבעצם

 קצת ניקב יאף עוה ראש בעצם העורנקרע
 כמו מהעצם,גם

 לא העצם אם ס"מ תרגגולים, נשיכה עיי שכיחשהיא
 מים ששופכין במיא, לבדקו וצדיך כשר. מעל"עניקב
 ל(. )דע"ת מעל-ע גיקב לא אם לראות הגלגולת,בעצם

 הדיגים כל בעוף, עצמותשבירת
 שהך בבהמה, !ה בסימן שנתבארו העצםשבירת

 מציגו לא יען אולם בעוף.גם
 חוליות, כמה ולא בו, היה צלעות כמה ידוע מניןבעוף
 י*ג(. )לב"ש, בעוף זה ענין שהך לאע"כ

 והעור טרסה, גחתך, שח במקום בעצם,נשבר
 בבשר רק שלם, הואלבד

 נעשה והשבד כדת, חיפוי דיגי בו יש אבל נקב,יש
 הבשר, בינתהם שנתר8א חשש שאין בקדוב,לפנינו
 ט,4 )גהיק, בהפ"מ להקלחם

 אם אפ" הדגל, עצםגשבר
 לגמרי שלימים ובשר עוי חרגל עצםנשבר

 גם וכן ריעוחשג שוםבלא
 להקל אין סצוה"ג, למעלה השוק, עצםבנשבר

 בלא !ה וכל בעוף. ומכ"ש בבהמה, אס" בהפ"מ,שלא
 ג"ה(. )דע"תנקשר

 למעלח בשוק הוא ח חעצם,נשבר
 כדינו. רובו אה בעו"ובח בהפ"6 להקל ישמצוח"ג,

 שלם, חעוך ח ינן העור. מקצת בניקבוגם
 הבשך אם וכן ברובו. חופה בשר בדליכאאף

 חקוליורג בעצם אבל בעור. נקב ויששלם,
 י'(. 1"ה )דע"ת, בה"מ אלא !וע בכל להקלאין

 פרפה, אותה שעושח במקום בעצםנשבר
 שבר, אל שבר גקשראסילו

 היא האיסור אם ומ"מ, רובה את חופין עו"בבעינן
 דהוי היכא וכן חופין. עו"ב אם שמס81קין כטןספק,
 מקילין שא"ש וגתרפא כשנקשר איסשסא, דלאבעיא
 בלבד. בשר או עוד בחיפוי אף להקל, וישב!ה.
 מהעצם. נקלף או ומיודד, כ!לוקפ הבשר אםוכן
 היה ח ספק בכל ונן גוררו. שהרופא בשראו

 חשוק בעצם השבר היה אם וכן חוסין.עו"ב
 אף שא"ש כעטנקשר להקל יש מצוה-ג,למעלה
 ס"ו(. 1"ה )דעית חופין עו"ב שאיןבידוע

 אין מקטנותה, שהוא ומכר באה!* עצםעקימת
 !,(. 1"1 )דאק לצוה"גחשש

 הגידין לצומת לחוש יש ג"כ באורך, העצםנפסק
 ג"41)שם,

)פ(
 שהיא במקום הרגל או הגף שגשברעוףפירכוס

 כשלא ובדיעבד, סירכוס. צריךכשירוע
 י"ד(. י*ז )דעית, להקל יש הסירכוס, אחרבדק
 נעגע ואם וברגל. ביו הפ פירכוס, סימניעיקר

 יש בגוף, אובראש
 בראש, המ החיות דעיקר כיון מהני, דלאאומרים
 להקל יש ובהס"מ, מיתה. לאחר אף להתנענעויכא

 ח'(. י"ז )דע"ת, ופשוסה בבפופה הראש בכלכשנענע
 משום המ שאסור, בסכין פגמיה בסכיןפנימח

 הנ"א4 מצוה )חיגוך,צעב"ח
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 )גישהאלין( נפוח שנמצא העוף צואר העוףצואר

 יבש, גרד נמצא אם ואף לחוש,אין
 שהצואר נמצא, פעמים וכמה לחוש. אין נפוח,והצואר
 )ודיזין( בשר של עבים עגולים שם ונמצאנפוח,
 מחמת בא שהכל לחוש אין ממש, הסמיניםבמקום
 צרודית גם שיש אף נפוח, הצואר ובנמצאחולי.
 ג' )וע"ת, בחולי דתולין כשר, בסימנים, סביבדם

 ל"א14"ט
 הצואר, עור כל וניקב תחוב, בצואר חנמצאקוץ

 השני. בעבר לבדוקצריכים
 נקב שמא לחוש אין שינוי, בו ואין שלם, הואואם
 ו'(. כ"ג )ד"ק לאחוריווחזר
 למכדו מתירין יש בדם, מלוכלך שצוארועוף
 אח"כ וימכור יתרפא, לשמא לחוש ואיןלעכו"ם.
 שמא שסרין, ויש 9"ה4 )שו"מ יכידו ולאלישראל,
 לעולם הניכר בובר דדוקא לישראל. וימכרנויהד9א
 ל'(. כ"ג )דע"ת למכור דמותר כ"א נ"ז בס" הדבכתב

 בעוד זה את זה שמנקדים עופ11ז,נשיכוון
 וזרנגולים בין לחלק יש דם. ויוצאהצואר
 דפי להחמיד. יש התרנגולים, דבנשיכתלאווזווג
 להקל. יש האהזות בנשיכת אבל כקוץ. הויהתדנגולים

 )דע"ת, בדיקה לו דיש דחב, כקנה הוא האהזותופי
 ל"ד4ל"ג
 לסימנים לחוש אין העוד4 נגו קרע נמצאואם

 קי"בן סופר, )חתם.
 שאלה זשוני, הנקראת הבהמה, בצואךמכה

 עוד בדקתי לפני, באכזו
 4ף(. ל"ג )מק"מ להתיר ואמרתי שלם. והיהה9נימי,
 בועה שנמצא 1:1:!קכ!ה לפני, באעובדא
 חבועה, מן וקצת הוושפ, תורבץ במקוםגדולח
 והלעטה המראה ובמקום  מביה"4 רחוק ההשט עלהיה
 והכשרתי, כולה, נקלפה והבועה ויפה. טובהיה

 ו'(.)דב"ש
 ע"י אם נעשה. מה ע"י יספק חצואר, בעורנקב

 להקל. יש קוץ, אוחולי
 הדם, נצרד אם אבל הנקב. נעשח חולי דמחמתדתלינן
 )שו"ת לקוץ לחוש דיש בהפ"מ, אפילו להטריףיש

 ד(.הרמ"ז
 אם בהפיגע להקל יש דמא, קועיח דמסמםעוף

 4ף, במקום רקהוח
 יש דבכה"ג, ההשס. בפנים ויבדוק לבד הקנהשישחוט
 כ"ה(. ל"ג הרב, )שו"ע אבדיקתינולסמוך

 לסמוך בהפ"מ גם דבריו, על לסמוך ישובהפימ
 כ"ט4 ל"ג )דע"ת הנ"ל באופןאכדיקתינו
 קיל. שבכלוב, הקנים ע"י שנקרע העוףצואר

 עגולי4 הם שהקניםכיון
 בפילוש הקדע היה אם אף להקל ויש חדים.ואינם

 ~ען אף הישס בויקת בזה דמהני החיצון,בעור

 עגלה או העוף. בצואר שנשכו הסוסשיני
 ונתלש הצואר, מצד בעוף,שעברח

 להקל ויש ועב, רחב דבר הוה הסימנים, עדבעור
 ל"ב4 )דע"ת הסימנים בדיקתע"י

 ממקום החיצונים, צוה"ג נעקדו הגידיןצומת
 ונקפל בו4רכובו4 למטהחיבודן

 גם לאסור יש כלל, במקומן מונחים ואין למעלה,עד
 עד ד31צם באורך במקומן מונחין אם אבלבהפ"מ.

 להקל. יש כארכובה, מחיבוד שנעקרו אףהארכובה,
 ממקום מלמעלה ונעקרו למטח מחוברין הםואם
 להקל יש הפנימץם בצוה"ג אבל הכי. ויני ג"כחיבורן
 גבהמה בצוה"ג הוא זה כל גתני. בכל זה.בענין
 צ1ח"ג, לה שחין עיףו מין היאקוראפאפווע, 4ף4 נ'1)דע"ת,

 ז'(.)בל"י,
 כל ולמעלה. למטה משורשם שנוזלשוצוח"ג

 ושוב אף בצוה"ג, ריעותאשאון
 במקורם, דבוקים שהו כל אפ"ה ממקורם. יתקיםאינם
 וכשר כלל, מזיק ושלמטה שלמעלה הפסיקהאין

 4ף4 י"ז)לכיש,
 הזנכ, לצד 1 ימבאי4 מבחוו הם בעוף,צוח"ג

 ד4 1"1 )דע"ת, הגוף ח% לצד11
 הוא אצבעודה ד עד שהוא גסח, בבחמחצוה"ג

 בופלי. שקורין הגדולבשור
 שכן הדבוג *חות שהוא לומר, בע"כ שלנו,דבשהרים
 אורך כל שהדים, ברוב דבמוינותינו כה, בחושנראה
 1"ז4 )דע"ת, אצבעות ט"ז ערך דק הוא השוקעצם

 שנקפלו, החיצונים ובין האימח4 בין בעוף,צוח"ג
 האמצעי, עצם מעל שנבדלודהיינו

 מלמעלה לגוף מחובר שעדחן כל כולו, נקפלאפ"
 כשדה.ומלמטה,
 הוא, דקה בבהמה במראץתן סימנים, היכרצוח"ג

 יש לבניכג שהם זמןדכל
 לובן, סימן מהני לא בעו1ק אבל צוה"4 דיןלהם

 1דע"ה, קצת אדומין לסעמים הם בעוףדצוה'ג

 ובעוףהגדול אצבע. הקטן, בעוף שיעורוצוה"ג
 בהפ"מ ועכ"9 אצבעוג ב''

 4ף. אצבע שיעור על לסמוך יש שבת ליורךאו
 הגדיל. בעוף אף דכהנתו, ונראה, ד(. נ"ו)מש"ז
 מבחוץ, הדם תצרר נפוח, שהיה שראינוצוה"ג

 רקבון, אחד ולבדוק לחתוך צריך שהיהבאופן
 למטה. או עצם, מחצי למעלה היה אם נמדד שלאאלא
 בתוך הנפוח היה שמא להסת9ק, יש היה אםואף
 שלא כל כשר. ונאבד, המטריפין, האצבעותמשך
 כו, מקום באתו הנפוח שהיה בודאי ידועהיה

 0"41 4ף)לבו"ש



קמה שמואל וחשמפות מילואים נאפותבית
 טלמעלה הנמשך צוה"ג, במקום כראה,שינוי

 או נפוח שם שיש צוה"גמטקום
 להקל. יש לטעלה, הדםנצרר

 טראה שיפי ונטשך לממה, בארכובה כןכה וכן.
 להקל יש צוה"ג, כנגד השוק, עצם ע"גלטעלה,
 י"ז(. נ"1)דעית
 מהני בבהמוג צוה"ג במקום שנשבר,עצם

 לדידן. גם ונקשר כשחזרבריקה,
 כשהעור אלא להתיר, איו שלמים, הם שהצ""גואף
 בנשבר אף טרפה שלמים, אינם ואם שלמים. הםובשר
 נקשר, אם צוה-ג, מטקום ולמעלה צוה"נ בטשם,שלא
 כ"ב4 יוסף, יד ט"ז. 14 )לבו"ש להכשיריש

 יש שע"ש, ונקשר צוה"ג, במקוםנשבר
 הגס בעוף אףלהקיל

 ל"ט(. 9תיחה,)לבו"ש,
 שנפלה נפילה מחמת לה שבא וידועצולעת,

 ספק ס"ס, דהוי להקל. יש וחיפה, ע"יצולעת
 מתניה על שנפלה וספק בב"א, נפלהשלא

 י(. )מק"מ א' ר:ל על רק שצולעת וטהר. 414 נ"ח)ייק
 בהשבר, ע:קץ שיש אף בבהמה, שנשבר א'צלע

 ה-:ט יש ואם להקל. יש הכאה, אונפילה ע"י נעשה לא השבר אם לפנים. נכנס והשברצלע
 אם בעיף צלע נשבר ואם יפה. הילוך צריכהנפילה,
 הגוף, לחלל ונכנס להשבר, עוקץ ויש הריאה, נגרהוא

 להקל. יש אברים, שאר וכנגד בהפ"מ, אפ"טרפה,
 ב'(. נ-ה )דע"ת הריאה נגר אף להקל, יש עוקץ, 4יןואם

 שהזר, במה טעלת אין הצלעורנ, רובנשברו
 י"ג )לבו-ש, שא"שונקשר

 שלם, כעצם חזק והוא קהמא, של הוא הקשר ואםב'(.
 ד(. )טק"מ כזה בספק להקליש

 האב יכול ש9יר השו"ב, שנותו ההודאה כתבקבלה
 "(. )מנח"י, הרב לפני בנו עללהעיד

 שהגיע דהחבם לסמוך, יש הדחק בשעתקכלה,
 נטל שלא אף לעצמו, לשחוט יכוללהוראה,

 414 )ד"ק,קבלה
 לאחד שלומר טי שכר, ליקח מותי קבלה.שכר

 הסכיו השחזת והוא השחיסה,אומנות
 שנותן אע"ג הרשה. מויקת השחיטה ואמנותוהרגשה.

 שכר זה כי וקבלה. רשותלו
 טירחז~

 בש"ס, טצינו וכן
 שכר טקבלים היו לכהנים, שחיטה הל' המלמדדת"ח

 הסטיכה, על החותמים השוחטים שאר אף ק"1(.)כתובות
 דרך לו טר4רם הם גם כי שכר. לקבל טותריםג"כ

 והא "(. )ש"ג שכר ליקח אסור להרב ורקבשחיטה.
 בדמים להרבות שלא רק שכר. מותר.ליקח הרבדגם

 חג(.)תבו"ש,
 היכי סמיכה, בלי ובהמה, עופות לשחוט להקליש
 דמצוה יו"ט. כבוד משום קבלה, שנסל שו"ב שםדאיו
 1 שמ"א ס" והש"ך קע"ח(. יאיר, )חמת בשרלאכול

 והמג"א רשות. רק הוי בשבת, בשר דאכילתכתב,
 ויש ט"1(. )תרצ"1 ביו"ס בשר לאכול דמצוהכתב,
 בשבת בשר לאכול חיוב שום דאין בהחלט,סוברין

 צואר. עהן בצואר, הנמצא קוץקוץ.
 הנשאר חלק אם בקורקבן, הנבלעתמחס

 נשאר 9נים ומצר דק, המ חוץ, מצד שלםקורקבן
 ניכר ואם לאסור. יש עב. בשרשלם

 להקל יש לחוץ, *נים מצד שנכנסה המחט,בהילוך

 השומן שלקחו לאחר לחוץ, מקורקבן היוצאמחם
 בכמנוג שלאמהקורקבן

 מבפים, שבא הוכחה שהיה שביל, ויש יבלת. המחסועל
 מכח להתיר יש ה9ניטי, עור נתר9א היה כבראך
 שיצא קודם תחילה, נתר9א היה מבפנים שמאס"ס.
 השוש היה דלמא תחילה, נתר9א לא ואת"ללחוץ.
 למעשה להלכה פסקתי וכן מבחוץ. וסתם היבלת,על

 שם להיות שראוי במקום דוקא ומיהו כף. שבתלכבוד
 שוטן, שם היה אם אף בלא"ה אבל עופות. בשארשומז
 ט"ח, ל*ר"מ מהרש"ק, )הגהות סוהם אינובודאי
 סותם 9יטום, של שומו דאף אומרים, ויש בי(.שפ"ד
 ט'(. ל"ג דע"ת א'. מ"1 )גדה"ק כשר הואהנקב,

  מעל"ע, ניקב שנמצא בקרקבןמחט
 יש המחט, סביב ק"ד נמצא ולא בקרקבן,מהם
 ק"ד נמצא אם שכן ומכל להקל. מעל"עניקב

 יש דלכ"ע מבחוץ, ולאמבפנים
 ח.(. מ"ט )דע"ת,להקל

 מותר דאסרינז, במקום הקוליות, עצםנשבר
 שימכרנו לטיחש דליכא לנכרי. למכרוקוליוון

 ניכר. יהיה ולא שנתרפא, אחרלישראל,
  )לבו"ש, כשר ניכר, יהיה שלא עד כ"כ יתרפא אםוה:ו
 וי(. א'ס:מן

 וחזרה מהחור, לגמרישיצאה
 היא שהבוכש ורואין ונתרפא, קוליון, שלבוננא

 האסותא, בתוך לפנינוכעת
 ראות לפי נתעכלו, שלא אלא הניבין נפסקואפילו
 כ"ה(. נ"ה )דע"ת, להקל יש המורה,עיני

 נקשר או נקשר. ולא לגוף, סמוך שנשברקולית
 וכה"ג. מצוה וסעודת בהפ"משא"ש,

 נתעכלו, ולא נפסקו שלא הניביו, בדיקת ע"י להתיר,יש
 )לבו"ש כו' שלמים שהעו"ב לשחיטה, קרוב ראואם
 י(.14

 שלא כל הניביו, ונפסקו נקשר בלא ואףוחא
 ולא מ"ח(. טוטו"ד, אריה, )שם להחמיר איונתעכלו,
 אלא טקלינן, לא בהפ"מ קולי הרי לומר כאושהך
 דהכל הכא, משא"כ בפ"ע. ריעותא הוא אחדכשכל
 )שם(. הוא א' וקולא א'ריעותא
 ראש 9נים כל על אם לגוף, סמוך העצםנשבר

 בהפ"מ, להקל יש שלם,הבוכנא



שמואל תשובהייתיבית2%
 )דע"וג עיבול ליכא רק אם הניכיז, כשנפסקואף

 בניבים. בדקו ולא שלם, ועו"ב לגוף, סמוךנשבר
 להיות, הראוי ריחוק כשיעור יש אם מדדו, לאוגם

 בניבים בדק אם ואף וסעו"ש כהפ"מ להתיר ישונאבו.
 ואבו השיעור מדד ולא נתעכלה ולא שנפסקווראה
 עד הבובנא גם לצרף יכולים ב3שבך,השיעור ט,4 )לבו"ש, בהפ"מכשר

 הבוכנא שבראש הגידמקום
 בבהמות לשער "1 אצבש שיעיי י"ב4 נ"ה)דע"ת,
 הצר במקום באגויל או לאגודל. הסמוך באצבעשלנו
 שם(. )דע"ת,שבו

 הבוכנא ראש עכ"8 שנשאר כל לנוף, סמוך3שבר
 אף בהפ"מ להקל "1של*

 שם(. )דע"ה, בנתעכלו בקי אינו והמורה הניבים,בנפסק
 אכלה בשעת כו שנמצא בעוף, הקוליותעצם

 אגודל קשר תורשבר
 ריעותא שום ראו לא אכילה ובשעת שע"ש. לגוף,סמוך
 וכבוד בה"פ להתיר יוו הניביכ4 חשש שיש אףבעו"ב,
 דמה לומר, יש וגם בהפ"מ. קוליות ב, שהוא אףשכה,
 רק הוא בה"מ קולי תרי להקל שאיז הס"ז,שאמר
 דידז, בנידז משא"כ א'. כמקום הם ריעותות דהב'היכא
 מששדמצד

 עיכ~
 במקום הסרפות עיקר הוי ניכין

 למוץ יצא שמא והמשש השבירה. כמקום ילאהניביזי
 בפ"ע. נידוז חד, כל לכז ממש. השבירה במקוםהוי
 יש ומו מר ובכל שונות, שאלות כ' אירע כאילווהוי
 סעם )סוב דמותר הס"ז דמודה בהפ"מ, להקל כויבו

 8יב4וועת,
 מראשו קורט ממנו וניסל הקולית, עצם3שבר

 כף לשדרה הממוברהעליוז
 בעניז אחרונים מדברי הדכרים תמצית ך(. נ"ה)ממבר
 לשוק, קוליא כיז כזה, שבר אירע דאם כה הםזה

 מומרות. כ' כו ח1 לדידן אזי הקורט, שםשניסל
 שיהיה וצריך במיפוי. בקיאיז אנו שאיז נשבר,מומרת
 יש וגם נשבר. דהוי משום הפ"מ, וגם שלמים.עו"ב
 אסור נפסקו, דאם הניביז, לעניז נשמס, מומרתלו
 מנהג, מסעם אסור האכר בזה וגם נתעכלו. שלאאף
 אפ אפ" להממיר ויש סיב. ס" ולקמז בנשמסכמו
  עו"ב וגם שא"ש, בנקשר מיהו כעני. הוא הנשמסהאבר
 קוליא כיז שהדין וכמו בעשיר. אף כשר כזהשלמים
 בין או לשוש או לקולייה ערקום בין הדיז כךלשוק,
 קל"ס4 נ"ה )דר-ת, כף שתמתיו לערקום,שוק

 עו"ב וליכא הקוליוג בעצם ~טבירהבכ!צא
 אם בספק אסור אזמופיז,

 מצוה"ג, למעלה השוק, בעצם אבל שחיפה.לאחר
 עו"ב ואוז למיתלי מידי כדליכא גם כהפ"מ, להקליש

 מופיז. בעו"ב אלא להקל איז הפ"מ ובלאחוסיז,
 הקולית כעצם גם כזה, בספק להקל יש עו"בוכדאיכא

 אף בכמ, רבות הכאות בראשה בהמההוכתהראש
 כשלא דוקא וזה א'4 כ"ס )ד"ק, הקרום בדיקתבלא אפ" להתיר, ויוט בדיקמ, להצסרך למוש אוזכראוי, ואוכל שהולך כל עיאז, המיצוז העורשנפומ

 יפו4 הילוך הלכה אא"כ להתיר אין בבהמה,אפ" ימי* אתה שמלתה עד בראשה, הכה אם אבלחלתה,
 לסמוך ויש הקרום, בדיקת גם צריך לכתמילה אמות,ד
 אד יפה, הילוך הלכה לא אם אבל בדיקתינה עלבוה
 רק אבדיקה, לסמוך וא"א הקרום. בדיקת מדינאצריך

 וטרפה. בדיקתינה על לסמוך איז בעוף, אבלבבהסה,
 ויש 41 כ"ס )ד"ק, בעוף הקרום בבדיקת א1ו"בכי

 אף הכאה, ע"י הקרום לנקובת מיישינז דלאאומרום,
 לדיכא וייא נ"ד(. א' ח' שלמה, )כית הממ נגדבהכאה
 א"צ העצ* נתרוצו לא בר1מטה, דבהוכתה כך,הוא

 עי4 במראית ממ של בקרופ בדיקה דצריך רקהילוך,
 כהילוך רק להקל שלא להממיר ח1 העצם, נתרוצץואם
 גם בנמכסה גם להקל מט הדמק ושעת ובהפ"מד"(ג
 זה כל אך עין. בר(מית הקרום בריקת ע"י הילוך,בלא
 בשום הילוך כלא להקל איז כעוף אבל בכהמה,הוא
 זקופות, נוצות בהם הנמצא העופות,ראש ז'4 ף ל', )דע"ת,אופן

 שהנוצות רק גבוה העצם איזאפ
 שום בהם הרז נקב, בהם איז ככולם דרובזזקופות,
 שע"ג העור אם גבוה, העצם גם ואם כלל.מומרא
 איז וגם עופות, כשאר כמו היסב, לעצם דכוקהראש
 יש וכדר, בועה או ורקבוז, דם צרורות של שיניושם

 כאיזות ובין היבשה, בעוף ביז בדיקה, בלילהתיר
 אפ" העצכ4 שניקב אמ"כ רואה אם וגם אתזות.ובר
 אכל הפסיד. לא המיקל שיעור, ערך מכסי גדול,נקב
 שהעור או הרגיל. מכסי בשינוי, היא המסוסרותאם
 מים, או ליחה או דכ4 צרורות שם ויוט מהעצכ4נפרד
 ואפ עצם. בדיקת בלא היבשה, בעוף גם להתיראיז
 ייס(. ל' )דע"ת, להתיר אין כ"ש, אפ" העצםניקב
 ובך אווזוון אבל היבשה, כעופות הוא זהכל

 נוצות או חפופרות שבראשןאווזות
 משיה אמרונים שלועת כיוז ופשיבום,זקופות
 נוהדז %ך טה נוהגין 1כ1 סרפה, לודאילהוא
 י(. ל' )דע"ת,לכדקן

 הקסז הגיד נפסק אם מכריתו, הרגלנשמס
 אפילו לאסור יש שלמים, היתרות אם אפ"רנל

 להקל יש אז שלכ4 הקסז הגיד אם אכזבהפימ.
 ה'4 נ"ה, )דע"ת, היתירות כנתעכלו אפ"כהפ"מ,
 מקצת רק מסר אם אף ה5נו יסרפה, רנלחסר

 חסרה אם אבל הקולית. אומהשוק
 א'4 מק"מ, )גה"ק, כשירההארכובה,
 עים. ייז הרנל, עצםנשבר
 ברכיה על וה~ר מתולוה, בענל, עקומותרנלים

 ויש יוה"ג, משש ישבענל,



אבית א א חחש  ש ח קמן שמואל 
 בהפ"ם ומ"מ ב(. נ"1 דעית נ*ה סוף )פמ"גלהחסור
 )מק"מ לצוה"ג לחוש שלא כפוף בר% בט% להקליש
 אף להעטה מוע"ל צוהאג בריקת עכאש ומימ א'4נ"1

 שס4 )רע"ה,בוהיז
 לשוק, המחוכר במקום באהז4 ארכבותיונכפפו

 לנמיץ הצא שנשמט אששויש
 בויקותיע מהמ מחורו, שיצא ספק הוא אםמהורו,
 שנשכר לשוק הסמוך במים הארכובחעצם י"ד4 נ"ו )מק"מ צהתיגבמקום

 וכעוף לצוה"ג להוש ישבהאשו,
 ה"א ר4 )דע"ת, לאסור יש צ1ה"4 בכהקתשאא"ב
 הארכוכה בראש נ9אר אם אף ערקום, דליכצדבעוף

 הערקוט מעס כנשבר ודוקא ישר, לכאעהתהתונה
 חשבר שנעשה כיון לצהתי4 ודעימיה הש"ךמששו
 השבירה הזיק לשסא לחוש, יש עאכ כה, גדולבכה
 להוש אין הארטטק בנשבר פשאץכ קצה. למעלהגם

 411 נ"ו)פק"מ

 חווש אין קרא, ע"י צ81"ג במקום נפוה אודזארני
 א'4 נ"ו )ד"ק רקבון בו יאע כיוןכוץ.

 לץ, נ"ו )דע"ת פורכוס וצריך מסתשת, בגור הואאבל
 להש ישסההור, לגמרי קא ח אטלו מהשוק, הארכובחנמשפ
 בצוה"4 בהקה ע"י בבהמה שכת יצויךכהפ"מ.
 ה4 נ"ו )דע"ת כעוף גם להקל יש גדול,ובשהד"ה
 כה"מ להקל יש וב4רנדיק טפי. קיל מחהםובטפק

 האף ובשר, עור הי5וי בלא חף גצוד,אג בדיקהעי
 )לבויש כה"מ היפף דיני בלא להכשיר ישב(חזזא

14'8 

)81(

 הקאית ויצם חבוכנא, ראש ונסדק נשכרשבר
 דינו אעו מהבוכנונ נעלו לא אכללשנ41

 0"41 נ"ב )דע"וע לגוף סמוך דנשבר רקכנשמס,
 שלם, ועחב שנשבר, כעצ5 שקשר שבה ששבר

 ומכאום הקוליה. בעצם גם להקליש
 ,דץ"ה, כהפ"מ שלא אף טצוה"4 למעלה השוקבעצם
 ל"4 זה השברים שקשד אדם, ע"י שנקשרשבר ס"ז4נ"ה

 בהוור ואא להקלאין
 ירואהמ4 )תוסף סכשירין ויש 0"4% נ"ה )דע"ת,מעצמו
 מחייבג נקץטח אם יהע ו(רנו שבוי,נכ!צא

 להתיר יש שכש תויך בה"מ8
 אדום. כשהוא אף ממש, שהור הפכה פי היהכשלא
 לאא"ש שנעשה עהר לתלות יש קצת כהושהרוגם

 0"ה4 נ"ה )דע"ת, מפרכסתבעודה
 ש%רים. הריה עם בדיר בלילה שהיהשור

 והסוהרים לארץ. שוככ השור מצצ ובבוקרשנרדנה
 טרהו4 ק"י זאה נעשה שבוחףאמרו,

 ק"ט4 שלום, )שאול' בשגרוטו לתלות ישיותר

 רוהב על במקל אוהח שהכו הולבתפוא
 ונפלא. נחלתה כי % רכ41 הכאה השורהשדרח,

 מותר לאיתנה, הזרה יסום אזהואהר
 ר(. )טוטו"ד יפה בהילוך לכתה"לה, ההלבלשתות

 בשהייתו, ועוסק השוהט, ביד עווט והעץשהייה היכא דהא הוח בתרחג במיעוםשההח
 אבל הט4 שהיסח חדא דכ~ה אמרינןאו

 והוא רובו שהיטת אחר העוף מידו השל~ך ככראם
 נצדר איננו למות, שימהר כד המיעום, ושוחםהחר
 אריה( %ב בדיעכר בו שסלת השד~יה ואין כוץ,שחיסה
 %תה"ח4 ואפ" ב'4 )שמ"ה, שמוהר נכרי, ע"יוכאו8
 ה'4 )כה8"ז, נכרי ע"י הרא"9 להתיז אששאין

 פרפח ספק טט כש%% אווזווג ובראווזות
 כשעומיין ההווה יסואח"

 שיש ר,יכי להשהותן, מוהר ל14כילר4 בציםלנרל
 לתקלו4 חיישינן ולא להתיר, סניפין צירוףעדד
 מ"4% נ"ז)דעה,
 משום להשהותן שאור שחייח, חצריכיםבע"ח

 מועם זמן על א5לתקלו4
 לכלבים רק ראויה שאינה כהושו4 בעודאשימכרנה
 ישרוא, של ממון להפסיד אין כי כה. ותשמנושתפטמו
 האפזות או לרועה, 88רה ליתן כגון להשהותן,מוהר
 בס" הרמ"א סדברי בזה מפקפק הש מ"זן)שסיד,
 שההיה ער להמתין אסור סרפוג לו דכנזדמןקי"ז,
 ויש נ"ב4 נ"ז )דע"ת, ע"ש. מיד ימכרנו אלאשמשש
 שמימג בכהטה הוא דאטור, הרמ"ח4 שכ, דמהמהרצים

 בכחושה לא אבל אסור, !ה עהר, להטשמינה שרוצהרק
 ב!ה עכוים, לצורך אף כלל לשהום ראויהשיינה
 )ערוגת שתשמן עו מועם, זמן להשהותאמוהר
 ייא4הבושם,
 ולא "כלמ4 שט באיסור, %מו ש יקבלואם

 עולמות, לישראליתימכרנה
 אם לעכוים, אה"כ ולמכרו הכ"וע להשהות מותראז
 בזה צריכין ויש כ"ה4 טופר, )כתב מתעברתאינה
 ס1עי, לא ו(א~כ בשלה דא"א הרבים, עידנוד

 נ"א4 נ"1)דץ"ה,
 טפק שהוא כין הודש, "ב מהמ דרוסח,ס5ק

 בשיניה נשך או בידו דרסאם
 מ"ח4)וץ"וע

 וזד שע"ש, ונקשר הקהמית עצםנשברשהייה
 אין השכירו4 סשעת הודש י"באח"כ

 א'4 יאא ס"  %בוי9,להחור
 שאר או ורוסה טפק חדדש, י"ב רטההעבר

 ונתברר טרפו4טפק,
 אלא איטור, מבסל משום לאסור אין כשרוגשהיא
 בהמות בהשהה וכ"ז מלתג לייר %" ל"ןישסו
 כלל לקנסו אין 5', או באי אכל הרכה. עופותאו

 מ"48 נ"זנדע"וע



 ש~ואל - פו5ח יי 'ביתא
 ונודע מעכו"ם, עופות או בהמותקנה
 עכו"ם יאותו לחחזירן מותר אם דרומותשהן
 לבטל נהגו לא דבזמה"ז, דקיי"ל, מה לפי לו.שמכרן
 בעופות. ולא בבהמות, דוקא זה טרפה. בנמצאהמקח
 דעת גילוי שהיח אם רק לחזור, אסור בכהמותלכן

 טרסות. איזה מחשש מלקנותו, שמק9יו מקח,בשעת
 המקח, ולבטול לחזור מותר אז הטעהו,והעכו"ם
 בשעת דעת גילוי בלא אף בעוסות, אמנםולהחזירו.

 והעכו"ם טרסות, איזה מחשש מלקנותה שמק9ידמקח
 ולהחזירו. המקח, ולבסל לחזור מותר אזהטעו,
 חישען ויא למכרו. מותר הפריפות,ניכר

 ויש 9"ח(. )שו"מ,לנהרפא
 יהיה ולא שיתרפה לחוש יש בניכר דגםמחמירין
 שיתרפ1ג חשש דליכא באופן אא"כ אח"כ,ניכר

 או החמאה, שימכור לחוש, שישבנקיבה
 ושיחלאהביצים,

 קמ"~
 למכור, אסור

 עכו"ם, מחלב שנזהרים ובמקום הטרסות. ניכר אםאס"
 נזהרים וכן חליבה. בשעת עאג עומד ישראלאא"כ

 נ"ט4 נ"ז )דע"ת, להקל ישמחמאה,
 השדרה, אורך כל. נשבר. אפילו השדרח,נעשברה

 גדולות, הצלעות במקוםאפ"
 בין שנשבר בין באמצעותה, א' חוליא נשבר אםבין

 גהני בכל מחברתיה, א' חוליא שנפרדה לחוליאחוליא
 א י"ב )לבו"ש,כשר

 ולא ות"ח. שמיס ירא להיות צריךהשוחט
 ממון להססיד.. יאמר ולא הממון, על יחוסשוחפ

 ואת .העוה את והשקית שנאמר יוטראל.של
 מר דרש ת"ח להיות צריך שהשוחט מניןבעהום.
 דשימש ושנה שקרא מי כל דריח, משמיהזוטרא
 למדת, חא תאכל כי כ9יך יגיע אומר, הכ' עליות"ח,

 ילום אינו שמים ירא שאינו ומי הארץ, עםששחיטת
 לרש"ק. ה*רדס)ספר

 יש אשה, נשא ולא בשנים, גוולשהמשוח15
 *ו"ר. למצות כמומר דהוי לשחיטתו,לחוש

 שאין נראה, כי להכשירה אין בודאיובמדינותינה
 )תואר לקל אותו ומחזיקין 9ניו, על אלקיםיראת
 שהשו"ב להדר, שיש המרדכי, מלשון ומשמעמשה(.
 ט' אהר יהדר חלוש, הוא ואם בע"ק. בטבילתיזהר
 יוסף4 )מנחתקבין

 בחינה צריך אין מלשחוס, 9סקשלאשוחפ
 הדעים. ועל השחיטה מלאכת עלונסיון,

 כ"ב4 הרב, )שו"ע ההרגשה. עלרק
 ג"כ, הוראה מורה מרב קבלה ליקחצריךשוח15

 לשחוט, אחרת לעיר וכשבא משו"ב. רקולא
 ורן אכל ינסהו. והרב דמתאנ מרב רשות ליקחצריך
 סיבה, איזה משום הרב ואם קבלה. ממנו ליקחצריך
 כיון שחיטתה לאסור הרב ביד אין לשהו, חסץאינו
 "(. ס" גשם השו"ב מצד המניעהשאין

 לא בדיקו4 כועי ושואל, מסתפק שחיחשוחם
 .זוכר, שאעו מהמעכב

 השו"ב על המוטלת שחיטה בהל, רק הדין, 9סקאיך..
 "(. )דע"ק,להורות
 לבוא ששכיחים בדביים , ד-קא שחיסה, כדיניוגס
 שהתה כגון רגיל. בדברישאינו אכל השוחט.לידי
 לחץ רגיליס,;לבוא -שאי1ם כ?ון סימנים, במייסודרסה
 .מסת9ק התתי זה דבר על שיאמר' מה מהניהשו"ב
 י"ז4 הרב, )ש"עושואל
 הצדיקים, הגאונים הנהיגו בזמנינו,שעתהדע

 גאלציין, רוססיא מד,נות בכלשבדורותינו,
 עד קבלחי שו"ב לשום ליתן שלא הגר,ובמדינות
 מכל כלול הוא כ, בעא9 שמ"ח בס( היטב בקישיהא
 והלכה עמו, וד' והאחרונים,י אראשונש שו-בדיני

 שלא ומק9ידים הללו. בדינים חתם 8נ1 ימ9יוכמותו.
 היא והעיקר ארעי. בדרך רק אחר~ם שו"ב בססרי'ילמד
 א'4 )דרית, השמ"חרק

 להעביר ה9וסקים תת מהתתי4 שידיו-שוהפ
.

 העולם שנוהגין דמה שכתבו,. ייש א'4 )נו"ב
 שנותגין מים מלא עאי.כוס מרתתין ידיו אס'איןלנסות,
 למירת". זה, ע"י להחזיקו להחמיר, אין בידו,לאחוז
 מנדנד הוא ביוו, מים הכוס שכשאוחז רואין, אםאלא
 א~ל הנ"ל. חשש שחך בזח גדול, ברתיתותהרבה
 לתלות, יש ש9יר דבזה כלל. חשש "רן קצת,בנדנוד
 להוכיח ואין קצת, ביוו מ1תד באוידל הע שאוחזדע"י

 שמובא וכמו בשחשוג גם' שמי"ת שבציר זומרתיתה
 שידיחם אנשהג שיש מעןד דהנסיון א', גאוןבשם

 ויניחו מה, דבר יאחזו אם מ"מ, אבל באויר.מרתתין
 יהא שלא היד לתמוך ההגחה יועיל דבר, איזהעל

 אין בראשו, י!קכ1ייזת ל"ה4 )וע"ת, כו'מרתת
 א.(.. )דר"ת, חשששום

 טרסות בשאר .בקי להיות צריר אם ובודק,שוחפ
 הרכה ועת.: הריאה, מטריסותחוץ

 )ב"ק. טרפות הע' בכל בקייין להיות שצריכין*וסקים
 שו"ב בדיני רק בקי להיווו צריכים. שאון סוברין,ויש
 בכ"ז כרמ"א, שהמנהג נהי נר(פש ולי )ד"מ(.לבד

 בקי שאינו אף בכללן, טרסות עכ"* שיועמהראוי
 לידי יבואו בכסרים השובי"ם ובסרס דיניהם.ב9רטי
 ח'(. )וע"ת טרסות ויאכיל ואשם, ידע לא והואמכשול,
 בכלל אינו מעיניו, א' על סומא שהואשוחפ

 כל .כשאר הוא :והריסומא,
 קבוע שו"ב להיות יאף חץ4 )בעי שחוטה לעניןאדם

 שי4 )מנחת למהדרע ואף למנותה יכוליןבמתא,
 שמ"מיי,91סק הפמ"ג, דעת נגד שפסקשוחפ

 להעביוה הרכ ,ורוצה שמכשיר,כש"ר
 כ"ב, בס" חיים דברי תשובות בעל הרב דעתאבל
 זה; משוס להעכירושאין
 רגיל שהוא עדים ב' עליו שהעידושותם
 הסימנים. לבךוק ולח לשחו5ה .:



קמז שמואל והשפפות פילואים נופפותבית
 משיב הוא כן, עושה הוא מדוע אותו שאלווכאשר
 שחוטין. הסימנים שחיטוגישפ בשעת מרגיששהוא

 ב'(. אש, )אמרי הכלים את הטריף וגם הרב,והעבירו
 שחוא ברבר הרבים, את שהכשילשוחם

 שבני יק דעתה לפימותר
 אם עור, לפני משום בזה אין בזה החמירוהעיר

 ט"ב(. אברהם, )יך טראה בעל הואהמאכיל
 ברע ה1א שול, בקאחר חזן שהואשוחם

 סוף דש"ס דופיא והיאממ1מר.
 ישפשו אל הניו, בבית. שמשמשים דכהניםמנחות.

 בזה,. איס ואם מהני. לא פשוכה שעעה ואףבבהקמ-ק.
 י"ס4 שיק, )מהר"ם קולא צד יש לחם, חסחןמחמת
 הזה, בזמן אף התורה מו קדשים, לשםשוחם

 כדינה, בהמה הקדישאם
 זה הרי שחיטוע בשעת שלא בהמה על שאמרדהיינו
 בפניה דלת לנעול וצריך מדאורייתא, הקדש הויעולה,
 א'4 ה' )שמ"ח מאליה שתמותעד

 שמא מחשש הסכין לבדוק אסור ביו"ט,השוחם
 ועכשיו %8ב נמצא אםישחיזנו

 הרבה להם שיש מפני ביו"ט, לבדוק השוחטיםמנהג
 אם שבדק בסכין לשחוט יבוא ולא בדוקים,סכינים
 שחימח, קודם רק הוא החשש וכל פגום.ימצא
 ה4 ף )דע"ת, יבדוק יייר שחיטח לאחראבל
 השחזונ בכלל אינו ביד, הפכין שב!שפשףומה
 היו על לשפשף מותר הסכיו, על לייגליך שישואף
 )שש. השחיטהקודם

 שהוא- ניכר אם עקומה,שדרה
 י4 יוסף, )מסה כשרה מת1לדה, עקומהשדרח

 הוא העקמומית אם שבר, ע"יואם
 ואם בקיאין. ואיא ונחרפא החוט שנפסק י"לגדול,
 ויכול ט"ו4 )לבו"ש, החוט בדיקת מהני אז מעט,היא

 מהעצם החוט לנחיק שנקל הבחפול, לאחרלבדוק
)דע"ת(.

 וסובב שהולך בחרנגולתן-שהינדילעשווינדיל
 אלא בראש. למים חשש איןבעיגול,

 כי אינו, זה טוש"ד4 )שו"ת בראשה כשמחנעתדק
 שבראש. פים על מעיד הסיפוב וצם מבואר,הדבר
 ייז4 ל"א )דע"ח, בעוף בין בבהמה בין לבדוק,וצרין

 לאחוריו ראשו מחזיק העוףלפעמים,
 בראש, מיפ נמצא ולא פעמים, כמה ובדקתיבעיקוס.
 )שם4 להכשירויש

 אם 1מס81קים שינף, אוזה בו שנמצאאבר
 דבר דכל להחמיר. און לא, או ריעותא זה,מינוי

 הריעוהא להיות צריך מחזקתו, היתרהמוציא
 כ"ב(. דשא, )נאותמבוררת

 התחתון, פרק ובין השוק, עצם ביונחתך
 טשפךו שקורין הארמבה בין החתך היה אםשוק

 היה ואם בה"פ.. אף טרפה השוק, עצםובין

 עו"ב אין אם אזי עצמו, בהטשפך השבר אוהחחר
 להקל, יש ובהפ"מ בהפ"מ. שלא לאסור יש כדתחופין
 שלא אף כשר, שלימה ומצא ואם צוה"ג, לבדוקויש

 ה'4 נ"ה, )דן"ת,בהפ"מ
 שוק, בין הרגל 1פחחר ארכובה, ליכאובעוף

 לשוק ערקום כבין דינולארכובה,
 בין הרגל בנחתך להקל נוטים ויש לבו"ש(.)8מ"ג,
 כ"1(. חידו"ד )לבו"ש בעוף גם לארכובה,שוק
 מהני שמיר מצ1ה"ג, למעלה שנשבר השוקעצם

 לבה בשר או עור חיפויבו
 בעצם גם לצדד יש עור, בלא לבד בשרובחיפף
 נ'4 )דע"ח, ס"ס משום דמהניהקוליוה,
 לומר, רצה השבה את החופח חבשרנשוזנה

 בגוף קלקול שלבשינוי
 בבשר אדמשות חפ ואם נ"41 נ"ב )דע"ת,הבשר
 לענין מראה שינוי נקרא לא דאהמשות כשר.החופה,

 י"ב4 אריה, )שםזה
 נוהגין ובאזמיר,ביחשלים

 חפשינן ולא מיושב, לשחוט בישיבחשחיטה
 ובמרינותינו )כוה"ג(.לדרסה

 ורק ה'(. כ"ד )שפ"ד, בישיבה לשחוט נוהגיןאון
 הדחק, ובשעת )שם(. השחיטה לאסור איןבדיעבד
 לשחוט יכול רגליו, על לעמוד לשוחט קשה אםכיון
 פ"ז(. ג' )טוטויד, כדיעבד דהוי בישיבה, לכחחילהאפ"
 מוחר. קים, בשתי שחיטה:

 דרסה חשש משום כאן וין ידים בשתישחימה
 יש ובעוף ס'4 י)ש"ק

 ביד ולשחוס כ"ס(. ברכות חפזלוח, )מורלהחמיר
 בעצמו, שיודע כל קצת, לצורך להתיר יששסאל,
 י4 ל' )ד"ק, בידו כובדשאין

 לכתח". חיוביח "ש בשחימה, והובאחהולכח
 אם כשר בדיעבדורק

 כן שמהגין מי אבל ג'4 ח' )שמ"ח מהן בא' רקשחט
 הובאה, או בהולכה ושוחט דבריהם, על לעבורתמיו
 שלא נוח חריפתו, להראות כדי לחוד, בהובאהאו

 בזה, שנתרגל ומי ח'(. עשרון ט"ז כלל )מנה"זנברא
 כמו בהו"וה. לשחוט לההרגל מחדש ללמודצריך

 המפרקת ולחתוך לשחוס שרגיל שמי בסוסקים,שמצינו
 להעבירו ראוי כשר, הוא שבדיעבד אףבשחיסה,
 אונו אם דידן, בניון גם וכן כ"ג4 משה, השיב)שו"ת
 להעבירו חפ והובאה, בהולכה לשחוט ההרגלמשנה
 ח'4 כ"ד תשובה,)דרכי

 השערה, כחוט אפ" שחיטהשיעור
 מ"מ )ש"ע4 כשירה מדוב, י1תד שחימהשיעור

 אם דוקא "הם! ע"ז, לסמוךאין
 אם אכל הפסק. בלי שחיטה לאחר ומיד תיכףבדק

 סרפה יותר, שער כדי רק ומצא מעט, אףהמתין
 פירכוס, ע"י לבוא יכול כזה,. שהוא דמהלכ"ץ.



 שמואל והושפפות מלוחש אשתבית%
 מהצה אף כי סגי, משהו ברוב מדשרהחא ר(.)כו"ם
 דאחשען משום דא0רען, ומה כרוב. הוי מחצהעל
 כשנראה אכל לצמצם. וא"א ממחצה, שחות הואשמא
 רוב בעען מדר' ורק היישען, לא מדאורהתארוב,
 לעינים.הסראה

 ולועת ליזו4י צריכיפ בשחיטדגשהיה
 כן הסכין, הגבהת עיי שההה שיש שכשםשהייה

 נוגע הסכין שאין לצדדין, הסכיןכשמטה
 וביוהר ג6וו". שר~יה 6שום בזח ישבהסימנים,

 מועטת שהיטהו ששיעור בעוףי, בזה ליזהרצריך
 א'4 כ"ג)ו"*

 חמימנים, מהבלעת הכאהשמוטה
 עיקור. טשום רלא הגהמה משום חורשמופח

 בלש לא אם ולהרר ליזווי צריךובתרנגול
 שו"ב4 תשלומי כדין א', סי6ן סוף )וע"ק,הסימנים

)ת(
 נקכוהו אם בישט, תהא שחאא נמלח אותולע

 פר"א. חא"ש לתלות אץהעורוהע
 לר~קל יש ספק, עזד יש ואם טר0ינ ס5ק רק הויו6"מ
 ואם להקל. יש ה8ימי, רק ניקב לא ו4ם ס"ס.6טעם
 להקל יש שלם, והשנעה ההיצון, בעור תהובהתולע
 העורוה, בי בע 6נות8-8, תולעים נמעא וחםבה8"מ.

 בישט נמצא ואם להקל. יש בעורוו4 ריעוחא אץאם
 הקרום אם תולעע4 ומלאופ בדלסי5 כיסים כמועצמו
 פנש4 מהפת קרום שאונו ומכר ויפן שלם הכיסשעל

 חששית ש זבוב נפצא הם ב8"מ. רק להקל איןשלס, השממי אץ אם אבל להקל. יוש שלם, שהסנימיורוא1ם
 )וע"ת להטריף יש קסן, כיס וסכיגת לישט, קנהבץ
 לשנים, ונהתכ-פ בפשס, הנמצאום ת~עים מ-ה4ל"ג
 )שם4 וק כנמי דויי לשהיד4 לחושאץ

 תשובהרלתי
השמפות-

א
 השץך ~עת והש*ה הס"1 בה פ4מ קוץ, ש החי סהמת וס5ק קיע, ב5קום דההשט החיצון שר נקבוושפ

 הצואר עור מט כא4 ס"ס מהמ לא ולהט-1 ה8ממי. מקב לח ושסא החי, שמא  ס"ס, משוםכשר
 הצו4ד. בעור ג"כ ניכר ההת דאל"כ ההיצון. העור ניק5 חחי שעאי תלען בודאי שלם, שהוא וראיוו לפנעו,הוא
 השסקיב חויתה הוא מה השקא, ספק ה"1 נקוב נמצא ההיצון ייור לפנינו הצואר עור אין אם אילחולי. עיי שנעשה קצת מוכיחות יץס יש אא*ב קוו, ע"י שנעשה 4בר רגלים נקו4 שהוא וראעו לפנינו הואואם

 ה'4 ו' שסקים ל"ג החדש )צ"צ המק-ין כרעתוהעיקר
 יהאה ומהצלקת צלקהע בו הץא וגם קסן, נק5 יש שכנרנרת ראו אן כהן. הוושפ שנבדקאווזא

 גם ני-ח שמא הש9 ויש קוץ, עאי הנק5 היה שמא לאוש אץ 8סח44 כשיעור בו היה לא אך הקנוע שנפסקבעליל
 יא48 ב' החם )8וש8 להוש אץ הו1שט, חא מו81 עוהיה צד 5אוהו הנקב ההת ואפה והכריו4ההשט

)18(
 הכושה לההיר עצםו על לסמ1ך האטם שיכל "כהודע להזא~4 ליצ5ו טרפות הרחא "כ4מהיפרפות

 השעדה אל קאע שהעיה גדולהו זהירות לזה שצריך 8ל8חי, מהוך טרסות, ספק איזה גהשיש
 מהחלמוד. דעט להוצ"א עיוע על סומך שאינו למי סוב אץותר ויאא ר"ב4 יא"ס קס"הו ליט )סר"ת יחטאולא
 ההל16ד. מן להורות הגודמים 6אוהס משוכוא יותר הוא מין, אטה תשונת שיראה מה ע"8 לוון נתלה הואאכל
 אלא בפלפול תלויה איבה ההוראה כי וף4 חו"מ יוסף )ברכי בומיוום טועסי רבות שלפעמיםלפי

 ו,יון ובר מהוך דבר להבץ אי9 יהלל שכל ל5י שלא בטרשהע ובפרס איש, מ8י איש וקבלה עדותבמפורת
 אעל כן במנ4 להטריף להססוי ויכא איפשטא דוא במלחא שההמיר וכשם הדעת. על יעלה כאשרבדד6י
 א'4 צדוף; )שמש ולקלקללהקל

)ם(
 8יושו נהוב, והכי שכ' ב6קום אבל השהנ שכן שייישה נוחגי4 וכן כוה5 שהר6"א 6קוםכלכ!בהג

 ז4 או"ה ה1ראת )8פץג נהוג הוא המלה וזקדוק המנהב שכן צימיהוא



קמח שמואל )חשמטות( תויבח דלתינית
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 מהם ונמה שרפה, בשעת ברפת שהיה בהכ!ה י"1(. הוספות אריה )שם כללכדיקה כלי אף להכשיר יש הבג"מע, שיהמרו כשיעור באור שההה אם ספק וגם לאור, נפלהספק לאורנפלה
 כוערות גהליפ עליוש שנפלו ע"י שמא ספק ויש מקומות, ככמה עורם ונשרף שערם ונהרך כרהו וכסהנשרפו,
 הפיצון שעור רואון עכ"8 אם דוקא 1ה י"ס(. )מקימ כקיחון שא"א מהמייין יש בעוף נפילהבדיקת )שם4 כבהמה להתיר ויש לאור, נפלו כספק הו"ל כן,ותהפ

 לההמיר אין נהקלקלו, לבד הנוצות רק כ% יתקלקלו לא אם אבל נתקלקל. העוףשל
 דיק4 השמסות, הקודש,)משמרת

ג8(
 ח'( מ"א )רמ"א מהס ט קוז שם יש שכתטמ בכרס, לכדוק יש הכוסות, לכית הכבו מסרפש סירכאסירכא
 ולא לבדוק, שהט כ' ורמ"א הואיל הבדיקה, על שנסמוך לנו ודי ומעכבה, הקג היוכיה 11 וכדיקה.
 וי"א ס"ו4 ס" )נו"כ ישראל ככהמת אפ" להקל אין כדק, ולא הכרס שהשליך אירע ואם להסריף.ההליס
 להסריף און נקכ, או מהט שם יש אם כלל, כדקו ולא לכיה"כ מסרסש סירכא רואה אפ בדיעכודמ"מ
 ס"ס(. השני)ףוס

 הגופל כפסולת שמפסמין הבהמות שכאותן אף כאלו, סירכות אחר ולהפוס לכווק צריכין איןלכוזהילה
 המצף סיעוס והוי סירכוח, סובא כהו שכיא מאשלאק או )כרא האשמשריפת

 מההכ שהשו"כ וייא ל"ד4 כ' )שו"מ המצוי מיעוט ככלל זה ואין 1ה, אהר ולכדוק לההמיר צריך אוןאע8"כ
 סומכים שעי"1 שם, 1דם, לה~יך השו"כ שרגילים הכבד שכהצר מקום כין מהלקין ייש שאלה4 )רשמי אה"1לכדוק
 שיהא הסכין לעשות לי1הר ויש א'4 ף )דיק העכ שכצד הפגימה על הוששין אין עכ, א' שצדסכיןסכין ח,4 )ד"ק שם לכדוק מוכרא דהשו"כ לההמיר יש כ1ה כורקין, ואינם השו"כ עלהקצכים

 ט"41 י )מנה"1 כו' כו לשהוס ראוי יהיה שלא עד קצת, עכ א'צד
 כשיעור לקתא כסמוך שישסכין

 גו~
 מסלית, לריכר דומה דזה כלל, היתוך כו שהך לא הגב, להצד דומה וגס, עכ

 שס"ה4 שמוו1ל )דכרי דבף ששיר לתקוני, דאפשר היכא ומ"מ כלג הותך שאיןכיון
)ע(

 ומדבייי א'(. כף כלל הר,ו"ש מתשוכת משמע כן הצלעות, לכין ונכנס כמהס הד שיהא כעינןעוקועדקץ
 פתאה לנקיכת הטשינן עוקז שיש גפני דככל משמע הש"ע דמלשון וכיון כן, משמע לא והש"עהכ"י

 להקל ויש כעלמא, הומרא רק הוי עוקץ, כיש שמסריפין מקום דככל לדידן ולדינ(ג השלהם. )מסגרת להקלאין
 הצלעות, דופן עוכי סכרי קצר שהעוקו כל מ"מ העצם, כראש הד עוקז כשיש ואף העוקץ, אוכות לעניןגם

 עוקץ, ליבא ההיצון, עצט של כשכר אם ומכ"ש עוקז כאין דינו תמרה, של כגרעין רחכ העצם והלאהומשם
 רק הוא ההשש דכל כיון בשבר, כלל עוקז ליכא כמו דדיע כולס, עוקז יש לכוכנא סמוך הנשאר שכעצםאלא
 ח'4 נ"ג )דע"ת להוש אין כזה קצר וכעוקז הדופן, דרך לפנים נכוסשמא

 השכר הבא אם ובין שלמים, וכשר עור אם בין עצמות, סרפות בויני כמוסקים שנמצא החילוקיםכל
 קם"ה4 ב' )סוסו"ד כהפימ אף מהני לאויפים, שלסים והבשר העור שלפנינו ואף להוץ, יצא שלא ואף מהני. לא העוף כגף אכל כרגל, רק הוא לאו, אולהוץ

 המפרקת כלות מקום סן בנכה הוליות י"ה לה י1ט הנמזמה כך. הן וסורן והצלעות ההוליותסנין
 עוד יש 11 ח~ט ואפר חזונ נקרשרם הללו צלעוח ושני כאסית1ג כבוכ1א משמאל א' וצלעמימין, א' צלע דה"1ו צלעות. שני כה תקחףן למפרקת, הסמוכה הראשונה ההוליא סורן, וכר סופה, עיעצמות

 צלעות כ"כ תקועים כהם אשר הוליותי"ה
 גר~ו~

 אלו וצלעות כשמאל. וי"א בימע, י"א דהינו מה, בהם שיש
 הללו הוליוה ואחר גרולוחנ צלעות נקראים הם ואלו כאסיתג4 כבוכ1א ומ1ה מ1ה ההולי(ג תוך תהובים ג-כהם
 ותקועים כשמאל, ושלשה כשין שלשה מה, כהם עטין צלעות ששה תקועים כהם אשר ההייות, שלשה עודיש
 אשר הוליות שלשה עור יש הללה הוליות ואאר קטנוחנ צלעות הנקראים ואלה כאסיתוע כבוכוא הההייאתוך
 כישול לאהר נמצא אם ע"כ שכר. 1ה ע"י להה1יק מהים ריעותא מיקרי לא כישול, לאחר הנמצא בעצםנפוה א'4 י"כ )לכו"ש הוליות י"ה הכל כין הרי כפלי. וילהי. כש"ם הנקראים הם ואלו תהוכים, צלעות שום כהםאון

 העצמות את לשכור הרגילות הוא כן כי הבישול, קוהם שנשבר לתלות ויש שכור, קוליותעצם
 לההמיר ה1קה כוה ושטך המיר, שא"ש נקשר שהיה נוטל אם מ"מ נפווג העצם שהיה שראו אף א1לכישול,
 י"41 נ"ה )דיק להקל יש כבה"ג דגם י"ל כה"מ לא אם השכר. נקשרשלא
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 ביה למיתלי דאיכא היכא לאח"ש, 14 שחיסה קודם הוא אם נודע ולא פסוקין, שנמצאו הגידיןטמת
 בץ סרפה, אפ"ה נעשה, שחיסה שלאחר ביה למיתלי נמי מידי דאיכא אעיפ נעשה,שמחיים

 לחי?ונים, ה8נימהם בין חילוק יש אז מחהם, שנעשה ביה למיתלי מידי ליכא אי אבל בחיצונים. וביןבפנימהם
 בחיצונטם, אבל בלאח"ש. למיתלי מידי ליכא אפילו בעוף, ובין ככהמה בין עכ"8 בהס"מ להקל ישובפנימהם

 סרפה ספק רק דטי בה שאמרמ באופן היא הפסיקה אם אד שחיסה, כלאחר ולא במחיים לא למיתלי מיוי ליכאאי
 אמרגו כזו שבפסיקה גודלין, ב' הגס ובעוף אגודל, שיעור הדק בעוף הססיקה רחוק אם זולת בהס"מ, בזהכשר
 אגודל רחוק שהוא בוו4ף כשירענו חקא ההנו מיהו הפ"מ. באין אפ" כשר בכה"ג אפ"ה סרסה, ספק והויג"כ
 העצם, מהצי למעלה הפסיקה ריה שמא להסתשק בו יש אם אפ" ונאבד, נמדד לא אם אבל כנ"ל, גוולין ב'או

 ס'(. ב' וסעיף י"א. א, 1' )לכו"ש סרפה ספק הויאס"ה
 כלל )מנחא צווץ"ג הוי החיצוניש דדוקא הפוסקים, דעת על לסמוך יש להקל, צד עוד דאיכאהיכא

 אותו אם אפ" והו כל להקל צד וב?ירוף ב'(. נ"1 )פמ"ג מס"ס כשר הפנימהם נפסק אם ספק נולד ואם ב'(.8"1
 אינם דמנימהם ראשונה, כסברא העיקר דבלאאה כיון מעליא, לס"ס לצרסו בכדי ספק לקרותו נחשב לא היתר?ד

 לבסלו, כדי עליו להוסיף מותר כשר, בגשר השנימהם מ?וה"ג הנסרף בשר גתערב ואם א'(. ף )לבו"ש?וה"ג
 והחיצונהם הטימהם הגידין בצומון הסברות כשני להחמיר ויש ג'(. חהם )שנות בעלמא חומרא רק זהכי

 הד"ט )עיקרי החי?ונהם הם שהעיקר הראשוגה, הסברא על לסמוך יש שבת ל?ורך ובהפ"מ ט(. נ"1)רמ"א
 41 ג"1 דע"ת דו 1,ס"
 לשגים, גחתך והעור תחתונה, לארכובה ממש סמוך חוץ, לצד צוה"ג במקום נפוחה שהיתה חולבתפרה

 חחטים משני יותר שזה ה8רה, בעל ואמר היסכ. צולעת והיתה סביבו, רע הבשר שנראהעד
 הד"ס, ע8"ד החלב להסריף השואל ודעת וקוקלב. על ונשאל כך, ונעשה צוה"ג, במקום בברזל נכרי אותהשהכה
 כ"ג4 יוסף )יד כחטה ממנה החלב לאסור דאין והעלה צדה"ג. לפסיקת חששדיש

 שמא ס"ס, מסעם להתיר השואל ורצה שימים, הם דהצוה"ג והעו"ב אצבעות, מד למעלה העצםנשבר
 והוא להלכה, ונראה אצבעוה. ד' שהוא שאומר מי היש כדעת העיקר ושמא הגידין, נפסקולא

 בזה להקל יש לכן שאומר, מי היש כדעת דס"ל בב"י, הוכאו שלא פוסקים כמה דעת שיש כיון דדינא,ספיקא
 ד(. נ"1 )וע"ת לס"ס ד"ז לצרף יש כי הפנימהם,בצוה"ג
 קסנה, בבהמה ע?ם בחצי רק לשאר לנו ואין בקיאין, טו אין בזה"ז, עכשיו במראיתן צוה"גבדיקת

 קולא כשיש אכל חומר(ג מיניה דנפיק במקום רק דוקא זה אולם בגדולה. אצבעותובס"ז
 בקיאין אנו דאין 8וסק, בשום זה נזכר דלא כיון א'(. ד )לבו"ש כן לקולא אמרינן לא ודאי השיעור,בהגדלת
 זו ולדיעה א?בעות, בד' דדי שאומר מי היש ועת לסניף לצרף שיש ובפרס הססיד. לא בזה המקיל לכן זו,בבדיקה
 אכדיקותינו, ולסמוך להקל עכ"8 לסמוך יש ולכן בדקה, אצבע בשיעור להקל יש אצבעות, ד כשיעור בגסהשמקילין

 ה'4 נ"ו )דע"ת עצם מחצי בשחות גם להקל לסמוך יוכל בזה, בקי שהואומי
 יחד. לבנים עבים גידין 1 אגודת והוא מאד, עב גיד בולס עליו, נוסל שהזנב במקום הם חוץ בצדצוה"ג

 שדבוק אלא בפ"ע, עצם והוא השוק, מאחורי עצם עוד ב?ידו בולס הערקום מעצם כיונודע
 עוד יש הראש, עם הנמכרה הארכובה ובין סשיך, שקורין הערקום בין כי וההנו בסכין, להפרד ויוכלבסשיך
 א, וגיד השוק, עצם ע"ג נוסל שהזנב ב?ד ובולט ארוך עצם בחוזק, דבוק ודק הרחב העצם ובצד ודק, רחבעצם

 ע"ג ודבוק הנ"ל, הארכובה ובין הערקום שבין ווק הרחב עצם ממקום הוא הגיד יציאת והתחלת בו. דבוקרחב
 כמוהו, עב אינו והשני יוהר, עב א, לבייש גידין כ' עוד משם יוצאים הנ"ל, בליסה ראש ובסוף הבולס,ע?ם
 הנ"ל הטייסה כי יען השוק, עצם תחילת כנגד מכטן 4וננו הנ"ל הגידין ב' יציאת ותחית עב. גיו הואומ"מ
 מתחילין הם ומשם השוק, עצם מהתחלת יותר למעלה אצבעות ב' וכדקה אצבעות, ד' משך ערך בגסהבולס
 למעלה, ונמשכין המדבקן קרום וסביבן לזה, זה יחד משולבים הקדום הגיד עם ואוחזין שלשתן, ומתגדליןלצאת
 העצם שע"ג הבשר לתוך להלאה שובנסין % מחברן, שהעור אלא הנ"ל, הגעין ובין השוק עצם בין הסרשויש

 ל!וצם סמוך מונח והוא הקודמש, גידין 1 מן כאחר עב הוא האי גידין, ב' עוד יש הנ"ל גיוין 1 ומלבדהשוק.
 הבולס ע?ם ובין הערקום שבין נקב ורך והולך וסובב עצמו, הערקום התחלת נגד עד ויוצא חוץ, בצדהשוק
 נר(טו הוא קצת, באורך שנמשך אחר בבשר. שנבלע עד למעלה להלאה ונמשך השוק, ע?ם תחילת עד הנ"למצוו
 ק?וע ועב לבן ג"כ והוא היונק, לע?ם ודבוק סמוך מונח א' גיד בצידו שם יש ועוד יחד. ובוקין גידין ב'כמו
 גידין ה' שיש לפ"ז, נמצא תורה. ספך לוזפורון גידין על אותו לוקחים והסופרים הקדום, גיד כמוולא
 משולבים שהם לבנים, עבים גידין 1 של האגודה כל דלדינא מזה. ובר הזכירו ולא סתמו והפוסקים חוץ,בצד
 נפסק ואם העצם. ע"ג ודבוק הנ"ל הערקום עצם מתחילת מתחיל הגיד העיקר ומ"מ העב, גיד בכלל הם כולןיחה



קמם שמואל )השם*ות( תשופה ייתינית
 בנפסקו להקל "רן ומ"מ העב. גיד רוב כנפסק דינו שלמים, הם הבולס עצם מראש היוצאים שבהגירין אף זה,גיד
 יש ועור שש. הוא הנ"ל עצט מתחילת המחחיל שהגיד אף הנ"ל, הטולס עצם ראש מסוף היוצאים הנ"ל, גידיןהב'
 דבוקים עבים גידין ג' 5נים בצד יש עוד החיצונ"מג גידין מ הן והן עבים, גידין בי השוק לעצם סמוך חוץבצד

 44 נ"ו )דע"ת השוק לעצםוסמוכין
 היה אם וכן בה"מ. להקל יש שלם, העב גיר בנשאר מ"מ בקיאין, דאינן אסור דלויק בצוח"ג,נחתך

 בה"מ להקל יש ג"כ אצבעות, מד' למעלה בחיצונ"ם או לבה ה*נימ"ט בגידיןהחתך
 כשר. א', מכל שליש רק נשארו ולא ה~, כל של רובן נחתכו אפילו יב5נימהם י"א4 נ"1)דע"ח,
 א'4 ף שרד)לבושי

 מצוה"ג א' בנחת שט נחתך מפילו צוה"ג. דין לו יש בעוה לארכובה שוק ,טבין הגלידמקוט
 ב'4 נ"ו לבינה )אם כשר ולמסה, ומגלידסרפה.
 מהם א' שכל גיוין ב' יש חוץ, שבצר ובאותן פנים. מצד וה' חוץ, מצד י"א והם פ"ז. הט בעוףצוח"ג

 ד4 נ"ו )וע"ת לשנים מהם א' כל מתפצל ואח"כ %, אצבע משך בערך בחחילחורחב
 "(. נ"1 )מק"מ כשר מח"ם ריעותא שוט ניכר "יו מברחתה א' חופ חסראם

 בזה, להקל יש לאח"ש, נעשה שלי ספק יש ט מיעופו, ה1זוך הדק בטף מהגיוין א' מקצתנכוצא
 י"ק. נ"1 )דע"ת חומרא רק שא בבדיקה דאא"ב דהא כיון קצתן, שנפסקו רואיןאם

 סענסימעסער, ב' כשיעור והוא אגודל, באצבע דסגי שבת, לוצרך או בה"מ להקל יש הוק בעוף, חגידיןצומת
 הפ"מ בלא אף פנים ובצד אצבעות. מ כשיטר חוץ דבצד להחמיר יש הפ"מובלא

 העצם בנשבר דוקא ולאו אצבעות. ב' להיות וצריך להקל אין בה"מ אפ" באמזא אבל מבוכנא. חוץ א' באצבוסיי
 הה41 במקום שם ורקבון במכה אף אלא בה"מ, אפ" אצבעות מב' ב*חות להקל אין דבוואו צוה"ג,במקוט
 באווזא, אף בח"מ א' אגודל בשיעור דסגי להקל יש בש"עשח אפ" שנקשר, בנשבר מ"מ להקל,אין
 ס"1(. נ"ו )דע"ת ורקבון מכה של ריעותא כלא שלם העו"בש

 הגהין בבדיקת ה"ט בצדה"ג, בבדיקה בקיאין אנו דאין וק""ל אף אצבעות, ב' דצריכיןובמקום
 דעכיפ י"ל שלמים, הם א' האצבע בחוך שהצוה"ג רט ואם אצבע.שבתוך

 להקל. יש ויפים, שלמים שהם וראה אצבעהם, עד מאצבע למעלה הצוה"ג ובדק א', אצבע רק נתקלקלואם
 בבודקו אבל האצבעיים. שבתוך הגידין בנחקלקלו רק להחמיר שלא הכי, עליהם קבלו להחמיר, שנהגו במקוםכי

 באפזא להצריך שמחמירין ומה ס"ס4 ס" קו"א )סוסו"ר דוקא אצבעות ב' להצריך החמירו לא שלמיםונמצאו
 י(. נ"ו )ו"ק דוקא אטול וא"צ קסניט, באצבעות דסיי י*ל אצבעות,ב'

 הנקראץפ הגדולים תרנגולים אבל ס"ז4 נ"1 )מק"מ קסן טף הם אווזות ובר תרנגולים,סתם
 להחמיר, יש בתאי חגדולים, אווזות בבר ש הינער.וואלוחישע

 י"ט4 נ"ו )דעית אצבעות ב' וצריך הגס, כעוף וינםדשי
 עיגול דכל לומר להחמיר אין ועכ"* ה'(. ס' א' )לבו"ש הבוכנא מלבר לשער יש בצוה"ג, אגודלשיעור

 שהוא לבר הבוכנא ר(וש לצרף שלא להחמיר די רק הבוכנאא בכלל הוא דשםהעב
 אצבעווה ב' להצריך שמחמירין יבמקום ד4 נ"1 )ו"ק רגליו נקפל וכששוכב העוף, הילוך בעת שמתעגלמה
 סחוס, כעין בסופו שנראה מה זולת זה, בשיעור להעלות יש בצוה"ג, שנראה הבוכנא שרוב עכ"8 להקליש
 ה'(. יו"ד חכמים )עסרת לצרפושאין

 נפו!ץ כגון גמורוג ריעוחא טה"ג במים בחוץ יש אם כך, הוא בזה המורה 1"אגת צוה"ג,בדיקת
 לחתוך מיינא צייך בעוף, בין בבהמה בין מעס, אפ" מבחוץ הדם נצרר או)גישמאלין4

 צריך אפ"ה בגס, גודלין מב' למעלה או הדק, בעוף מאגודל למעלה היא הריעותא אותה אם ואפ" לעומקו,הבשר
 רק שם שיש או ונלקה, נרקב שם שהבשר רואה ואם השיעור. תוך אל מבפנים הלקותא 5שסה דשמאלחתוך,
 סרפה. תרגגולת כמו הדק בעוף אז צוה"ג במקום נכרין הגידין אין שכמעס עד הרבה, דםצרירות

 קצה. בהפסד אף בודקין ובאינדיק שלימים. טלם הם אם ווקא, בה"מ הצוח"ג בודקיןובאווזא
 הרבה, דם צרירת לא וגם רקבון לא בתוכו שאין ראה שחתך, אחר אם אבל הפסר. שוט בלי בודקיןובבהמח

 בעביו, יותר ומעמיק הבשר בעובי רקבון קצת רואה אם וה"ה וכשר. צוה"ג, לבדוק כלל א"צ מעס, דם צרירתרק
 לבדוק וא"צ כשר, בריא, הבשר צוה"ג שבמקום באופן, לעצם, סמוך טה"ג ששם המקוט אל הייע קוום שםוכלה
 מקומם וניכר במקומם, ולא בהם לא ריעותא שם ואין רקבון, אין לצוה"ג שסמוך רצה כשחתך ואם הצוה"נכ%
 קלקול אין אם מ.מ לבדו, בבשר רקבון יש מהשיטר דלמעלה אף בגס, ובא' בדק, אצבע תוך נקי שהואהיסב
 שיש ורואין עצמן, הצוה"ג אל הקלקול שהגיע כל אבל הפ"ש ובאין הדק בעוף אף להכשיר יש בצ81"י,שט

 והיכא בצוה"נ בדיקה מהני ולא בבהמה, אף טרפה העצם חצי עד גודלין וב' מאגוול למעלה סביבם דטצרירת
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 הדם, וצרר או הגשר נרקג סביבם שבכל דהחנו צוה"4 מקום עד רגיע אבל עצמם, בצוה"ג הלקותא שלטהשלא
 וי"ד4 י"ג 5'. ף )לבו"ש בה"מ צוה"ג בודקין ובגס טרפה, הוק בעוףאזי

 א'4 סעיף )שם בה"ם בצוה"ג בדיקה מהני ובגסצוה"ג, בכדיקת בקיאין אנו דאין הדק, בעוף טרפה רקבון יש ואם לבדוק, צריך ה*נימחם, במקום רק "ינההריעותא אוהה אם ואף הפנימחם, ובין החייונש הטה"ג בין בוה חילוק "ין באן, ער שכתבהי הדיניםבל
 השיעור לתוך למטה לפנש הר"ףהא נמשך שמא ולברוק לחתוך צריך בגס, אצבעות וב' בדק, מאצבעלמעלה תא הנפוח ששתו מבחוז בשנראה דנפוח, ריעותא שיש רואה אם דבעוף  הלבו"שו דמ"ש נותן,הדעת

 ולמעלה גפנים, רק היה הריעוהא אם אבל הונכ, לצר גחוז שולט הריעוהא אם דוקא וה אצבעים, אוואצבע
 טמוך תיבף אך צוה"נ במקום רגליה שנשגרו כבהמה לפני, בא בוועובדא ס'4 א' לבוש י"גו ג"ו )ש"ך בכהמה גם לאסור אומרים חי נקשר, ולא צוח"ג במקום בעצםנשבר י"ז4 סניף לכיגה )אם ב"כ לחוש "ין וגהם הפנימחם, משום רק חשש "ין דשם בלל. לבדוק א"צ צוה"ג,משעורי
 פעמים במה הבשיר דעת, חהת געה"מ ו"ל, ליסא מהר"י המובהק הטען שגם דפה, השו"ב לפני העידושלימים, צוה"ג ומצאו ובדקו השבירה לאלהר השחיטה שהיה בכה"ג שלימים, ומצאן צוה"ג ובדקו נשחסה,לשבירה
 גצוה"ג אבדיקתינו לסמוך ו"פ לנהרפה לחוש אין ימים י גתוך וה"ה יום, באותו דבנשחט לזה, מודיםוועימיה השיך דגם וי"ל החפ"ה דברי בזה נכונים כי אם צ"ט4 ענויל מהרי"א )שו"ת גדול לצורך רק להקל ואיןלהקל, בוה לצדד יש וגאמת בצוה"4 בדיקה ע"י שנשבר אחר יום באותו מיד כשנשחטה הרבנות, כסא על *הבשבתו
 בה"מ קולא תיי הוי דהרי שבת. לצורך וגם גה"מ רק ע"ו לסמוך אין מ"מ כלל, נקשר בלא אףובהמה
 בושו; של צוה"ג בבדיקת בקיאין ואנן דכיון תמוהים. הם בבהמה, גם ואוסר הש"ך דברי כ"ב(. נ"ו)וע"ת
 רק ואם כתבל. עב הוא העב וכ"ש היטב, וניכדים ועבים, ג' רק אינם החוסים שהרי קלה. בדיקה היאובאמת
 לזח ברורה ור"וה בבויקה. בגהמה להבשיר יש נקשד בלא גם בה"מ אבל הפ"מ, בדליכא אלא אמרו לא הםדגם ווילי כה, שלמום הגירז רו4רם איו הלא סוף סוף בהשבר, לן איכפת מה א"ב בשר, נפסק, ולא נעכל לאהוא

 חאו לאסור. פנים "י ונתרפא ונקשר צוה"ג במקום העצם נשבר ואם ס"ו( )פ"ד כתב שהרא"ש הוין,ממקור
 מ"פ העצם, שנקשר אע"פ וא"כ חוטי. בשיתסר לבדוק צריכין החנו העצם, שנקשר קודם לפיינו בעוףהוגאה
 מפורש הרי לבדוק, צריכין ה"זו שנקשר קודם העוף הובאה ואלו להדיא, שכ' הרי עכ"ל. כו' עדחן צריךבדיקה
 אף הגהקה מוקןל שבקיאון בבהמה אבל בקיאין. אנו אין דבעוף אלא שנקשר, קודם גם בדיקה מועילדמוינא
 כ"45 ג"ו השלחן )ערוך שנקשרקודם
 השבירה מחמת הקלקול שאין שניכר כל מקולקל, קצת הוא ונקשר בנשבר מפח של העצםאם

 ובזה ועיז, ששכבו החלורה מכחרק
 בשר הפסק חי אא"כ בח4 להקל שאין וי"א ר"ח4 5' )טו"ט להקל יש שבת לכבור וגם בה"מ לצוה"4 לחושאין
 כ"ון נ"ו )דע"ת מפסיק היורד שהעצם או טה"ג. ובין הרקבון מקוםבין

 בדיקה בלא בנאבד להקל "י או רקבון, שםש"ין הענז לפי גראה והיה לבד, מראה שינף רק והיה ונתרפא, ונקשר צוח"ג במקום העצםנשבר
 בדיקה מהני ולא בש~פן ומכ"ש בויקה, שצריך באופן צוה"ג במקום שנשבר כוקום כל ב'(. נ"ו)שם
 י"א4 ו' )לגו"ש לנכרי למכרואסור
 המטריף, השיעור גתוך השבר שהיה גידע וביו טרפה. צוה"ג, נגדק ולא יפבד בבהמח שא"ש3קשר

 בדי49 בלי ונאבד השוק, טחצי למעלה השגר היה אולי להסתפק חי באםאבל
 התכשץרו וברהמם, טוגים והיו הצוה"ג ובוקו הפשיך, במקום מכה שהיה בהמה "(. א' )לבו"שכשר

 נשמה לא ספק סיס, ויי הרגל שבירת דמצד לומר יש ההו"; גמקום שבר שם חי אם מלבחק שבחו אגלהבהמה,
 בויקתינו על סמכען לפנעו, מגוררת דנשבר הריעוהא שחון כען צוה"ג, ומצד מויק. אינו דנשברוספק

 היו ולא  שא"ש, ונקשר יחור לצוח"ג, ספר נשבר שהיה עוף של השוק עצם אכילה לאחרנמצא
 היה כי גש"ע, המבהשר כשיעור רהוק השבר היה אם לבודקויכולין

 ביחה כשרות עופות 5' עוד עם זה עוף על רותחין מים עירו ואח"כ לבד. א' באגן נצלה והעוף שבורהעצם
 כ"45 יוסף )יד ס"ס מכח להתיר יש אס ציע שהיס"ב, רותחין המים היו אם ספק ג"כוהיה
 ס'4 ס" לדוד )מכתם יפה שנקשר לאהר חודש י"ב כששהה מהני צוה"ג, במקום בעוף העצםנשבר

 היה שהספק כל עצם, מחשץ למטה צוה"ג שנפסקו ראו אםואף
 י4 ן ה8 )לבו"ש חודש י"ב ג"ב מהגי הצוה"4 שם כלו כבר שמא להסתפקו שאפשרבמקום
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 י"0 נ"ו )8מ"ג ונקשר בחזר רק חודש, י"ב מהני ואיע הצוה"ג, נתקלקלו העווק ש הבהמה העוך שבעהפון
 י"ט( נ"ו )מק"מ חודש י"ב מהני עוקצין, נשאר שלא ובלבד  שע"9, ובין שא"9, נקשר בע בזה חילוקואון
 חווש, י"ב ווקא ולאו כ"41 נ"ו )דע"ת שנתקשר לאחר חודש י"ב ושהה שפים, עו"ב שהיה כל יע"ש בוהומוצי
 י"ב לכהח,א להשהות ומותר צדק( )אכני מהני ונקשר שחור לאחר גמורים ביצ1ם שתטול ים כ"א אפ"אלא
 41 %פ )מכחם לתקלה 8"ישינן ולאחורש4
 יותר בולט היה הארכובה ועצם ברגלה לילך יכול היה ילא מחארכובה, למעלה נפוח שהיהעוף

 חורש ייב להשהותו מותר ונקשר, שחור שרו(רן כל אד~המברגל
 כ"ה4 נ"ו )דע"ת הכליטה פבה ניכר שהיה כזו, בעובוא ידוקח ר4 8ר"ט)עיקרי
 כלל. להחמיר אין והניוין, בבשר וריעוחא ורקבון נפוח שלא כל שבירדנ שים ב* צוח"ג בעצםנ5וח

 שנקרש שימו של גידול כעין צוח"ג בכ!קום שם העצם על שנמצא מהאפל
 4,1 נ"ו )ד"ק ונפוח עב הוא שהעצם אף להחמיר, אע ורקבון, קלקול שפ שאון כלונתקשד4
 יקביו אי עיקיז שם אין אם בשינףו בולמ צוהאג במקים חשוק ראש יהיית ייל מסורסוצרנגול

 היה השבר שגוף ראה והמורה שלם, העו"ב יהיה צוח"ג, למקום סמוך שבר בח שנמצאאווזא ייג4 ו, ס" )לבו"ש בלל לחושאע
 שהקשרים רק הצוה"ג, מן אצבעות כשנירהוק

 והשבר גוול, בווחק צהה"ג ממקום (ר כאצבע רק היה לא העצם שמסוף עד למטו4 קרד והעליון י3"ו,נקשוים
 רוחב טודו ואם כאגמון. ונכפף תחסום כמו היה יהעצם השיעור. תוך לממח שנכנס חעליוןעצם קכ"ח4 ד ב' )שו"מ הראשונים הכלים את המורה והטריף עשיר, אצל נקרה הוגר כי הפ"ש היה ולא נאכל,כ1(י

 הנ"ל, תחסום עד הבוכנא עם התחתון עצם מהתחלתאגוול
 הבוכנא עד ממש העליון מעצם למווו והתחילו הצד, אל התחסוס כפפו ואם מורפח. אגודל היה בבלל, עדולא
 הבוכנא ולא רגוכנא מקום עד התחסוס כלות ממקום מדדו אם אך מרהח. אגוול ג"כ היה בכוא, הבוכנאולא
 הכשיר (ר ומורה צד, מכל שלם היה והעו"ב פשוט, אצבע רק אגודל, אצבע היה לא שגעי הריוח רקבכוא,

 חזיר. בשר כוגילת ואורחתא, טרפה הוא כי בזה, טעה שהמורה כחב ז"ל גנעט יחזקאל והטעןהתרנגולת.
 בדבר לאסור רשאי חבירו אין שהתיר, חכם בדין הפוסקים וברי ממנו נעלם כי הנ"ל. הגאון ע"ר להשיב ישח:ל
 ה8"ש במקום בזה להקל שהורה הפרמ"ג ועת לנו שיש בכה"ג, ובפרט חומושג מצד רק מהגמר(4 לברדשא"א
 כבור בעיניו תקטן ומדוע יפה. ולומדיה התורה לכבור השתיקה גם היה בהפ"ש שלא מתיר המורה היה אםהאף
 ה'(. יו"ר חכטים )עטרת נכפף רק קשה העצם היה שלא ועוד, שבעוף. מה מההפסדלמדן
 בשר, וקצת העור שם שחותחין לאחר א מביב. ירוק ונראה הרגלים, בכח שקישרים הקשירחרושם

 ומקצת העור שחותכין ולאחר וכל לדינא. הוא וכן וץ. נ"ו )כרתי כשר ניכר, איפשוב
 י"ב(. ר )לבו"ש כלל בצוח"ג לבדוק צורך אין ריעוחי4 שום נהצה אעו שוב הקשירה רושם במקוםבשר
 מנפוח טפי גרוע דוה לאסור, יש צוה"ג, ע"ג שלם בשר עור נשאר אפ" החוט, ע"י מהבשר מיעוט נחתךאם

 בשר שם נמצא ולא כיון וה. בכל נפ"מ און אצבעיים, או באצבע דעוף בצוה"ג לשער חישעןולדידן - להקל. יש בבשר, שם בלועים שצוה"ג במקום והוא השוק, מתחתיות קצת להלן נחתך אם אךורקבון.
 בששיטות בוה לאסור יש בוואו החוט, קשירת ע"י העור שפ שנחתך כל ואיבעים, איבע וסשך צוה"גע"ג

 ייה4 נ"ו)דע"ת
 רקבון מראה לו כשאין אלא ממש. רקבון מראה רק לו יש אם ווקא הכפנה און דטרפוג בצוה"גרקבון

 אם ומ"מ שם4 מק"מ וד, (ר נ"ו )ד"ק כוקבון הוי %ם, והיה הבשר שנמס שרואע אאכלל,
 מאגוול, למעלה היה אם אבל אגודל, בתוך היה אם אלא להחמיר, און ב"ש, ורקבון ריעוחא רק שם היהלא
 שהוא ואף אגוול. שיעור לתוך ריעותא שום נת8שט ולא בויקה, ע"י הוק בעוף אף בהפימ להקל לסמוךיש

 אצבעוו" בי שיעורבתוך
 למעלה הבדיקה כי בויקה. מהני ריעותא, בלא הוא (ר אצבע שיעור שעכ"8 כיון מימ

 )שם4 להחמיר "רן ע"ב לחומר(4 רק הוא אגודל,מהשיעור
 וחתכו הבי, מהרגל קצת עב שהיה צוח"ג במקום לשוק, הערקום שבין במקום מאווזא א'רגל

 להקף, הב' הרגל את גם וחתכו ורקבון, ריעותא שום היה שלא וראו מהשוק,הארכובה
 נ"הן שאול )וברי להכשיר יש ויפר4 שלם שהבשר רואון אם קה1וי. שום בימהם היהולא
 טץ. נ"ו )רמ"א וטרפה בעון4 בבויקה בקטין חו אע הרם, ונצרר נפוח רק אינו אפ" חגידין, בצומוןכ!טז

 ורקבון, נפוח כגון תרל"ר, שאר וה"ה הדם. ונצרר נפוח לריועת(4 תרתי בעינןרוקא

 אבדיקתינו לממוך ויש להחמיר, אין חוא ריעותא שאר או לבה תפוח בריעוהא אפל פהשג חמיעי נפוחיי
 י"ג(. 1' )לבו"ש בריקה מהני לא בלבד, הדם נצרר או בנפוח ואף וי"א סיו4 נ"ו חפם )שנות הדק בעוףגם



 שמואל )השמפות( תשובה דלתיבית800
ה(

 משגר הולך העצם שבתוך שהמה כל )כדו"פ4 לצר בולם עוקץ שום שאין כל נקרא שבר אלשברשבר
 אם דדוקא כשירונ לזה מזה עובר אם קיסם או מהם ע"י ובודקין שבר אל שבר בכלל זהו שבר,אל

 ומכאן מכאן בליטה ויש היטב. השברים נתכתנו שלא אף בלא"ה, אבל המהרי"ק, אוסר ממש, זה על זהשוכבין
 זה נודמנו עצמות ב' של מההללים משהו שעכ"8 יכל ל"41 גבוה )שלהן כשר לוה, מוה עוברת שהמהםכל
 שנוטלק שלאהר כל להוץ, וזה לפניו נמשך שזה לגמרי, השברים נתכתנו שלא אף ש"אשח, בכלל ה"ז וה,כנגו
 דאם וי"4 41 י"ב ~בו"ש ש"אשי הוי ש8יר ה4 להלל וה מהלל מהט לעבור שיט*ן רואין עצמות משניהמה
 ס*א4 נ"ה )דעית ש"עשיי. בכלל הוי זהע כנגד זה אינם ההלליםרוב

 שנאבו כ1ן ש"עש, או שא"ש נקשר אם וספק 1נקשר, 1ןזזך מצוה"ג, למעלה האמצעי העצםנשבר
 ל-41 גבוה )שלהן ס"ס משום כשרה בדיקתו, על לעמוד יטל ואיעהעצם

 להבחין וא"א 1ה4 ע"ג וה ש"עש שהוא או כקולסס, שא"ש הוא אם וספק שנקשר, עצם נמצאאם
 השבירד4 סביב שלם שהבשר רואין אם מהגו5ג אגודל רהוק הוא אםהיטב

 שעה גם כשיש לא אם בה"מ, גם לההמיר יש או כך, ונתנשל שלמים הם אם בעו"ב נבוק ולא אגודלוצוך נ:נשבי אבל להקל. יש בה"מ שלא גם בכה"ג א"כ בה"מ, שם כשר בש"עש דסג כיון בה"מ, שלא אף להקליש
 נ"ה4 )ד"ק גדול וצורךהדהק

 עו"ב כשהיה מהפם אם יווע %1ע שבור, כשנמצא להקל לצדד יש שלם, היה השוהט לפני העוףכשהובא
 היכא כל לגנה4 )אם וצ"ע ה"מ, בלי אפ" בכה"ג, להקל שיש בעו"ב, ריעוהא כשאין וכ"ש רובו, אתהופין

 שם און אם אבל קיימא. של קשר עצם אל עצם בחוזק נקשר אם דוקא החמ קשירה  ע"יומכשריא
 ד4 ~בו"ש מהני לא ביויש להתשרק שיכול דהו כל קשירהרק
 חפ5 ביה דמיטרפי באו9 היין כפי ןזיפ1י שם שאון 8"א שנראה מי בחיפוי, המוצרכים הדיניםכל

 היפף, דיני ככל ובשר עור עליה ונקרם ונתרפאה הזרה אה"כאם

 בשר היטי עליו שיש שראונו כל מעי טרפה. אפ"ה כלל, נקב בו שאין עד סביב, העו"ב כל לגמרי נתר8אאפ"
 ו2הרפא והזרה היפוי בו היה לא 9"א שמא החשינן ולא כשירה, השבירה, אהר רב זמן ראיפהו אפ"כויפ,
 ו(. 11 )לבו"ש להכי להוש ריעותא מהוקינןדלא
 מקום עו ועמא ומשפע בשר, שם להיות לעולם דרך שאין במקום השוק, בתהתית ומתהיל באיכסון,שבר

 למעלהע וקצתו הופה שהעור בתהתיותו קצתו הוא שם אשר וההיפוי בשר. שם להיותשורך
 יחד, שבמהבר דעות השתי בצירוף אלא להתיר א*א דבכה"ג כיון *יק. טרפה רירין, אלא בשר שםואין

 זץ. וף )לבו"ש טרפה וף לדעתדמפ"נ
 הבהמה גוף לענין רק הוא זה וכל טץ. נ"ה )רמ"א השבך את מצילין ואין להקשות, סופן מיקריגידין

 בבהמה פשיימין יוזקשוה שסופן דגידיו להקל, יש המד1לדל, אבך לענין אמנם העו5עאו
 ומצלי דמיגני בשר בלא גם המדולדל אבר לענין להקל יש הרכין גידין ובשאר בעור. כמו בעוףומצרפין
 כ"ה4 סופר)כהב
 הנשאר הבשר שמקצת רק מראן שייי שום בלי רובו את מקיפים ובשר כשטר א8" חופח ובשרבעור

 אפ" טרפה ומקיף, ברש בשר רוב איכא ההלק אוהו דבלא אע"ג מראה4 שיפי בויש
 1(. לבינה )אם ש"עקהי שנקשר ואףבה"מ,

 חלכח, לפסק לומר ייש נ"ה4 א*רים )יד כשר ה"מ בלא גם שלם, ובשר שהעור מי יאו חשברכשנעשח
 הפ"נע בלא להתיר 1ין שלם, שהעור מי יאו לפנינו, העצם דנשבר היכאוגם

 נשבר אם וכן ונתרפא. נקב היה שמא להוש ואין לפניגו, שבא קודם רב ומן בשהה גם להקל יש ה"מובמקום
 להוץ, העצם רוב יצא ולא קטן נקב רק 1קב שלא לראות היטב ודקדק איסור, השש בוה שיש ידע והרואהלפנינו,

 מ"ה4 נ"ה )וע"ת מותר האבך ואף בה"מ, להקל י9 מיד, ושהטוהו לפנינו מיעוטו שיצאאף
9 א חופי4 ובשר טראם  טרפה ש"אש אפי' ונתר8מג שנקשר אף בלא"ה אבל לאו, או נקשר אם נפ"מ 

 וי"4 י"דו " )לבו"ש בה"מאפ"
 בעו"ב נכדק ולא בנאבד וכן שלם, עו"ב היה אם לירע יוכל ולא וש"עש קשורח חבישול אחרנמצא

 שם היה לא אם עיין שלא רק היסוי, דיני ככל עוב"ה עכ"8 שהיה יודעאם
 ט"41 " )לבו"ש בה"מ לאהרים להכשיר יש אז נתנרר, לא זאת גם ואם הפ"מ. באין אף כשרנקב
 אהר אם אכל כשר. אפ"ה בעו"ב, נקב שם נעשה ואה"כ שע"ש, ונקשר לנמרי שלם 'עו"ב היחאם

 כדיני עו"ב היה שלא ההיפוי נתקלקל שע"ששנקשר
 הו"ל שע"ש, רק הוא דהקשירה כיון מ"מ שלש עו"ב כשהיה כלל נטרף לא שבירה שקודם דאף טרפשהיפוי,
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 הקשידה לאחר אם אם" אז שא"ש נהקשר אם אבל החי8וי. שנתקלקל בעת ונטרפה כלל, נקשר לאכילו

 שנעשח מה אח"כ שוב 6זיק לא וא"ש דבנקשר זה קאררה ע"י כשר א8"ה לבוש, מכלי ערום ונשארהחיפוי, נתקלקי
 י"ו(. מהד"ב )לבו"ש ב% נשבר שלא בעצם 6זיק שאינו כ6ו בעו"ב,קלקול
 שהוא ואף שאב"י. הכלים להתיד יש שא"ש, לא רק נתחבר והשבר בעוף, חקוליות עצם שבורנמצא

 הבלים. לענין הוא דר' ססק מ"מ ויפש שלם הכשר היה לא שמאספק
 כי)4 ב' )נו"ב ושיל"מ ד6יקרי יגע"לם, בהנעלה שאסשר %שאך
 רק הוא איסורין דבש כיון ובגה צוח"ב בסקום כשוק ובין אי*ית מן חעצסורג פריפותכל

 נפסקו שמא צוח"ג, במקום 1בש1ק לחוץ. יצא שמא בקוליות טפק.סהסת
 מעל"ע, ליהם שעבר עד 6ח4וסור נודע לא שח הכלים, לגבי נוהבו לבן הריימב ניקבה שמא ובנףהגמין.
 שלא בשבת בכפר העובדא שהיה רק בנ"י, השים בעתו השאלה נתגלה ואם גץ. ברכה )שיווי הכלים6כשירץ
 שאבאה השאלה ז6ן בתר או הששלה, שעלר הז6ן בהר אוליגן אי 14, ביום ל6חרהו רק לשאא אפשרהיה
 שוב אסור, והוה הורח סמק היה הכשר דלענין כיון הבשר, לענין גם נ8"מ היה היאלה בעת אם כך, הואהדין
 יל י8 6חמרינן לכן כיחד, ודר' דאורייתא שנזדמגו ב6קום לדר' %זא והו"ל השים, לענין להקלא"א
 שצל4 )ידהכלים
 וסמכינן משום ד6כשירין ב6קום לאח"ש או מחחם נעשה אם ססק והוי באוסן נשסט או הנשבראבר

 14, ספק רק ס"ס ליכא האבר דליכי אף ד, נ"ג בס" הר6"א במ"שאס"ס,
 שהו0י4 לאהר ש6א ס"ס, משום מכשירין גוסו העוף דלענין היכא מ"6 אסור, בדו" דאף ידיעה חסרון סמקוהף
 קצ"ה4 ב' )טוטו"ד הגף אף 6ותר הריאה, ניקבה לאושמא
 היה הנשבר העצם שעאג והכשר עוב"ח, והיה נקשר, ולא הרבוא מחעף והוק שנשבר חבחסח ידעצם

 המ"מ שד2(יי ד6לבד להכשיר. יש בבשר, נקב שום היה ולא ושלם,בריא
 דכוור, מווה הלבו"ש דגם י"ל, בנ"ד בלא"ה י"כ(. ושם"ד ד. נ"ה מש"ז )עחן האבר להשליך צריך שאיןעיקר,
 שלא ב6קום אס" לכן נקשר, בלא סרפה שם ונעשה מקום שיש כיון ברגל, וווקא ברגל. ולא ביד 6חרידהכא
 כ% בו להח6יר אין טרפה, שנעשה 6קום בו שאין בהה 6שא"כ לאחלופי, לחוש דיש נקשר, בעינן טרפה,נעשה
 לקוחא כשיש אכל טרפונ לבד, 6ראה שינוי או סטסום, או לקוינא בהבשר שיש יק שלסים,עו"ב. ר"ב4 בי )טיטו"ד סרוש 6צמתלענין

 ב'4 )לבו"ש בה"מ כשר מסמוס א)ר' לבד,בעור
 ונתראשג העור גם ניקב שמא חשש וליכא יומם, ש יוסו בן עשהשבר בעוד לפנינו הבא עוף אובהסה

 כ!עףצח בא וכן מבחוו. העור על דם קורט ולא נקב נ6צא לא אם בדיקה עף*כשר
 י4 משה )ימין לחכשיר למעשה הלכה הרב ווערה לח, העצם שבר עוחן שרוה בעוףלידי,

 שלם העור אם וכן קצוה בנ"קב גם רובו אמ בעוכיח בה"6 להקי יש סצוח"ג, לסעלח חשוקובנשבר
 בעור, נקב ויש שלם הבשר אם וכן ברובו, חופה בשר נוליכאאף

 ד4 נ"ה )רע"ת שבת צורך וגם בה"מ אלא זה, בש להקל אין הקוליות, בעצםאבל
 שבר דוין כיון לו6ר אין ועוב"ח, השני, עצם חלל לתוך השבר כל ונכנס לגטרי, שנשבר הקוליותעצם

 שמיר השבר, לחזור שיכול אומן 1י כי וטרפה, להתרפא ל6ק161 לחזור יכולזה
 כשנססק אלא להתיר, אין כשעוה"ח דאף לומר, צריכין הסברא מצד תכ"ג(. הרשב"ש )שו.ת ולההרשא לחזוריכול
 נתקצר שהרי עוב"ח, מהני לא האמצעי ונחסר העצם, של ההיקף כל חסר אם אבל עביה כל ולא לבד מהציהעצם
 משמע, הרמב"ם מדברי אבל אמצעי. חלק 6בחוסר טפי דטרפה מהשוק התחתון ראש מנחסר זה 61"ש השוק,אורך
 כיטן נ"ה )מק"מ עוב"ח מרשי בכה"גדאף
 6ח6ת שאיננו אף 6על"ע, כולו ברקב ואם להקל יש שבר, בו שהיה 86ני ש4ובו ומ"ה העצם, רובנוקב

 מ"סי נ"ה )וע"ת עוב"ח שיהא דידיך נראהשביודה
 להוץ, יצא ושמא חשש, בזא שפך דלא ואף ככולו, דרובו נשא אי נתמס6ס. החוסה והבשר עצם רובנשבר

 )שם(. וצ"ע עוב"ח, ובעמן כנשבר, וינו ועכ"8 י"למ-מ
 האכר לחתוך ה6יח צהן חחי, סן אבר איסור ח בובי דיש פרפח, שעושח בסקוםנשבר

 ושרי יי"א הי4 ו' )%ו"ש לנכרי ימכרנו לא שהשואל כויולהשליכו,
 להקל ג"כ יש לאח"ש, טרסה העוף או הבהמה נמצא אם ואף ל'4 נ"ה )6ק"מ טרפה הבהמה 4ר לב"נלמברו
 שום נזבר דלא לב"נ, ליהנו 6ותר חופין, עו"ב אם ואף ל"ח4 נ"ה )רע"ת נח לבן ממנה הסרוש אברל6כור
 שמ4 )6ק"מ לב"נ ולא לו, במוהר עצמו לקוש לישראל, רק בעוב"חחומרא



 שמואל )חשפטות( תשו8ח דלתיבנירצ802
 וגם שכעו"8, נקב דרך הע%ם לאויד לחוץ העצם שיצא לריעות1ג הרתישיהיה צריכין וף( ג"ה )מהטר סרפה היקיפו, ורוב עביו רוב את חופין ובשר עור אם לחוץ, ויצא חרגלנשבר
 סהעצם חלק יצא שלא אע"9 העולם, אויר את השבירה 5ני וראה השבור, החלק מעובי שניתק היינו, לחוץיצא א'4 5"1 כלל )מנח"י המחבר לרעת בשר חיפוי א"צ לחוץ, יצא בלא אבל רובו. אח חופין ובשר עורשאון
 עו"ב בניקב אלא לה, סשכחת לא וזה לחוץ. יצא נקרא לאויר, השבר קצת שנחגלה כל העולם, לאוירלחוץ
 יר% נקכ יש"ט אף ססקוסו, נעתק ולא סמנו נשמט כשלא מו5א"כ המחובר, מחלק קצת השבור חלק נשמטוגם

 כ"כ4 9תיהה )לבו"ש להמחבר אפ" מדינא, כדת עו"ב חיפוי שוב וצריך לחוץ,יצא פיקה ובשד, העוד שניקב הכל וי"א י"ד4 נ"ה )*ר"ח כו% לעז"ב משגחינן ולא לחוץ, יצא בכלל זה 1רןבעו"ב
 ור4 נ"ח )ואק לחוץ ויצא נשבר חשש בו איו רקבון, כעין בעצםנפוח
 ה5שוטת הכתנה בעיכ ר"5 י )טחו"ר לו סזחיחין אין כה"ס להקל המורח ונאבד, לגוף פמוךנשבר

 כהניכין, לכדוק דוו-א הכישול, לאהר הוא זח כל אולם כלל. נקשר גלא לאסור סוכרעות הלבו"ש ראיותואין כה"41 כ% גקשד גלא אף הוא ב,( נ"ה בס" בהפים )להכשיר הרס"אשל
 להקל ססכינן אין לברור ואיכא הואיל שנתעכלו, בהניבין נראה 8ן בהניבין, לבדוק דאפשר בישול, קווםאבל
 כי41 יו"ר לאברהם )חסד גמניבשום
 סאמצעקז סחקין גאלכסון תשבד היכא בגמה ישעי שצרעיו לגוף, סמוך בנשבר אצבעות ד'שיעור

 כיון 4עש, אע ו"א, שיעור בתוך נכנס מתחילתו אם ואף השבד. מאמצעית למדור הללו בשיעורים לרהלוהעיקר 9ץ4 מהו"ב יבו"ש מאמצעימו השבר עיקר כיהשבר.
 י"כ4 נ"ה )דע"ת הנ"ל לשיעור חוץ הוא רובודעכי5
 היה לא לטף השבר ומהתחלת בלאכסון, לגוף ססור רגלח שנשברח בעוף שבת ליל בטעודתנכזצא

 יש שע"ש, רק נקשד דאפילו והכשירו. בשר, עוד גצירוף שהרית ש"ק סעודת על זה עוף מבשר עור וישעוקץ. גלי ש"אש5 השב ונתקשר אגודל, רוחבשיעור
 ווה לא שאפ חופין. עו"ב היה לח שמא משום להחמיר ואין אצבע, לשיעור חוץ הוא השבירה רוב אםלהכשיר
 5עסים, בואו בו שעוסקין ובישול סליחה בשעת או הנוצות, תלישת בשעת סרגישין היו רובן, אתעו"ב

 חח שחיטה, אחר ער מהריעותא נודע היה לא אם זה כל אך להקל, יש ש*יר שעיש, נקשר ואם מבחוץ. שלםהיה וגוחי
 מחים הריעותא נעע אם אגל מילת1נ תלה5 יכיריעה צ"ס בס" הסוברי וכדעת הותרה, רנשחסה החזקהמסהע
 נ"אן קו"א )טוטו"ר בכה"ג אף להטריף יש שחיטה, קודםסהריעותא נורע אם ע"כ ל~ץסוד, מאיסור דסחזקינן אומרים יש וגם הותרה, נשחטה שייך דלא כיון בזה, )החמיריש

 אף להקל "ט מראוע ושינוי ריעוחא שום כהפ ואין כלל, הניבין נפסקו שלא רואין אם ל13ף, טמדךנשבר
 מצר בזה לי5ור יש דבלא"ה אלא לדעוב הוא וכן ג'4 נ"ה יקותיאל )תורח הפ"סבלא

 אף כל21 נקב גלי ושלם בעוב"ח או ש"אשיי, בנקשר אכן ה/ סעיף לעיל שנתבאר כמו הפ-מ, בלא העצםשבירת
 נ"ה4 )וע"ת ה"ס בלא אף בזה גס להקל יש שעישי,בנקשר
 כיד שנשבר רק שלם, היה לשחוט השו"ב לפני שכשהובא וידעינן לגוף, סמוך שנשברקוליווצ

 לא אם בניביה בדיקר, ע"י כהיס להכשיר יש סחחם, לשחיטה סמוךהשוחט
 וה5נו מהניבים, א' בדק ואם בה"ס. אפ" טרפה כלל הניבים בדק לא אם אבל בה"נג כשר שנפסקו ואע-*נתעכלה

 ור(או מיעיגין א' בוק אם וכן סעו"ס. הוי דלא אף בה"מ שרי השני, בדק ולא ונאכו היתירות, או הדק הגידאו
 היתירות ובדק שנתעכל וראה הדק בגיד בוק אם וכן בה"מ. כשר ג"כ כלל, השני בדק ולא תאכד נתע% ולאש9סק
 לא וגם נמדד, ולא ונאבר כשיעוד, ברחוק השבר היה אם ביק לא ואם בה"ננ כשר שנפסק אע"* נתע%ו,%א

 41 י %בו"ש בה"מ שרי השיעור, סוד ולא נהעכלו לא אך שנפסקו, וראה שבדקם או הניבים,נבדקו
 בוק שלא אף דבזה דינו, ישתנה לאח"ש בנמצא אבל לשחיסה, קודם שנשבך בודאי כשידעינן זה%1
 ונאכד נתעכלו %א שנפסקה ורוא כניגין בוק דו5 הוו4 חמיר זה ולענין וסעוא6. בה"מ להכשיר יש ב%הניבים
 בשר ג"כ ויפהם, שלסים שהם ורואה היתירווע בדק ושוב שנתעכל, וראה הוק הגיד שבוק או השני, בדקולא
 גץ. ג' )שםבה"מ

 וידוע שחיטה, לאחר או קורם אי נשבר, אץסת בספק אבל לשחוט, כשהובא שלם היה אם ידוע בלא זהוכל
 ישר נתעכלו לא אם מ-ס היתירווע נפסקו אם אפ" בכה"ג, דינו ישתנה לשחוט, שהובא בשעה שלם שהיהג"כ
 לבד. בה"ס כשר נתע%ו ולא שנססקו ואף בה"מ, להתיר יש בלל, בניביה בדקו ולא נאבר אם וכן לבד.בה"מ
 ונאבד אגורל, שיעור היה אם סוד לא אם וכן בה"ס. ג"כ כשר כלל, השני בוק ולא ונאבד סהניבין א' כשבדקוכן
 כשר גיכ ונאבד, השיעור גאוד ולא נתעכלו, לא אך שנפסקו, וושה שברקם או הניביפג נבדקו לא וגם נסוה%א



קננ שמואל )חשמטות( תשו5ח ייתיבית
 חיישען לא ד2שבר דכיון לנכרי, למכרח מווזך מהאסיתא, הבוכ* כל ויצא 2ש6ט, או דנשברפרפות 41 ד )שם כה"6 כשר נהע%, שלא כל 6"מ ש2פסקו, ש2ר(מזאף בה"* גם כשר ויפי* שלימים שהם וראה היתירות בוק ושוב שנהעכל וראה הדק הוד בוק ה*ם לכהכה"6

 א'( 2"ג )רמ"א לצלעות טעכר הדם כשנצרר 6טהפין יש טיה סמור חבחמח ידי נשמפו אונשברו ה'4 ב' א' )לבו"ש 2יכר יהיה שלא עד יתרפאשמא
 א' אם דאף וי"א )ש"ךן הדם 2צרר לא אפ" להחמיר יש 2יבה4ובאיעכל

 אף כשר 2תעכלה היתירות ישאר קיב4 2שאר לאסיהא מהבוכ2א מהחור ייצא שהוא הקטן המר אפ"מהניבע4
 בניבים בודק אם אכל הניבק4 ש2תעכלו רואה אם אפ" בזה להקל יש הפ"* יכ6קום ד'4 א' ד )לכו"ש ה"6בלא
 כשר בלל, ב2יביה 2בדק ולא ב2אכר וכן הפ"* ב1ין אף כשר 2יביה ש2פסקו רואה אם אפ" 2תעכלו, שלאורואה
 6היה רהוק בנשכר תוקא 2"ק )שבו"י וחביצים חחלב יהתיר יש בבחמח, יד או בעוף' חגףנשבר ך4 )שם ה"6 בורןאף

 ש2עשה ב6קום יהגוף, סמוך אכל עצמה האכר אלא אסור שאי2ובאופן
 בה"6 אפ" טרפה לש2ש, האסיהא תוך הבוכנא ש2שבר והי2ו מ6* הגוף תוך חבחמה, מידי א'נשבר *-ה4 "ד ב' )שו"6 אסורום ההיב וגם הביייםטרפוע

 בפנש לצלעות מעבר הדם 2צרר שלא דויי2ו אהרד4 ריעותא שום רשי2ו לאאפ"
 המקיל החוץ, אל האסיהא מתוך כולה הבוכנא שיצא אלא לש2ים, הבוכנא 2שבר דלא והיכא הבה6וג חלללצד
 הטסיר; לאכה"6
 2שבר או 6חורו. לגמרי יצא ולא האסית44 בתוך מ6קו6ו הבוכ2א ש2יזז והי2ו הבחמה, יד נשמפואם

 6ן לגמרי שיצא אף השמט וי"א 1(. ד )1%"ש בה"6 רק כשר לגוף, ס16ךהיר
 ובין הגוף תוד 2שבר בין לגוף, חיבורו במקום חעצם נשבך ואם כה"5ה שלא אפ" להקל ישהחור,
 י4 2"ג )רע"ת בה"6 רק להקל יש לגוף,ס16ך
 לח% אהיכ העצם 2ב2ס ימא אלא הריאו4 2יקבה שבירה דבשעת משום אימ חפעם, חגף דשבירתאיסור

 עור תחת מבפ2ים 2כ2ס שמא חהשי2ן לגוף סטוך ובש2שבר הריאה.ו2יקכה
 דעיקר וי"א נ"ד4 סשן ריש יקותיאל )תורת לחוו השבר יצא ומו"ב לזח, חהשי2ן לא 6הגוף וברחוק לפנים,הכ2ף
 2יקבה והניתוק השבירה בח דע"י דחחשינן משום דהוא האוסקי* כדעת ההה חגף ד,טבירת איסוך15עם
 לחחמיר אין כ"כ, 8ורחים שאינם בכלוב, או בבית חגדילים ,טעופ11ן סברא, יש ך4 נ"ג )וע"תהייאה
 ל6רחוק, סורהים ששי2ם עופות ואותן פריחה. ע"י 2הד דהגוף מצד רק הוא שהחשש שבגוף. בשברכ"כ
 תוך קצת 2בנס השבר אם אף או גוול, תוך בנשכר זה 6טעם להקל שאק ואף כיכו בהו לההמיר דאק י"לאולי
 יש וכן דוק* בה"6 ב"א להקל שלא ה8וסקש שכ' ב6קום קצת הפסו ב6קום להקל ס2יף זה לעשות יש מ"6אגוול,
 דד4 נ"ג )ד"ק ס2יפים בצירוף הכלים לע2ין להקלצד

 ריעוהא שום ולא עוקץ, לו אין החיצון עצם ושבר קהם, והבוכנא ו2קשר, לגוף ס6וד עוף של אנפיונשבר
 דבנקשר א"צ. כריאה בויקה ואפ" י4 1 ד, ס" )לבו"ש להבשיר יש לצלעות,6עבר

 להקל יש החיצון, בעצם בשבר הד עוקץ אין אם י~דינא "4 ד' חחין ישראל, )תט*רת כלל 2שבר כלא הוישא"ש
 ש2צרר או בדופן, קצת תחוב העוקץ אם החיצון, בעצם בהשבר הד עוקץ יי ואם הפ"5ה בלא אף שא"שכש2שבר
 6ראה 2שתנה אפ" אז כלל, לרופן 2בנס לא אם אכן כה"6, אפ" שא"ש בנקשר אף להתיר אין לצלעות, מעברהדם
 הבובוא 2שבר תם להקל. אין הפ"6 בלא אבל בה"5ה להקל יש בצלעות, הום 2צרר שלא % השבר, שע"גהבשר
 להקל אק לאו מם להקל, יש טא ה2יבין 2תעבלו ולא 2ססקו לא אם ש"אשיי 21קשר ו2תר*א וחזרלש2ים,
 ד4 2"ג)דוךת
 שהריאה כמקום א' צלע הזה בעוף 2שבר היה וגם ש"אשי, 21קשר יחזר לגוף, סמוך חגף שנשברעוף

 השבר ריעוהא רק כה היה לא אם הפ"6, והיה ו2קשר, וחזר שם2חבאת
 הוטב. ו2קשר וחזר בנשבר עוקו שין אם כה"6, להקל א8שר היה לכו; הצלע ד2שבר הריעותא או לכההגף
 קולי דחרי וקיי"ל דוקא, בה"6 אלא כשר אי2ו ריעותא ש% ריעוהא ב' בו שיש לריצוהא חרתי שיש ב2"דאמט
 כיון להתיר, למעשה להלכה לסטוך יש דבוה הפ"מ, שיש היכא אלא ב2"ד להקל איא ע"כ בה"מ, מקלי2ןלא

 להקל אין עוקצין, כיש אבל טהם, יד בשום עוקצין בהם שאין ובת2שף  שא"ש, יפה ו2קשרו וחורושהבריא
 כ"41 יצהק)זרע

 שהבוכנא ורואק  ש-אשי, ו2קשר וחזר לגוף סמוך היה יה2שבר חבישול, לאחר שנמצא בגףנשבר
 1התה ש6א ההשי2ן ולא בה"מ, 6וחר עוקץ, בו היה ושלאקים

 דד4 פתיהה )לבו"י לצלעות מעברהריעותא



 שמואל )חשמפות( תשופח דלתינ2ירצא8
 לא ש"אט", ויקשר וחזר עוקץ ויש סאגוול, 9חות לגוף סמוך שבור חבישול לאחר שנמצא חגףעצם

 חסעד ששוע )שו"ת כה אסורה זה עוף בתוכה שבשלו הקדירה דאף אלא טרפה, שהעוףסיבעיא
 ד(. נ"נ )דע"ת ההבשיל גם להתיר דיש וייא ע"ו4יו"ד

 וצריסים ט'4 )9ס"ג בע"ח ער סשום בו ואין נ"ק )5ר"ח לגמרי הגף ישבר בפנינו לגוף ססוך חגףנשבר
 לתתוך מוהר אז הצלעוה, מן לפנים השבר נכנס שלא הריאן עד"ן ניקכ שלאלדעת

 ובנשמט נשמט, הו"ל דאל"כ קיים, הבוכנא שיהיה צריך רק בהשבירה, עוקץ בחפ אפ" הוא זה ודין הגף.כל
 לביוק צריך אין אך לצלעות, סעבר ריעוהא נראה יהיה שלא צריכש וגם השחיטה. אחר לגמרי חתכו אם מדשילא
 בצלעוה, ריעוהא יהוה ושלא קיים, הבוכנא שצאל דקה"ל ואף 41 ד %בו"ש אסור בצלעות, ריעוהא יש ואם זוגאחר
 לו5פר אם כגון האבר. שחחך מה לפעסים מהני לצלעות, מעבר רייוהא יש וגם קים הבוכפ אין אם אףט"מ
 מאז ביוים ולהטיל להתעבר שהתחיל או יבאח, וה האבר,שחחך

 והלש~
 )שמן האבר דחתך מה מהני נשבר, הוא 8841 חורש.י"ב נמזני נשמט הוא אם דממאמ דכשר.

 לבד חבורה בשביל או הוא, מעלמא הדם דבע"כ האבר. כשחתך כשר בפנים, הדם שנצרר רואין דאפ"וי"א
 %בו"ש קשירח לאהר חווש ייב מהני לגוף, סמוך גנשבר מהני דלא שע"ש, נקשר אם וגם ייאן נ"ג)מקימ
 ומאה4 ומאד מאג דמהד"ב

 עכייו שמא רגע כל על דחיחאינן ביוים. הטלת או יב"ח של התקנה מהני לא נקשר, ולא הגףוינשבר
 עוקו, בה כשיש אבל יב"ח. שהיה או לירה מהני עוקז, בה שאין והיכא מחלקין, ויש נץ. נ"ז )9ר"חנטרפה
 הק. נ"ג )רץ"ת ~ינא עיקר הוא וכן ס"ח4 ברכוע )מחזיק מהמלא

 בקיאין אגו שאין לפי הר"45 בדיקת נמ,ני ולא טרפה אגודל, ברחוק אפ" שא"ש, ונקשר לגוף ססוךנשבר
 לחוז יצא החיצון ששבר כשרוורן רק בזה להחמיר ו4רן 1(. נ"ג )9ס"גבבויקה

 לגין העליון עצם בין ארוך משך בפנים נדחק שמא לחוש חוא רחוק לחוץ, יצא דכשלא וניקב, לצלעותונתחב
 בה-מ עליו לסמוך לדינא הוא וכן שם(. יקותיאל )תורת והריאה הצלע קרום לנקוב שהגיע עד שעליועו"ב
 )תורת גפני בכל דם צרירות שיש שרו4רן אף ב8שיטות להקל יש ונקשר ובחזר ייו(. נ"נ)טק"מ

 יקותט~
 שם4

 שנצרר רואין אפ" ישברו, אם וה לעצם המחוברים עצמות בשאר אבל לגוף, המחובר הגף בעצם רק היאוהחששא
 סהגוךק רחוק כשהוא אבל בצלעוחע ולעיין לעצסו, להחסיר ראוי מצומצם, שודל נרוחב סחגוף רחוקנשבר שם4 )לבו"ש אחרינא בסירי הריעותא דתלען כשר, בצלעותהדם

 אפשר, אם לעחן צריך מאגורל רחוק אפ" בשבירר4 עוקץ וכשיש להחמיר. אין לעצסואף
 ט"41 נ"נ סק"ס )לבו"שו בעוף אף סותר שנתגשל, או שנאבד כגון כשא"א,אבל
 ב' לקחו וגם אחרים. אפזות ד של שומן לתוך ושפכוהו שלהם השאן מתינו יחה שנסלחו אווזותב'

 ובתוך יחד, ובשלם שלהם השכן מגית שלקח 4ף גף עוד עם א', מאפזאאגפים
 ממש סמוך היה אם נודע לא והבוכנא, האסיהא מקום נאכל שכבר ויען לגוף. ססוך שבור גף נמצאהאכילה
 ומוגין להקל יש בשבר, עוקץ דליכא דהיכא לדינ4א כך הוא שלם, דאסיתא היה ואם עוקץ, היה ואם אגעל,בתוך
 בנ"וג ב' של אגפים 1 יחר נהבשלו ואם הואו איזא מאיזה נודע לא אם האיוות, לענין וכן ברוב. שנתערבהשוסן
 יש בהבוכנא, הסרון ש עוקץ גם היה אולי ספק שיש אלא אגוול, תוך היה אם נודע ולא שבור גף אה"כונמצא
 לינ(. נ"נ )דע"ת ספיקות כמה ואיכא אחת, בבת לשאול בש שלא כיון לשנעש.להתיר
 יש אם בין בזה חילוק ו4רן בנשברו, להכשירן יש מבחוץ, הריאה על ששוכבים חקמניםעצסות

 אם לההמיר וי"א ק8"ז4 ב' )טוטו"ד לאו או בהשבירהעוקץ
 הפו בהעצמות גם יש שמוםזח אבל ס"ה4 !צחק )בית שלם מתחתיו שהבשר רואין אם להקל יש אבל עוקץ,יש

 ל"ג4 ברבה סחזיק יז)כא"נ
 לחקור צריך להקל, דקיי"ל הצלעות, במיעוט בשבר וכן הכשר, באופן הביליג עצם בנשבר גיו עצם שברכל

 ב'(. נ"ד )דדת מסוכנת סהששפירכוס על לדקדק צריך נשבר ובכל ב'(. נ"ד )ד"ק לבו אל יתן וזץכוורה מנ8ילה, נעשה לאאם
 עוף ב4וזו שנמצא 4ררע אפ מ-מ נ"ו(. תואר )5רי לאסור יש לאח"ש, ספק מחיים ספק חצלעותגשברו

 צלעות דבשאר אף לאח"ש, 4ף צלע שנשבר וידוע צלעותהקשנשתברו
 לא אם אך להקל. יש הצלעות, נשברו שעי"1 לתלות ויש העוף, 9תחו אם ואינדיק, איזא כגון הגדוליםבעופות ואפ" עופות, לשאר יונא בר בין לחלק 4הו ולדינא שחיטונ לאחר ג"כ כולם, שנשברו תולין בהם,מסו9קש
 ד4 נ"ר )דע"ת להקל אין כ"כ, בכח אותו ש8תחוירוע
 שניזוו רק לגמרי, נעקרה לא אפ" י4 נ"ד )מחבר טרפה עמה, חוליא וחצי צלע גדולות סחצלעותנעקר

 בהאלס באכ הדבר ואין ייי5. ב' ייב )לבו"ש כנעקרה דיע האסיתוגתוך



קנג שמואל )חשפטות( תשופח דלתיבית
 ה'4 לבינה)ט

 שאין ואמרו שבר, איזה ירגישו לא אם רגל באותה ובדקוהו מרגליה, באתת צולעת וחיא חולבצן8רה
 לגוף, הסמוך הקוליות בעצם מבחוץ נפדח מקום שיש רק שבר, שוםמרגישים

 יש מ"מ הכאה, ע"י ממקומו הקוליות עצם שניתק לתוש ויש אותה הכו שהבהמות אמרה הטרה שמכרהוהומטה
 וץ. שאול )גבעת כף ניביה איעכל לא דלמא נשמס, ואת"ל הירך, נשמס אם ספק ס"ס. משוםלהתיר
 דתולין משום וכשר, הבוכנא במקוס ולא ברגל לא ריעותא, שם מבחוץ ניכר 1אין ברגליח, חצולעתבחמח

 עא סיבה שום לנו נודע בלא דוקא זה מבפנים, הרגל לבדוק וא-צבשגרדנא,
 התתילה ועייז ברגליה שנתקלה או הבוכנא, במקום הכאה אוזה ע"י הצליעה לה שנעשה בנודע אבל צולעת. היאמה

 קמ"ת4 יאיר חתת נ"טו ב' יעקב שבות )שו"ת המסריף באופן הקוליות שף לא אם לבדוק צריך אזלצלוע,
 למוכרה מוהר עכ"8 מ"מ סרפה. כדת, תיפוי וליכא בעו-ב, נקב ויש שטלעת,שמוסה

 למכור מותר להחורא צדדים כמה ואיכא דהיכא נ"ז, ס" סוף הש"ך דעת 8י על לנכרי איבריםשכווב!ין
 אף תוסין, ובשר כשעור ניביה איעכל אס אפ" דכשירה, ממקומו שנייזק לשוק המחובר הקוליותעצם ד4 א' )לבו"שלנכרי
 דאל"כ כלל, מזיק אינו נתמסמס, שלא כל השבירה, טזק מתמת אדום השבר במקוםשהבשר

 מה(. נ"ה )דע"ת בבשר אומומית יהיה ולא שישבר דא"א לה משכתת איך דעוב"ת,דין
 כשר נבדק, ולא תיסוי, שצריך באופן נקב, בו שראונו כגון כות, טפין ט-ב היה אם נבדק, ולא נאבדואם

 בלא אף להקל יש היסב, בנקשר אבל בה-מ. אפ" בוק בלא לאסור יש אז ונקשר תזר לא ואם ד4 אי)לבו"ש
 מששטי כפי השעדג תסרון סענת בו ת18ל שלא עד לבררו בירינו היה בשלא באופן אפ" ניביח, איפסקספק )הגרע"א4 כללבדק

 הבוכנא דיצאה היכא ולדינא י"א4 כהונה )בתי בה"מ אפ" לאסור יש בזה,התנאום
 כשהבוכגא גם או להאסיתא, הבוכנא בין תלל שיש במקומה הבוכנא ואיו בבוכ441 שריסות שיש או מד4סיתא,ברלה
 לאסור יש נססק, אם בדקו לא אס אז לנשמס, ליה דמתזקינן בהאסיתא, עצם ותסרון פגם שיש אלא במקו5יעהיא
 בזה להת5ןר שאון הניביס, לשאר הקטן הגיד בין בזה לתלק ויש שיופסק. ספי דשכית שנפסק יודע היהכאילו
 שהפ שמבתוץ, הניבים בדק ולא ונאבד שלם שהוא וראה הקטן מגיד בוק אם איל הקטן, הגיד בדק בלאאלא

 סי(. נ-ה ,דע"ת להקל ישהיתירות,
 ט"ק. נ"ה )דע"ת שלם רובו עכ"8 טא מסביב הבשר אם רק להתיר טו נשמפ, ולא ניביחאיעכל
 הירך. נשמט שלא כשידוע רק מיירי ב', נ"ה הרמיא דברי לפי דכשר ניביה, ואיעכל חירך נשמםלא

 שרואין וכל וי"א ר"ד(, ב' )טטו"ד דנשמט תטשינן בתייה, צולעתואם
 כ"41 לאכרהם )תסד בשר כשצולעת אף נשמט,שלא

 לספק מקום כאן אין ישר, הילוך והו~ת כ% טלעת אינה 1"ש מחברתה, גבוה א' שיריכחבחמח
 נ"ז4 סוסר )תתם צריך אינו בדיקה ואפ" כלל,טרפות

 אתרים צווים ובצירוף מ-א(, ס" האבו )סוד יב-ת מהני ניביה, איעכל או יספק מדכותיח ששףקוליות
 נ"ת(, נ"ה )וע"ת ע"ז לסמוריש

 שי18ל ההוא במקום ושינדי ריעויזא שיש מבתוץ שניכר רק מדכותק4 ששף סיבה שום נודע לאאם
 לא ואם בצלעות, וכ"ש בדיקה, צריכה כלל, צולעת שאינה אף אז טריפות, צדבו

 ףה4 )מק"מ בויעבו אפ" ל(טור ישבדק
 ריעותא שום שם ואון הבוכנא, בראש גכטת שום נראה לא אם הבוכנא בראש עמוקה מכהנמצא

 ומסתמא דשף, סימן הוי לא דהמכה לאסור. אין יפה, והולכתאחרת,
 דץ. נ"ה )ד"ק שףלא

 נתרפאה שלא זמן כל דממ"נ לנכרי. למכרה מותר מדיכתן הכוליות שנשמפ מחמת חצולעתבחמח
 תתזור אי תתרפאה, וכי לישראל, שימכרנה למיתש וליכא ניכרטריפתה,
 א'4 א' )לבו"שלכשרותה

 תיכוך ומצאו מדוכתיה, שף לא ואם הניבין, נתעכלו לא אם לאתר"ש ובדקו רגל על קצת צולעוז שהיחשור
 נעכל באסיתא, דמתובר הבוכנא, שבראש מהנקב היוצא הדק שהגיד וראו הבוכנא,בעצם

 כמתולדה, קשה בעצם יפה תקשר נסתם ממנו יוצא שהגיד הבוכנא שבראש והנקב מאומדנ ממנו נשאר ולאלגמרי,
 שהגיד שהנקב דתזינן כיון וכ"ש, בה"מ ויפים שלימים הם אם היתירות, בשאר הבויקה לאחר הבהמה להכשיריש
 מחמת שהוא י"ל עדיין, צולעת דהיתה ואף יפה, שנתראפת מזה להוכית יש קשה, בעצם נקשר בתולדה ממנהיוצא
 שנקשר אחרת הוכתה כשאין הינו יפה, הילוך דביענן הלבו"ש ומ"ש לגמרי. עדין נהרפא שלא מהמכההכאב



 שמואל )חשפפות( תשוטח דלתיבנירנ805
 במה לן איכפת לא הנקב, על וקשה חזק קדום שם ששיה ממה דנתרפאת, הוכחה ויש בנ"ד משא"כ יפה,ונתרפא
 דאיכא כיון רגל, באותה בדיקה צריכה א', ברגל חגרת ואשה האחרונים, ברגליה שנחלקהבהמח כ,4 א, שלום )שאילת בה"מ ס"ס משום להקל יש וא"כ נפקא, לא ספיקא מידי ועכ"פ קצת.שצולעת

 לספק מקום כאד אין יפה, הילוך והולכת כלל, טלעת אינה והש מחברתה, גבוה אחת שיריכהבהמה נ"ס4)שבו"י, ירך לשמופוצ לחוש יש ונתקלה, חגרת שהיא לפנינוריעותא
!

 ליכא הקסן ודגיד ויסים, שלימים הם והיתירות שריסות, מלאה הבוכנא שהיה מלאכה שעושיןשוורים נ"ח4 נ"ה )דע"ת ע"ז לסמוךיש אחרים צדדים ובציחף מ"א(. האבן )סור יב"ח מהני ניביה, איעכל אי וספק מדוכוציח, ששףקוליוצ נ"ז4 )חת"ס צריך אינו בויקה ואפ" כלל, סריפות
 בעיכול כאליו בשתרין דמכשרינין כמו היא, מלאכה דמחמת להכשיר. ישכלל,

 נשמס אם ססק נפל ע"כ כ"כ, באומנות לבדוק יכול היה לא יהשךב בחייה, צולעת שהיתהבהמה ר"א4 ג' )סוסו"ד הוא מלאכה דמחמת דאמרינן הקסן,הגיד
 שנפסקו או הניבין, נתעכלו אם בקי אינו וגם לאה או מהאסיתאהבוכפ

 רק הוא זה דסימן ושריסות, חיכוך שם נמצא ולא משום להכשיר אין ההוא, במקום בסכין שם שחתך מהע"י
 שלום )שאלת ניביה איעכל אם וססק שף, אם ספק ס"ס, מכח בלא"ה הדין בגוף להקל יש אך להקג ולאלהחמיר,

 ריעותי4 להחזיק אין שריסות בדאיכא גם במקומה, הבוכנא לסנינו נמצאת אם כך, הוא ילדינא נ"ב4קמא
 בטקום בליסה גראה היה לא אם בחייה, צולעת כשהיתה ואף בכה"נ להקל יש ניביה בדעיכל ואפ" נשמסשמא
 שלפנינו כיון הניבין, באיעכול הצליעה ולתלות להקל יש בבוכנא, שריסות נראה שהיה אף דאסמי4בוקא

 במקומה.הבוכנא
 לאח"ש משם ויצא שנפרד תהין בבוכנא, שריסות שוםליכא אי צולעת, היתה אם אפ" עצם, בליסת שום בחהה ניכר ולא בחוץ, הבוכנא עצם לפנינו נמצאואם
 היא שלא אף מההם, נשמס ככל ודינו מחחם, דנשמט הוכחה איכא שריסות בואיכא אבל הבשר. חיתוךבשעת
 סחמת שכא די"ל שנשמטו, סימן ואינו להחמיר, אין באסיתי4 ודם בשר תלתולי נמצא ואם העצכג בליטתניכר
 ד4 נ"ה )דע"ת שם שהיה רקבוןאיזה

 סרפות מהח"י שהוא בגמרא כמפורש דאורייתא, "וסור הוא הניבין, ונתעכלו הירך שמופתאיסור
 )אחרונים(. הלל"טשנאמרו

 נשמס להסריד, שכשיבוא להכיר, איא שאל"כ השריטות, נעשההחיכוך שע"י שף. בוואי בבוכני4 ושריטות חיכור יש אם הוא, לאו או מווכתה הבוקא ושף נשמפ אםהסימן
 בעיניו רואה כשהמורה רק ושריסות, חיכוך יש אם לבדוק נוהגין יאנו ח'4 נ"ג )שפ"ד החכם בויקת ע"יטמילא

 להחמיר, יש אם צ"ע שריסות או חיכוך שיש רק במקומו, הבוכנא ואם סגק לו הראוי במקומו מונחשהבוכנא
 ז'4 ס" יצחק )זרע הפ"מ במקוםשלא
 י"ב חי אם אפ" ההלב, להסריף יש הניבים, נתעכלו אם ייועין ואין ואף הבוקא, שנשמפ יודעיןאם

 אחה דבר מחמת אפשר או הבוקי4 שנשמס מחמת בא הצליעה אם אךחודש
 הבוכנא, במקום בליב?ה ניכר אם אפ" ולדינא, ייח(. ל' או"ה אדם )בינת ס"ס מסעם החלב להתיד ישהוא
 להקל יש שנשמס, אומרים שיש אף נשמס, שאין האומרים בקיאים איזה ויש נשמס, אם מחולקים הבקיאיםאם

 נתקלה אם ואפ" מכה, ע"י שנתהוה ותולין נסוח, הוא הבוכנא מסביב שהבשר רואין אם ואפ" עני. ולצורךבה"מ
 בה"ש החלב להקל יש צולעת, להיות והתחילההבהמה

 היא שהבהמה דואים יאם ס"ט. נ"ד )דע"ת החלב לאסור יש שנשמס, בהחלס אומרים הבקיאין כל אםאך
 להתיר יש אז שצולעת, רק בהמות כשאר בשדות לרעות הולכת וגם 1ה%1ת, מתנתנה ואיגה ושמיגה,בריאה
 נ"ס4 החדש, )צ"צ שאול הגבעת כדעת בחהה,החלב
 יסוקה )הלכה בה"מ אפ" בזה אוסרין ויש ב'(, א, ברכה "חזיק המקעיו על לסטיר יש בהמה, ידנשמפ

 שלא אף להקל יש החור מן לגטרי שיצא דאף בנשמס, לדינא מכדיעין ייש נ"ג4ריש
 )שם(. בה"מ להתיר יש הגוף, תוך או לגוף סמוך בין ובנשבר א'4 נ"ג )דע-תבה"מ
 הום שנצרר ר(יע לא אם ואף קצת, ממקומו שניזז רק מחורו, לגמרי יצא שלא אף שנשמפ, חעוףגף

 שהניבין כשרואין, ומ"מ א,(. ב' ס" )לבו"ש נשמס הו"ל אפ"ה דיעותי4 שום ולאבצלעות
 בנשמט תמיד מקיל הכו"פ שהרי מהאסיתא, לגמרי יצא לא אם להחטףר אין שלימים, רובם להגוף הגףשמחברין

 "(. נ"ג )דיק שלימים והניבים העוף4ף



קנד שמואל )חשמפות( תשו5ח ,יתינית
 קשה, הקרקע אם הארץ, על בכת העוף זיק ח שחיפח. לאחר או קודם אם נפע ילח שסונגנסצא

 העוף השותם שתלה התליה ע"י לאת"ש שנעשה לתלות ויש שתיסי4 לאחר שנמצא בוורנגולוו חגףנשכ!ם! כ"א4 נ"ג )דע"ת שתיטה ל(מתר שנשמם בו, לתלות יש ש5יר אבנים, במקום היה אםומב"ש
 שנעשה לתלות יש כי להתיר, יש ברזל, של 3אונקליות בכנפיה שתיטה,לאתר

 שיראה מקומו להצבות כד חכנף, תחת 5עמים "ר3ה בסחפ לווחוב המוכרם שדרו חפפוסותאווזות וג'4 א' יו"ד רבש )מים שחיטהלאחר
 8עם ואולי הגן4 מנשבר וק"ו כויקה, צריכין הריאה לנקיבת לחוש אם שומן, מתמתעכה

 לא להכי, מסתמא למיהש אכל להטרין4 יש הריאה, בבויקת בקטרן שא"א ולפי מהילעוחג ל8מם יה נרחהא'
 הריעוהא ע5רה ולא ויפוע שלם תתתיו שהבשר השתיטה לאתר שרו(רן וכל קכ"ב(. סופר )התם מ' כואנראה

 ל"(ק. נ"ג )דע"ת מכפנים ום צרירות אין אם הבויקו4 לאהר להקל ויש נ"ב( ציוני )שו"ת להתפיר איןמעב"לע"ב,

)י(
 מטרי8ין ויש תואר(. )8רי ערקום גם בהיתרת כשיש אמ" ס"ב4 מטעם מותר בערקום, הסחו5ר ר% יתרתרגל

 במקום היותרת כשהיה אף להקל לסמוך יש יבה"מ !ד4 נ"ה )5ר"מ לשוק הערקום בין כנוש"ך דוייבזה,
 והביצים התלב לענין ג"כ ותמור חודש. י"ב מהני דבתסר טפק, לענין מתסר ייתרת יתמיי כניפול,ירויר ול"ג4 ב"ט ס"ק נ"ה, )דע"ת טרפה לכ"ע לשוק, ערקום בין אבלהערקום,

 מת בלי דק וא' מו4 ובתוכו עב י עצסוינ ב' בו שנמצא שלו, הקוליות בעצם שימי בו שנסצאעוף כ"ז4 יו"ד תדו"ד)לבו"ש,
 יש בריתה מתתילת כך שהיה ונראה ומלמסה, מלמעלה אדידיוערבי

 עצם שזה כיון מכשיר החתי בכריג ערבי הוי לא אפ" ועוד, כניטול. יתיר דין בו שחך לא וערבי כיוןלהכשיר,
 שיש אף בלא"ה, אבל היתרת. על הולך הבע"ת שא לארץ, סגיע כשהיתר י* לאסור אין רגלירויר נ"ה4 ~וד )מזמור מת ובלי דק שהוא הקוליות עצם כדמות וברחתו כצורתו אינוהיתר

 נ-ה(. )כרתי בשר תלתולי רק דהוי כשה ממש, ר% צורתלו
 נוטפות רגלש ב' וגם זכר. ביצי ח" בשניהם. והשתין ערוה, גידי וב' קרנים, ששה לו שחיח א'כב,ם

 דבעינן לאסור. אין לארן, מגיעות היו שלא אלא ממש, ר%כצורת
 ד(. יו"ד יוטף )אוהל לארץ וממע רגל, תואר לו שיהיה לריעות"4 תרתישיהיה

 לארו, מגיע ואינו פרסה, בלי ר% צורת בו שיש רואין ואנו ושוק, קוליא וב"ש א', קוליא נמצא אםאא
 מועיל, אין לארץ מגיע שאינו ומה השוק. או הכוליא ניטל וכאילו דמי, כניטול ושוק קוליא יתיר הוי כי להטרידעיש
 ז,4 לבינה )אם וצ"ע לארז מגיע אינו העיקרית הקוליא גם הלאכי
 ל,(. נ"ה )דע"ת להקל ויש לארץ, מגיע כאונו דינו רגל, של כפרק תקוע ואינו יהולך סתנדנד היתרתאם
 טרפה, לשוק הערקום בין הפרקים, תוד נתתד שאם אע"5 כשרה. בריהו, מתתלת התחתון עצםחסר

 )לבו"ש( לצמצם אפשר שמים, בידי משא"כ בצוה"ג, או בשוק נגע שמא ספק, הויההם
 נ"ה4 )מק"מ לדינא עיקרוכן

-י*יי---

 תשובהדלתי
 ת 1 פ ם ונ

)א(
 יותר בין ונתערב ושבם. טבת בתושי טעות, ע5ץ חיח, סאווזא א' ךגל שתתד שותם חחי סןאבר

 להשליך מהני ולא כאלף, אפ" בטל שלא אמ"ה דין ליה הוה שתוטווע איזות ר%ימס'
 כ"ו4 סף החק מן אכר להל' בתמץ"ד )לבויש מרו%י4א'

)5(
 הו"4 תידוש דביצה ס"ו( )תולין בתוס' המבואר לפי הו"4 בזה והתשש נום לבמ ביצים ליתן מותר אם!ניצים

 ייט4 )ת"ס התורה %י ~ח5ראל לב"1. הביצש לאסור יש אם ושרי. התי, מן היוצא דבר לךואין



 שמראל )נופפות( תושופח דלתיננירצ808
 בסוף כהן, ח5ם רבעו )שו"דע היא תורה ישראל של ומנהג דחש. מאן הית לעכו"ם, ביצים למכורוהטנחג ג"ח4 ס5 יוסף, )יד אותם ישמש אפרוחים דלגרל לסץתלי דאץכא כיון לב"נ. ליתנם דמותר הוא פשום שלימות,ביצים

 דרך, באותו העוירים רוב אם לעיר. מעיר בדרך שנמצא בשר יו"41לחלק
 עכיפ או ישר(א הסבחים שכל ובמקומות בשוק. כנמצא דנו עכו"ם, רוב 1 ישחא, טה"ע שנתלעםבשר

ן
 שסח אמרען, ולא כשר. ישר(א, טבחי כרוב הריאה לבדוק יחשרשנטצא, שחופח שליטחבהטה 41 ס"ב ס5 )שם"ח, כשר דרך באותו שם עוברים ישראל טבהי רוב

 הן מומהין שחיטח, (חא המ?51ן דרוב שכיח, לא דזהו בשחיטוננתנבל
 41 וס"ב כ"ה, סי )שמ"ח הוא הגונה השחיטה אם ולראות לבדוק ?ריך ועכ"9 י"ג4 רנ"ם ס5 חוימ,)סמ"ע
 עליו עבר אם ספק, שיש רק הט4 טרפה כשר שמא להסתשק שאין כאופן ישראל, בעיר .חנטצאבשר

 רלש מקרוג, הנשחם בשר גם שם שהיה יודעים אם מליחה. בלא ימים1
 לס"גן גחידושיו )ו"ק בתרא בתר אאינן ימים, 1שהה
 לו אפשר היה ולא ישראל, של כמקולין כשר בשר שלקח בוואי יייתע עכו"ם, ביד חנטצאבשר

 בשר שמנקרים הניקור וגם )כרו"ס(. הנשה מגיד הניקוך גם וכן לבש"מהע. לדידן אף סימן הואהשחיפה, )כנה"גן עליו לסמוך ואין ומתקחם, יסת סימן לקבלת ראו5ם אלו שאץן מועיל. אין וכיוצא, וגנס"ע בלשוןסיכזן, ה'4 ס"ג )שמ'ח שאצלו מה משמר ועכו"ם ושרץ,עוף עיי עכו"ם אצל הוחלפה שמא היישען ולא לאכלו, מוהר בסריפשלההליפה
 סימן, הוא פרסותיו, חוזוך רגל נמצא ואם ק"ט(. )טוטו"ד, בשוק בשר בנמצא סימן הואכשר,

 )ר"ק(. הוא ישרשושל
 דכל קעביד, איסורא כן לא דאם קאמר. קושטא דוד,י הארץ, בעם אף מועיל שנתעלם, בבשר עין,פביעת

 שם4 )שיך, דאורהתא באיסור ואפילו ס"ב4 )נה"כ, טב"ע לו יש ע"ה אפ" ד,יסור(גמילתא
 דמאי, על נאמן שאינו דדמאץ, ב8"ר כדאשכחן מהני. בע"ה שאף בשבת, מווים מהני, דלא כע"ה להחולקיםואף
 נ"ט. ב' הור(אג )דרכי בשבת משקר ואץנו ע"ה, על שבת שאץמת מ9ני בירושלמי, ומסרש נאטן. בשבוןמ"מ

 להאמין, אץן מדינא, טב"ע דצריכין דהיכא "ילוק, ש ובאשח באץסורין. להאמינו אין בקפן, עיןפביעת
 ס"ג4 )שמ"ח, מיהמנה בזה לחומר(ה רק צריךוכשאין

 )חבו"ש4 חתום וגם במם9חת, כרוכה תרה5הו, בעינן וחתום, צרור שלסיטן
 ועורבום, בשרצים תלינן אז ושבים, עוברים שם שאין במקום בשוק, הפלח דרך שנטצאבשר

 שמגדה לתלות שיש נפילח, דרך אבל עין. טביעת או ס5וצריך
 ס"ג4 יונה, )כנפי שם העוברים רוב בחר אזלינן אז מוליכהמיד

 וגנוף המווזג שם וסצאו מרה, שם נמצא שלא שבעיר למייה עכו"ם ביד ששלחוהו שחופוזרנגול 45 ס"ג השלחן )ערוך גרוע בס5אפילו דסגי להקל, יש עכ"9 ס"ג4 )שמ"ח טב"ע או סימן צריך במקומה מצאו חיו עכו"ם, בשוקבשנ"טחע
 לחילו5ג לחוש אין סימן, כהם היה לא שבהמעים רק טב"ע. או סימן היההעוף

 ס"ג(. )ד"ק, ה9וסקים 8לוגתת הף המרה, דחסרה סניף ישוגם
 שהבווק נוהגין, לכתוב. ולא בסכין, לרשום יכולין ביו"ם, עכו"ם של במקולין חנשחפיםבחטות

 מקומו מכפן אם אח"כ ורואץן הבהמו4 מרגלי צי9ורן קצתקולף
 בשר4 ערך יצחק,)8חד

 להחלמון סמוך חלבון של קשר על נסצא ככולם רובן שכמעם ראיתי, הגדולים, מהעוסותביציםביצים
 ברובה או חטין בכל הנמצא י"י צבש כמראה אלא דם, כעין אינו אבל ביוחר, אדוטחנקודח

 חז"ל. שאמרו דם טשת בכ% ואינו כסרסה, לדונוא"א
 ומראה בצבע ומהם אדום. בצבע מהם ויש סובין, כעין יזבלול ביצים של חלמון על נמצא,גם

 ט"ז, בביצה כתבו, התוס' דהא ופוסקים. בש"ס האסור דם קורם עליה נמצא ככ% דאונם נראה א"כ לההאץת הכי ורובם ה%ו, מראות כעת נסצא הביצים בכל דכמעם כיון כף. אחד וסגנון אחת תמונה על המה כולםאבל אהר5~
 אוום, למראה שנוטה ואף אחר. ענין דהוא ש"מ נקודות להני להו אית דהכי ומדרוכא דם. בהם אץן ביציםדרוב
 רס4 משה )מנחת כ% בזה להחמיר אין ע"כ רכות5הההכי

 מר(ם: לו יש אם הנה בשר. מראה לו ייש בשר, של קפן קורפ כעין בביצה, נמצאולסעמים
 ב9שיטות להתיר שיש *שום, נראה בשר, כמראה רק והוא בבשר, אומימות אין אם אכן ל(טור. שיש נראהארום,
 )שם(. כדם אדום במראה רק לאסור ואץן ל"ם(. ח"ב, מלכיאל,)רברי



קנה שמואל )נופ5ת( תששח ריתינית
 שבורים אף אלא מותרק, %ווקן שא"א צלויות רק ילא קודם. לבדוק צריכים אין לאכילה,ביצים

 אבל כ'(. גבוה, )שלהן הומרא משום לההמיר נהגו ורק הדין. מן לברקם א"צכשאוכלן,
 מהן לעשות ביום שתם בששוברין רק המהמירין. מנהג לפי אף לבווק, צריכין אין מבושלות, אוצלויות,
 צלוק4 שהיא הביצה גומאה שהיה לעיל, שהבאנו 1"ל האר"י מדברי מובה וכן כ"א(. )שם, לברוק נוהגיןמאכל,
 ויכולין גמיעה, לשון בה ששיך רכה ואפילו משמע אכלה, אמר ולא גמעה, בלשון ואמר בתוכה שישגיהבלתי
 אפרים4 )יד לבווק הושש היה לא הצליה, לאהר גם אותהלברוק
 כיון, ושינים. דוהקא ע"י בעין היוצא לרם ה5שינן לא בהוהה, דק מליחח, בלי לאכלו שמותר חי,בשר

 פירש מיקרי לא הפה, בתוך אה-כ ש8ירש רק הדם. פירש היה לא עד5ן 6יו, לתוך שלקהוובשעה
 ד4 ס"ק יהודו4 )יד לחוש 4רן לעיסה, עא בפיו שנסהט דמה מ'4 8"ה הבושפ, )ערוגות איברים רםלענין
 ירושלים4 )תוספות, בידו שנשאר הנשיכו4 מקום להדיהתריך
 למקום ממקום 8ורש 4רנו ממקב, בכלי מליחה רסחם לאכלו. מומר צלי, או מליחה קשיעוך ג:1זיך[2שר

 זה השש יש שא"מ בכלי כשמולה רק לפליהה4 בפתיהה הפרמ"ג)סועת
 41 ס"ו יהויו4)יד

)ג(
 כורך אא"כ עליו, עובר ואיפ אכילה, בורך הוי מ"מ אסרתו, וההורה הוא, וען אף אשה גי חנושחגיד

אכילו~
 שלא דהוי בן, דק5"ל אוכלין, ששי כמו פטור בוואו הססיוה או מר, ובר בו עירבו פ5

 י(. 1 מצוה הניוה )מנחת הנאתןבדרך
 שיש דכעבירה להכעיס. אכל כאילו נהשב עיב סעם, בנותן בגקין דאין כיון במויד, שאכלו חנשחגיד

 הף סתמא הפו4 לו ב(מן אבל נפשה תאית על שעושה לומר שיך הנאד4גה
 הראשון בפעם אך להכעיס.כמו

 יכ~
 והו"ל זה, שיך לא שני, בפעפ אבל למיטעם. בעי 4רסור וסעם להתנצל,

 ומיתה ת~ין, רק מכפרין, ויוה"כ תשובה דאין קי"ל השם, הילול חמכא והיבי השם. הילול והואלהכעיס,
 )שם4ממרקת

)ף(

 להתיר אין קצ"א(. 1 )טוטו"ד, יגה"נ חדם כ!חופי ניקור בלי להתיר אין פקוע,בןדם
 לאכ~

 העגלים
 כה. לההמיר ישראל כל שנהגו כיון מתים. כשנמצאים ניקור, בלי שהוטה פרח במעיחנמצאים

 ל"!4 יו"ד עולם, )בנין בזה להקלוהלילה
 ב-)4 אהרן, )טהרת הום יוצא שם ודרך מליהה, קוום מ"תכין שבעוף, הכנףראש
 ויש ע"41 אפרימ, )יד כה בנפשו דמו בשר אך בקר(4 מובתב מתיהן. יש הבהמה, בעור הנמצאדם

 ל"ה4 היוו"ה %ו"ש, כ'. ט"ג )תבו"שחסרים
 ל"א4 )כנה"ג, לעבו"ם למברו מיתר בביצח, הנמצאדם

 הקשר, על בין בהלמון, דבנמצא לדידן. גם לחלבון חלמון בין העוק יש בביצח, הנמצא דם5!יפוז
 עיקר תפסו דהפוטקים משום טרפה, בוו4ר אותו דנין הקשר, על שלאובין

 על אפ" ההלבון, על בנמצא אבל הקשר. במקום שלא אפילו אסור מקום בכל דבהלמון וס5עתו, הגאונשבשיטת
 ספק רק הוי הכד, במקום בין ההו, במקום בין לקשר, הוו נתפשט ואפילו איסוה ספק רק הוי הקשר,מקום
 ואף וי"א ט'(. יהודה )יד טרפה ספק רק הוי הקשר, על שלא ההלמון על דאף יי"ח4 0"41 חודו"ר %בו"ש,איסור
 ו'(. )ו"ק האוסר מקום לספק רק להשבו יש בהלמון,בנמצא
 לאסוון יש שלקה, אלא הוח4 ארום שהור שה4ר שבירינו הבלל לפי שחורח, פיפח בח שנמצאביצה

 לאסור אין ממש, כרם אודם אינו וגם ממש שהור אעו אםאך
 רס"44)טוטו"ד,

 ושמא אהה. בכף אותן לקהו אם לאסור יש טהן, באחת דם ינמ?א בקדירח, הרבה שנתבשלוביצים
 כיון נהבטלה, לא הביצה וגוף הכף. ונטרף הטרפה הראשונהלקהו

 כולם. ונאסרה בף להיתר הבטא גוף נהפבה לא להכירה, א8שר היהדעדיין
 נשאר רוטב שמעט להוופ שיש כיון טרפה. נמי מהן, רותהין המים שעירו רק בכף, אותן לקהו לא אםואף

 שמדגמיי אומרימ, ויש ק"ב(. א' )טוטו"ד, בף הטרפה נגד מהם רוב וליבא בענין בסוף, הטרפה ביצה הך עסרק



 שמראל )נופ5ת( תשופח ,לתיבנירז8%
 מורה הש"ך גם דבזה בשפ"ד, 8סק כבר מינה אינו הוא דשמשמין ואף כר.ילהיסיף להקל יש ו"כ איפור, ספק רק הף לא 6קופ דבכל האהרונים, הסכימו כבר דם, לה שישוביצה 49 צים שפ"ד,)עין לכתהעא 0%ל לויסיף להתיר יש לענ5פ, הססד 6עמים רוכ בזה שיש כיון ברוב. הביצה ויבוטל ביצה,עוד לתוס~ף ,י 0ן שיהא עד שונהשמין להוסיף 6ותר אם הלובן, מן ס' ואיןהביצה. להפריד שא"א כאופן, השוכחשמין, ומעכו שומשמין, לתוך ממוה לובן קצת ונהנו דם, בה שנמצאביצה נ"40 עסף ניר מים שם שאין הן, ביצים שהרוב במקום למעלה, היא האסורהוהביצח איהש ברוכא ד"רסורא לומר, טה"ם ג"כ להקל יש הביזףפ, על ולא ככלה רותהין המים עירה אם לענין וכןאיתוג ברובא איסורא אמרינן ולעולם תחילה, האסורה הניצח לקח שמא ה5שינן %א מבואר, ק"ט כס" שמואלההגורת
 עד רוב ריה הדגים ובשר וק, וק מהותך הדגים של בבשר ותבלין בבצלים ממלאין שהיודגים ל"ט4 ב' טלכיאל, )דברי כה0*1 ביצה בום להורות המוהנ וכן ומבטלו. עליו רבה ומיוה שא"מ, את סליקדאמרינן

 וקים והתבלק. הבצלים עד רוב היה הדמם וקוום וההבלין.הבצלים
 ואהיכ היגים. בו ומלאו בהמ%מ, וערבו כסי4 יודע ואיע ממנו, 6עם שנש8ך הביצה לובן לקהו הוגששמלאו
 והיה כוהוג ב6ים נהבשלו והד1ם הקשר. על ום בה היו אם ראו ילא דכג מ!י8ון הנשאר ההל6ון על6צאי
 "רסור כ(ע אין שמא ס"טג 6טעם והתירו שבוע לכבוד והיה ס', חיה שלא לודאי, יותר קרוב לבר, בהדגיםאכל בוזרמ* ו5חט ההלבון וגד ס' היה ובהמש שבהדגים לודאי, קרוב שהיה אך ששים. הכל בין היה אם קצתספק
 אוכגוזק בספק אף ס"ס דהוה קה"ל, בהפי6 נורע, ובלא ס', היה שמא וספק האוסר, במקום הדם הוה שלאכלל,
 כה שחט דעיסה מותרין. כולן אהוע בקליפה דם ונפצח בעי* 9  11 עי5 5יי בעיפה, שנתנוביצה בה"ד4 )%"ש, תערובות ע"יוהב'

 ש6א סאס משום 6והרת ג"כ ור, ביצה רק בה שיש ועיסה 6ותרוג בוואו ביצים,9
 49 כ"ט, כלל )הכ"(ג ושרי בתרי, כהד הו"ל םהאיפור, יותר גדול שהוא היתר,ביצה דנטש41 סז6ודי ונהבטל ביצים, ה9 בתוך נתערב שמא האוסר, ב6קום שהיה ואת"ל האוסר. ב6קופ הרם היהלא
 דק""ל השסר, טקש הוא אם ספק שהוא במקום הום היח אם אף האסורה,הביצה מי שכקדויה מה בכל שקרם חיכא מהביציפ, ביחד דם ונמצא יותר, ש בקדירה שנתבשלו ביציםג'

 נ"ה4 )%ו"ש הקדירה לאסור י,5 מרוזמת, בהפ5 שלא מ"6 בתרי, חד ככיטלו מותריןדהביצים
 ס8יקווע כטה ריש להתיר. יוא כמבושל, דככוש דק""ל לפיכלי, לאוהו תקוה יש אם פעץ"ע, שם ושהתח בקעווה כך והניהח דם, בה ונמצא בקערה, ששברוביצה
 כבוש, הף דלא כם"ד ושמא וזרר, בהו6ז אלא כבוש ראון כו1"ד הלכה ושמא האיסור, כמקום הק"ד היה לאשמא
 ט"ה4 ס5 אברהם, )בן בכלי ולא ב(צכל אלא כבוש דאין כ8"ד, ושמא שים. ב9אלא
 אסור נתבשל, אפ" א-כ ריקובנ משום הוא ואיסורו כיון שבישלו, דם בו שייך לא ביצים,דם

 משום רמרסור, היה לא וה בדין 49 השלהן )ערךדאורייתא
 ריקום משום רק הוא דהאוסור ובעיג אהוע טיפה רק בה ש5הן אף אסורדג הבטהז דכל הוינן שהרי דם. שללאו

 4צפן. בכל להקל יש הכיצו4 נתבשלה שאם או6ריפ, ויש שאול4 )ובוי מה"ת זה איסור יש כשב"טלו4 ואףאפרוה.
 ואונו שבישלה דם ליה הה שוהבשלו4 וכין האוסר, ב6קום הדם אם ירעען לא דהא איסור, ספק רק הויולא
 ד"ג האך"י למורי ואיתי צלויה, ביצה יי:ענין ג'4 )פליתי %קולא דרי ספיקא ליה הוי א"כ, מדרי. רקאסור
 המהפורין לסברת הושו5 ההה ולא לג או דם בה י,5 אם בתוכ1ה שישגיה בלתי צלוק4 כשהיא 61עה שהיה8עמים
 ייטאל4 ה5ם טהרי אהרי, 8' ה6?הוע )שערכו'

 ב'4 8"1 )8ריה דם כח בכולה ריש והשבינן בכולא, תיכלא שואלההרק"י והתמיי כיון כהביומ4 דם בומצא ת"ל, דם. 6שום הה4 ביצה בדם דהאיפוך בפוסקים, עודועין
 שבישלו, דם דכל רגהמק בכי וישעורי %טו* 6ה"ת וצטרך יא וס, אשור משום הוא ד(ט תימ(גולא

 6שאר טפי המור שבישיו דיז5 דס"ל דמ(0 ויה קי"(4 נהולין התוס' דברי 8י על לחרץ, ויש מררן איא אסוראינו
 לא ובוה אפרוו4 ריקום 6שום אסור ביצים וום המהמירק, דכרי יותר, ומסתבר 0*ו(. ס" ריש )הבו"ש דריאיסור
 י"א4 כלל ר מערכת השדה, פאת המר, )שוי תורה מאיסור להוציאו הבישולמהני
 בהמוג דם ווקא זה מה"ת, אסור שב"5לו ום למ"ה דא5לו עוף, לדם בהמה, דם בין הילוקויש

 הבושס, 5רוגות מדר' אלא איע שבישלה אהר לכיע עווק דםאבל
 גוולום, הרבח דעת שנהבשלו4 לאהר ד(קף ביצדא דם כדין ש5ך לא וזח יעקב(. הישועות בשם 1 ס"ם,ס5
 דשי5חגוהוי



קנו שמואל )נופפות( תשופה ילתינית
 נאפה, כבר ואם היסב. יגרר נאפה, לא עדיין אם חלות. בה שמשחו אחר בחביצה, שנמצא דםקורם

 שיש כיון כאן, מימ ס', עד אוסר דאפוי דק""ל דאף נטילה, כדי ליקחצריך
 ח'(. כ"ט כלל )חכ"א, בנטילה טגי האוסר, במקום היה לא שמאספק

 כ"ד(. אריה, )שם הטיחה נגד ס' יש לבדה,בנטילה כי בגרירה. מתירין ויש הפרמ"ק. על )מהרש"ק, בעלמא משהו רק דסיכה בקליפה. דסגי אומרים,ויש
 בהריפות שיש אף להת"בש, ונתנוהו גרייפליך, שקורין הריפות תור מהחלמון ונתנו בחלמון, הנמצאדם

 האיסור, וניכר מבחוץ הריפות ע"8 החלמון דנתייבש כיון חמור. החלמון, נגדששים,
 בהשמטות(. )ואק היסיג שהיה כיון אסור. הריפות בו שבישלו הכליוכל

 המגע, במקום אם דם. קדר5! בו ונמצא היס"נ. שהיה בעוו לבן. כ"ח על שהניחה צלויה,ביצה
 י:ישל!ץ ואם להקל. יש שלם, והביצה הקליפה היה בהכלי,הביצה

 גיכ הכלה על כשמניחה מבחוז, יבש הביצה היהח אם הכלי, על והניחה המים, מן והוצהחה במי*הביצה
 מבחוץ, עדיין לחה הוא אם אבל כשר. בינתים לחות דכשאין !ב"!, שנוגעות קדירות, כשתי דהוי להתיר.יש
 קודם, עצמח בפני נצלה הביצה כי קליפה, כדי הוה הביצה, דקליפת משום להקל, לסמוך 41רן הכלי. לאסוריש

 בהשמטות(. )ד"ק הביצה קליפתונאסרה
 ק"ה ונמצא כלל, מים נשאר שלא עד שבקדירה, המים כל ונצטמק שבת, של בי131ך שהממינוביצים

 יש כף, ס' הוי לא המים ובלא יבשים, שבקדירה הביצים כלוהיו
 במיס היוהח !מן וכל למעלה, היתה האסורה שהביצה וספק כלל, אסור שאינו במקום הדם היה שמא מס*ס.להקל
 ף(. ס"ק )ד"ק כף בחלמון הק"ד היה אם אף ב!ה, להקל ויש בהקהרה. ס'היה
 שרי. הביצה גוף אגל הדם. לורוק וצריכין מותרים, "תרנגולת, במעי חנמצאים בביצים, שנמצאדם

 בש"ס; כדאיהא תרנגולת. ממנו נעשה דאינו הוא ריקוםדלאו
 ד(. הואמ, )עיקרי שחיטה אחר בתרנגולת כשנמצאת ולא נגמרת, יציאהה עםביצה
 בדם ודוקא משמע, ליה. דח!י דליכא משום מוצצו, השינים שבין ודם ס',בכתובות רש"י שפירש מה דלפי ותוס'. רש"י בפלוגתת תלוי למוצצו, מותר ח שמטפטה אדם, של אצבעדם
 אסור. לי!4 דח!י מאצבע, הנוטף בדם אבל מותר. לחוץ, נהגלה שלא כיון השינים,שבין

 שבאצבע דם ה"נ, האדם. מן שבא דניכר כיון מותר, לו דח!י אף השינים, שבין ודם התוס', לדעתאבל
 ס"ב(. כלל )מנח"י,מותר

 אין מילה, דם או שבעו, חבורה דם לכוצוץ אפילו אלא השינים, שבין דם דוקא דלאוונר(מז,
 דמותר הל איברים, דם שאך וה"ה לאחלופי. ראתי שייך ולא אדם, ראית לכלל בא שלא כיון לבלוע,4רסור
 הדם למצוז מותר ב"ג דמאדם הוכחה איכא אי ולדינא, ס'(. כתובות, )הפלאה וצ"ע מציצ45 ע"י לבלועג"כ

 כ"ה4 1 אשכול, )נחלמאצבעו
 ולפלוט, למצוז ומ"מ, י"א(. יהודה, )יד טמא מטמא היוצא וכל שיקוץ. משום שאסור אומרים,ויש

 סי0. ס" )כנה"ג,שרי
 )רמב"ם, אדמימות שיש !מן כל ונחירה, שחיטה בשעת היוצא הום אלא אינו כרת, עליו חייב שיהיהדם

 בה יוצאת שהגשמה ום געינן שחיפה, בדם וגם מאכא"ס4 מה*8"1
 דכריתות4 פ"ה וי"ט, )תוס' רוקא המקלח בדם אלא כרת, מח"ב לא שחיטה בדם גם !ה,ולפי
 אסור 4רנו המזבח, עיג להקרבה ראוי שאינו כיון מ"מ, הדם, נגר במים ס' אין אפילו במים, שני1ערבדם

 טה"ת, ומותר למים, שנפל דם בין לחלק, ו"ם י"ט(. ף כלל )ש"ד4 מדר'כ"א
 חינוה )מנחת התורה מן אסור דם מראה בו שיש כל לדם, שנפל כ!ים משא"כ בטל. ראשון דראשוןכיון
 מה"ת. גיני בכל הוי אפ"ה דוער"ת44 לאו בעיקר דטעם נאמר, אם אף דם, מראה בו שיש דכל מפשר קמ"ח(.מצוה
 )שם4 ואור"תא והוי מווה הא"הוגם
 כעץ, שנעשה עד כ"כ רנתייבש כיון והסעם, היוג תורה ישראל מנהג סכנה, בושאין בחולי אף לאכלו, היחד בו נהגו דבר שעמא כיון, בלוט", "באקס שקורין מתיש, ונתייבש, הנקרשדם
 בב"ח לענין בשר דין לו אין דשונ כעץ, ונעשה שנה"בש בעור 8"ז מס" הרמ"א וכמ"ש איסור. בואין

 עץ. נ' יעקב,)שבות
 והוא לבו, בתוך הכנוס דם איברימג דם כשאר והוי בבשרו, המובלע דם בלב. דמים מינישלשה

 והוא מעלמ44 שחיטה נשעת עליו ונמשך המתכנס, דם הוא וה1בכרה.
 !ד(. ע"ב)מש"ז בל"ח~



 שמראל )נופ8ות( תשובח דלתיבנירן812
 ונראה ממש, הדם נצרר ודוקא אוטר. אין חתיכה, בלא 1נתבשל הרכלים, קשירת ע"י חבשר,חאדים

 פוסקים. מכמח מוכח כן לחוש, יש מכו4 מחמת הדם שם שנתקבץכעין
 להקל לצוד יש בה"מ, ומ"מ קי"ס4 י )טוטו"ד, לחוש יש כהאדים אף והר"ן, הרא"ש לדעתאבל
 מ"ז4 נ"ה )דע"תכויעכד
 שידח כדי בכח, בשפשוף הבשר 5ני על מעבירין שהעכו"ם השחיפה, מדם שפשוף ע"י הנבלעדם

 8עט דהשפשוף לזה, לחוש און הוין משורת ויפה, אדומה כמראה נראההכשר
 מראה רק זה אין הדם, מראה קולס שהכשר רואות, שעינינו ומה בלע. לא דבצונן בכ"מ, דקי"ל וכמומכליע.
 יש אמנם הוא. םילתא לאו וחזותא צבע אכילה, דבאיסוךי ה', ע"ד, כלל המנ"י כתב וככרהצבע,
 חרשכ"4 ~עת אסור וזה ביה"ש, להום דומה זה והרי הבשר, שנתחמם עד בכח הקצכים שמפשיטין משםלהחמיר,
 ורופי קליפ4 כוי אסור ייה"ש חום כשיעור החום שיגיע דאפשר בכח, השפשוף עושין אם ע"כ בכ"ש.דמחמיר
 לאסור ור"עי ~תחילו4 איסור כמבטל הוי עליו, מוכיח דחזותא כיון בדיעבד, ואף כן. לעשות לכתחילהלמנוע
 ל"1(. רננה, )כנףכ"ק

 סוסק שהוא כיון דאסמיק, אומצא סכלל ליה הוי עכ"5 מ"מ באכילה, שמותר הגם דתךנגול,כרבי1זא
 ה'(. סיז, )ד"קהרבה

 מ"ב(. ה' ומשב, )שהאל בע"ש להתיר יש והקרו4 המח נגד יש אם ספק ייש שלם, שבישלו אווזאראש
 אע5י לצלי. קרוס דהוי כיון נטילה, כדי לטלפי4 שחוץ ממה להסיר צריכין באש, בפלפים שחרכורגל

 דוין אפשר וגם ממש, כצלי הוי דלא דאפשר כיון אבל ג"כ, ם,דצריכים
 דניאל(. )חמודי כנטילה טגי שמנונית,ברגל

)יץ(
 הסכע על כששוכג .מורכ", שקורין מה המ שהחלב להמנקרי4 סימן יש שומן, בתוך שנתערבחלב

 וגיד משקלה לפי כננדו בשר להקונה יתן או להקונה, ומנקה מפסיד שהטבח החנו מבח. משל הואחלב מא4 אהרן, )טהרת שומן הוא לאו ואם חלי. הוא הגרירהמכח
 לקח שאם לוקו4 משל שניהם שיהיו מקיסרין, אכהו רי והתקין לוקח. משלהנשה

 ודמאק. 8"ס היוישלמי בשם ירושלי4 )תוספות מגוו ישר לו לשקול וא"צ הדמים, לו מנקה איןבמשקל,
 ה'(. מליחהדניאל, )חמווי בבלי אחר מים סו שנותן כל בשר, בו לשרות לכתחילה אף מותי חלבים, בו שהודחוכלי
 ר"ל ולדית מכשיעור. 8חות הוא חלב כשעורה שהרי אסורות.במאכיות האוסור חומר נראה ומזה סיו(. )מחבר אותו מעסירין טבח, של ניקור אחר שנמצא כשעורהחלב
 ששיס סההבשיל יהיה יבשילנה ואם שומן. ברוס ויבוסל סעין, יאכלוהו לא הלא וגם מדר'. הוא ע"ג,ביומא
 ט"ז4 מ"ח4 ג', מלכהאל, )דברי בו תלוי דטפלי אף מפרנסתו, להעבירו החמירו עכ"ז, ספק,סלי

 זה עע כי הקטנות. הנו?ות שם ישארו שלא כאופן להיות, צריך בעופות, הנוצותמריטת
 שדיס חשש ויש הח1ר, מחמת ומתחממים האור, על הרבה לחרכם צריבים ישארו, אם עופותחריכות

 י"א4 תד"ה אפרי4 )מטה למקום ממקום5ירש
 בדיעבון דעכ"8 המחבר, 5סק אלא לנו אין כי להוש. אין מהמנהג, ייתר ונשתהה באור שהבהבואווזא

 והכבד הלב שיוכל כ"כ כששהה אלא מליגו4 ע"י לקדירה אסוראין
 ד4 חט4 )נפש ולהפליסלהתחמפ

)%
 להבא על אותו מזהירין רק ד"ת קבלת כעי ולא אותו, מעבירין אין די, קרופ או "ום אחריו שנמצאפבח

 ט"41 הגרשוני,)עבודת
 ואשמות חסאת או מיתות רד כ-ד, מעשה ככל וינו תלב, אחדיו שנמצא למבח בזה שעינשין מרדותמכות

 איתו יכיו תשובה. שעשה רואיו אפ אפי' מרוות, כמכות כ1 תשוכה. כהם מועיל דאיןומלקות,
 מ4 כוללת 5תיחה או"ח)5ר"מ

 מלקיק אץ שלנו שהילקות כיון מ-מ שכתורה, עונשין לכל לאיש אשה  דהוקשה אע"1 אותן. מלקין איןנשים,

 בזניל תירה ליבלי יעית סר תתו בתשובה. לשוב תרצה אם ומ-מ לנשים. מלקין אין לכן תורה,של
 בססון. ירוות היכית ע11ש לפדות 11הר1 כאנשיס דנם כפוטקים, ומבואר מ"ז(. השני, )תוטהמלקות



קנז שמראל )נופפות( תשו5ח דלתיבית
 )כנה"44 המורה עיני ראות לפיוהכל ב'4 חו"מ, ~רמ"א זהובים ארבעים הוא יהסכום, ק8"א4 חו"מ, )ח"ס המנהג הוא וכן י"ס(. יחוקאל,)כנסת מרדות מכות ובין מלקות, בין בממון, לפרות שיש אומרים ויש לארו. בחוץ הזה בזמן אף שלוקין"רמב"ם, תת בזמח"ז, גם כולקוון דין נוה3 ואט מלקות. של שליש הוא מרדות, דמכות הם, רבעודעת

 ע"ה4 ב' ומשיב, )שואל ס,וא"צ קליפר4 סגי במליחה בשומן דגם דס"ל הואב"ד, % לסמור יש והפ"מ,כלים מכמה גדול תערובות והיה עמה שנמלח הבשר בשלו ואח"כ בשר, עם תמלח ניקור, בלא שנמלחח15חךל
 אדם4 בבעת ועיין י"ז. )8ר"חתוסין ולא תורה, אסרה דחלב מדר/ הרחקה אלא אינן וכדומה בסחול כמו חלב, משום האסורים החוסיןכל

)5(
 "4 ט"ק ש%יה השומן עםסרפה, המעי שאצל הדק בכ1עי להחמיר נוהגין וכן סרפה. מעי דיבי, םניא הנקרא 11 במעי לחוש המנההנתפשס )בעה"ס4 לאכילה ראוי שאינו מפניהסבעת בפי הדבוק חתיכה אוהה להשליך 1נ1עין ו". נ"ח חהין )י"שש בף אמה א1רר לנקר המנהגכרכשתא

)מ(
 איוך; מ?מר מלאש שהם הככשים ברגלי אבל שור. כמו בהמה ברגלי רק הוהר, לא השיער, עלמליחה
 ור,טוהג משה4 ישמח )שו"ת באעזוהע לא אבל ל"ק. כ% )ת"* כשרה הנוצווג עם שנמלחחוערנגולוע ג'4 ס"ח יהוד4ג )יד הותרהלאן
!

 ונכון, ויציב אמת וזה כ"ט4 מלובלין, )מהר"ם העוף נוצות ע"גלמלוח
 יוגה4 )כנפי כף קאמר לאמבחוו, הנוצות ע"ג למלוח אכל הטצות. תחת המלח כשמכניס אלא הקיל לא הרמ"א גם דבע"כ חולקין,ויש ס"ח4 )שפ"ר הרגלים או  הראש, שיער ע"ג ומהני כמו דעוף, הנוצה ע"ג מליחהדמהני

 הוקוח, הנוצוח ע"ג בע"כ הנוצות, ע"ג דמולחין בד"מ דמ"ש בבירור. לאסור יש הנוצווג ע"ג מלחואם ס"א4 ס" ה, סופר, )חהם העוף בגוף יפעול שלא המלח ביןומפסקינן מהגוף, נפרד גשם הם הנ1?1ת כי הנוצות. ע"ג מליחדע מועיל שיהא אדבג שום בזה שיסעה אאמין1לח
 כ"41 ס"ח שפ"ד, עלמהרוא"ק, )הגהות מליחא מהני ש8יר דבהם הגדולות, הנוצות שמורסין לאחרהנשארים

 הכו%ת4 8תיחה חים, )ישועוחאסור הטלסים שבתוך מה אבל מותרים. והקדירה רורגל שאר ואו הטלסים.ננד וברגל במים ס' ?ריך שהיס"ב במים הרגל כל ךכולגו מליחה. קידם מעייי המלפים הםירו שלארגל י"א4 ס"ח עעוה, )יד בדיעכד להחיר 1אין הנוצוונ על למלדח נוהגין שיהא שמענו, ולא ראינולא
 הדם, להוצהע העוף של השני שמעבר המליחה מהני דבכה"ג מליחה. ביה מהני מבחוץ, קצת הנצלהבשר

 יהויא(. יד "ף, ע-1 אפרים, ףד שאיבמשאיב אמרינן הרבדע הם בהנור דום אומריבג ויש סץ. ס"ס, שלמדע )חכמת ההנור בחם ולא בעין, מדם הודח שלאאף שאיב, משאיב טרא אמריין ממש באש ודוקא צלהה. ע"י ולא מליחה ע"י לא יוצא ואינו בבשר, הום נבלעדאל"כ, שעליו. בעין מדם מקודם הבער הורח אם זה וכל ע"41 ס" אפריבג )יד לקדירה מליחה ע"י מוהר והשארולצלותו, שהרתיח, החלק זה לחתוך תקנה, יש ס' אין ואם לבשלו, מליחה ע"י להתיר יש הח/ כנגד ששים בח' שישבאופן קסן, חלק רק הוחם לא ואם ע"1(. ס" )חט"ר לצלירק להבשר היהר ואין לקדירה, מליחה ביה מהני לא חם, תנור אצל שהניחו נמלח שלאבשר ד4 חיה, נפש )שו"הע במלח מכוסה הח' וכל ?דדים, מב' במלחו משא-כ מליחה, בלא לאויר מגולה הוא הב' צו,ם דוק,ק זה (ד, מ?ד מליחה מהני ולא קה"ל, דבעלמא ואע"ג, הח,. עוגימכל
 ל"ב(. )שפ-ד בו סולדת בהיד אף לכהתילה, מותר שבח, ולכבוד אורתים,ולכבוד כ"ט4 ס"ח דעת, )שפתי %תחילה. וע"ש אורחים לכבוד שלא אף שרי היס-ב, אין אם אבל ור"ל,מלי3ה )גאה"ט(. ס"ב היד אם 8" י"א4 ס"ח רמ"(4 )מחבר, אסור %1תחיה מוהר. בדיעבד בכ"ש,מליגה



 שמראל )נופפות( תשומה דלתיבנית814
 כ"וק. ג13ה, )שלחן מוהר במים, סו~ת היו היה לא אם מליחה, קוופ למיוג בכ"ר, ששמו ראש אורגלים
 בקרדס אינדיק ראש להתיו שנוהגין ומה )ב"י4 דוטור שובר בכלל אינו עוף, או בחמה, שלמפרקת

 יאב(. כ"ג )תבו"ש חותך מיקרי אלא שובד, בכלל הף לאלאח"ש
 11, נתינה על מברכין 41ון תואר(. )9וי פקדון אלא בידו ואין ליתן, חיוב הוא כהונהמתנות

 מח"לנ"א הגריא ימנהג י"א4 ח"א בתשובה )הרשב"א זכו קא גבוה משלחן וכהנים משום כחונחמתנךת
 קו במצפת, לברך הרמב"ם כשיטת שהחחט ברכת בירך וגם המתנוחג נהינות עללברך

 הבן. 5ויון כמו לזמן, משןשאיגם
 ראף שההא הבהמדע על ווקא הק5ידה דהתורה לכהן. ליתגס חחב איסוד, מבליעת שחיפו כהונה,מתנות

 )מנחת לכהן ליתן א"צ כלל, ממון ואינו בהשה, נאסרו אם אך המתמת. על לאלאכילה,
 תק"1(. מצוהחיעך,

 בשר. לאכול אסור ע"ה חדל, שאמרו מה ע"5 הטעם ד4 סיא )מחבר, חבר לכהן יתן כהונה,מתנות
 החבד אם וה"ה הי4 תואר, )5רי לחבד ליהנם צריך מכשול, תתן לא עור דלפני חששומשום

 ח'4 ברכה, )מחזיק העני לע"ה יתנו לקבלן, רוצה שהחבר אע"פ אז להחיותו, מצתים שחו עני, הואוהע"ה
 כן, אמרינן לארו בחוץ ודוקא חיטך4 )מנחת ודצי כהן ואעו כיון מתנות, ליתן לכוף יכולין איןהאידנא

 )כנה"ג(. כהנים כוואי דיגם לכ"ע בארץ, משא"כ לארץ. בחוץ נוהגת כהונה מתנת אי הפוסקיש מהלוקתמפני
 )רמב"ם4 מור' רק וייא ואב"41 )אלפס, התורה מן בארץ חוח בזמן אף מהגת זוומצוה

 כיון לארו, בחוץ גם זו מצוה לקים נהגו לא אמאי והמטהוים, המתקושים מעשה, אנשי על לתמוהויש
 בזה נזהויפ ששון במה היוא הקהל וחטאת )סו"פ4 לארץ בחוץ גם במצוה ונהגים סברו המחבהטשרוב
 כ"ן4 ברכה)מחזיק

)8(

 שחך אק דבזה בבישול. גם להקל יש שבת, לכבוד הפ"מ והיה ניקור בלא ונהבשל שנמלח הכבויותרתניקור
 חנ"נ, אמרינן ולא כחוש חלב שהם הקרומים כשאר כחוש קרום רק שהוא כיון חנ"נ,לומר

 שאול(. )וברי ח' ק"הכדלק'
 אברהם4 נרית )שו"ת בכרכשהא אף בקליפה להקל יש ניקור, בלי שנמלחו דכנתא והדראדקין

 ניקור. בלי התחתמה האמה מן 1 כרכשתא בתנור שהיה הזכירו ואח"כ לשבת, פשאלינפהפמינו
 כפ" דהעיקר הגוכימו, חאחרונים וכל כיון הקרוננ נגו ס' היה אם ספקוהיה

 רק אינו חנ"נ, שוסורין בשאר וס"ל להפוסקים דגם כיון להקל, צו יש וגם לקיבה, הסמוך מעי בר"פהרמב"ם
 שון ע"כ ספק, יש גופיה שהכרכשתא רק הקדוב4 נגו ס' יש בוואי הקדירה דכל בכה"ג, וא"כ בעלמ"4חומרא
 דמשמע להתיר. לצוד שיש אומרים ייש אברהם4 )ברית להחמיר יש ~יפ אבל להתיר, שהורה המורה עללהרהר
 צו עוד ויש כף חנ"נ לומר שלא דבוק, באיסור אפ" מתירין שבת, לכבוד כגון דלצורך, א' ס"ט הרמ"אמוברי
 מ")4 יוסף, )יד לאסור יש הכרכשתא רק התבשיל, כל להתיר יש לכן חנ"נ אמרינן לא נודע דבלא כיוןלהקל,
 למפרע אמרינן ולא ד"יתרע, הוא השהא אמרינן בניקור, בקי אינו שהמנקר נמצא וש כשוחפ, דינומנקר

 אריה(. )גור הפנים חלק בניקור עליהם לסמוך איןנשים, טי4 (9)בל"י,
 זה דניקור כיון קליפל בלי המליחה אהר החוטין בהסרת בויעבו ל"תיי יש ניקור, בלי שנמלחלשון

 אפת4 זרע )שו"ת להחמיר און בעלמא, חומרא רק הוהלא
 שמלחו דום להחמיר, אין ג"כ רבים, ימים אותם ומניחים שאימ כלי בתוך והדחה, מליחה אחר נמלחו אםואף
 נגד בלשון ס' דיש ידוע גם כלל. מהלשון החוסין להסיד שא"צ האומרים, דברי לצדף ויש מדר'. אלאשונו

 )שם(.החוטין
 במנקרים, משא"כ ושלימים. יראים חשים רק מצוחם ובשחיטה לומר, שחך לא ניקור אצל מצוייןרוב

 המצית ובשאר ס"ון יעקב, )ישועות הדיוטים בנ"א משאר יוהר יראים שאינםכיון
 דאמרינן דככ!1 וז"ל, לנכרי, ידך (רם שולח בדין ברין, הוא וכן לש. הגר"א, )ביאור בשחיסה כמואמרינן

  וימ מצוורע לשאר ה"ה ט', מצויין רובבשחיפה

)פ(

 אם אפילו להתירה אין עטים, הם ברחוב העוברים ורוב הועיל יחודים, של ברחוב שנמצאסכין
 רכ"וק. )ה"י, כחדשיםנראים



קנח שמראל )מילואים( תשו5ח דיתיבנ'ת
)ש

 )טהרת הלב את שמסמטם ומשום מיאוס, משום רק בדבר, *רסור אין להשלים4 שנוהגק דדרדא,עינדתא
 זרי שס כי יעו ההו, מקום שהוא ביצח כל ערלון לחתוך שנוהגין ומה כ"ן4אהרן,

רענוח~
 )אחרונים4 81 עי מק8יוין *רן יאע 41 ס"ב )מניי קשור

)וש(
 והכריזו הפירצה שראה יען לח4 הסכים הסיז וגם חוו. שחוטי על קומומם חרם יש 41% בקיק חוץשחופי

 כף. וא1זות עופות בשר על גם לגזור שצריכים ראו, ואח"כ כנבילה. אסור חוץ ששחוטיבציבור,
 הוע. משחוסי הבשר שבישלו הכליפ גםאסרו בריס* וק"ק והרבנש ט/ חוו משחוסי בשר יאכלו שלא לאסור רבים, וגאונש רבנים בו ושו כברועהה כ"ב4 כ' 1  ומשיב, )שואל העין מן שגתעלם בשר משום בו יש וגם כר. השוחט ומי מי יוועשמי

- - * א - -
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 ,גע,ען*י/,ל
מילואים
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 התש אהו תחשע סה על דביים התה קעא*ם *עי* שמ8ן "ה יף". ין למע נחש,ד-סה

 מסוכנת, בחזקת שהוא אלא לשחטה מותר חי, שהוא זמן דכל ת,ד5שוט, מ והוא אריסיהם, בוומטילין
 צ"ע השדה, עכבך אבל בלבר, בפיו נושך רק וורס, א-נו שפשער, ראץ, הי(. נ"ז )וע"ת פירכוסוצריכה
 להם ויטל העופות, נחלשש ריה ומ14תו רע, ריה להפיח דרכו בידלס, נ"ז4 )דע"ת דורסים בכלל א-נואם

 שצ"ח4 יוסף,)דברי
 ביד אלא דריסה אין חז"ל, עפ"י כי ה14סרחנ דריסה ות אין 5יה אדיך ע"י לעוף הדורס שהורגומה

 על כספק והה רי"ל 5הפא8, להקל ויש היעה, חסרון ספק הוי רהב, או צר במקום היח אםטפק שמואל4 )חגורת דהס" חע בחרפומו,עדף ה'4 נ"ז)ד"ק

 ונמצא גסים. וגם קסנים עופות שם והיו מקרקרע, והם שותק והוא עוף, מלא לכלוב שנכנס דורסעדף
 י"ל, הגסיבג ולא הקטנ-4 עופות קול רק שמעו ולא הקסנים, מעופות רקשדרס

 ואמרינה עוי4 ספי כשאכלה וכ"ש )מח5ר4 לאחריפ חוששין יו מחם, אחד של ראשו הדורסהתך י"45 השמטות, )ר"ק, ריעותא שום ראו ולא בדקו אם כלל, הגסים בעופות ריעותא להח~יקשאין
 אכל ואפלו בקו-(ק. )צ"י, רוגזיה נח וכשאכל רעבונו. להשקיס רק בא לאוהדורס

 להקל, ויש  רוגדיא נח בזה ם אמרען מקודם. מת מוסל שההק וף, כבש של רישו וקסא לדיך, שנכנסדורט י"ט4 נ"י )רע"ת דבחדי נכבשינהו בהם לעשות ונטן הבדיקה. מהני בזה"י וגםכבשים. בשאר ברריסה רושם *רן אם להקל, יש לכ"ע מעחם, קצת רק ונשאז כבשש כ' הזאכ שאכל ניכר ואם מאהד.יותר
 רעיונו, למלאות רק ו5א בשינע, נשך אלא סא, דרס לא שמא ספק ישכי

 כ.ח4 נ"י )דע"ת וברח אח"כ שםעבהל משום ממנה אכל שלא ומה *רוס.ולא ולאכ~
)85(

 הנש סותמת אם סירכ44 וגם ה'4 מ"א וע"ק י"זו כלל )חכ"4ג סתמתו טן 11 שניקב, הכבדפרפש
 נקב נסהם אם היף ט"41 טרפות, להל' ה1"ד )%ו"ש כשר במפולש, אףבטרפש

 נסהם ואם ליטול. הככד וסוף עובר, שהרוה משום רק *רגה הטרפש, נקב של דסרפות כשר. בשחין או במכההסרפש
 ד4 הדיס, עיקרי מ"חו יצחק, )בית מהני שהואבכל



 שמראל )פילואים( תשובח דלתי12ירז318
א

 ש5ר שהיה שניכי הי5ה, עקים היא וחם כשך. שלם, היא אם החיט ליויק צריכים בעוף, עקומחמפרקת
 טי41 עאמות, טרפות 15%"ש, נתרפא שמא והיישינן החוט. 5ויקח מהף לאגכה,

 הוא ואם כ%. בדיקה א"צ 5תולדה, לתלות ויש באופן קצת, רק הוא העיקום דאם המורח. עי4 ראות לפי הואהכל
 שנעשח כ% סמק לעשות דא"א והיכא וי5ווק. ההוליות, יפרק מתולוה, הוח אם 5ו להסתפק שיש הר5ה,עקום

 זש. כ*י )דוךת כהל5ו"ש להחמיר ישמת%ות
 גויע5ה אבל לכתחילו4 רק הוא הפנימי* 5אי5וים 5דיקח צריך ד5נמצא, הב"ח שבתב הגוף, בחללמים

 נמצא הס 8"ה4 סף שלום )שאלת מעכ5ת הגריקה אין ובהפ"מי"ל
 לתוך הסשנים נשפכו השחיטה, אהר של הפירכוס ש5שעת לתלות שיש ספי, קע בדם, טעורביםמים

 411 8שא )סק**ה%8

)ש(
 י"ק. כלל אד* 8כמת 1%"* בה"פ להקל יש סותמה ושומן בעוף, חלבניקב

 שנפלה דבהמה לעוף. 5המה 5ין זה 5כל לחלק יש הלכה, ולפסק ה'4 ףח )*מ"ג רותחין למיםנפלח ישיח בריקח וצריכה לופר, שנפלה כמו יהוה אומרע4 יש רותהין, לטהםנפלה
 הנים השם להקג יש בר,"מ אבל הפימ. 5לא לאסור יש האש, שש"ג רותהין,למים

 בהשנ4 אפ" להחמור יש בעוךק אבל 55המן וח וכל הפ*מ. 5לא אף להתיר יש האש, מעל  שהע5ירו 5כ"רעומוים
 אף 5עודק אפ" להתיר יש 5יחד, שעה"ד או ש5ת. יצורך הפ"מ כשהש א5ל ה1וש. מעל שהע5ירו 5מוםאפ"
 להקל יש שעוה שופ נמצא גלא אבל האימיבנ 5א5רים שינוי איוה גנמצא הוא וכן האש. שע"ג 5כ"רבנפלה
 491 יא5 )דצ"הע הפימ 5לא אפ"  5וה"4אף

)ש1(
 נש0, סוף )ושק4 משיהן לצומת לחוש יש ג*כ באורך, העצם נסטקצוה"ג

)ף(
 5עוף, לו סטך ארכובה. גומ,סח נקרא הרגל שתחילת %עת, נכון שברגל, העצמות לחכירכדירגל

 עצם וראש הקוויות. מעצם הר5ה ארוך הוח השוק עצם ושתו 5אסיחיא כ5וכנא השוק העצם עסמחו5רת
 למעלה והולכים הצוה"ג, מתחילין ושם א/ 5ה5ול 5אמצע שקוע מרו5 כמו עשויה לארכו5ה שמחובר 5מקוםוה

 בעצם ד5וק והוא  שקו* ואונו חטוטרומ, כמה וכמו ע5, כפתור כמין עשויה היא בראשו, השני 5צדלמעלהע
 השוק עצם כמו באמצע, שקוע מרו5 כמון ג"כ עשוי הוא השוק, אל מחו5ר שהוח 5מקום הקוליות, ועצםהקוליומ,
 מכפתור קטן שהוח אלא כפתור, כמו עשויה ג*כ הוח לחגו1ק סמוך ולמעלה מהשוק. הרבה קצר שהוא רקה2"ג
 יצחק4 )5ית 5אסיהא כבוכנא קטנשג גני5ים לגוף וסייבר קטנות, חטוטרות שלשה לו יש ו5ראשו הנ"ל.השוק

)8,(
 טעט ומן יש שמא השש און ומ5ט4 מ%יך אם אכל חוהך, ואונו כשפוסק רק הש 5שחיטו4 שה%השהייה

 חותך שאעו אף תסןד ומבוא שמוליך דכל ואעו""ק, דעת הוא יכן י"ב4 כ"ג  )מנה"י, חותךשאהץ
 ב'4 91 )כ"ג 5ח לןלית

 ומיורעיו, משכיניה לחולה ממציחים שתמיד לפי 5וה"ו, שכיח לא הוה הוין חולח, לשם בשבתשחיפה
 ל"45 כ"ח )מבו"ש, נכון 4יןאם

 הוא הש5ר מקום אם אפ" היע שא-ש, דמיקרי 5ש"ע שנת5אר מה וכל לדעת, נטן שבר. אלשבר
 שבר אל ש5ר מוקרי זע"י שוכבין הש5רים שאע כל הש5ירזא מקום וניכר 18עדחן

 ב'4 יאביל5ו"ש,
 י"48 ל"5 דע"ת "יו )נ1"5 לחו,1 אין רגליה, ויררח מ" *חות שנפלה 5המהשגרונג
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 ראשמ תל9 רפה מיורה והיתר אימורלדיני
 9'יי פי5ע פד אימפי5ץ
 בית אלף מדרע8"י

)א(
 סע5ס"

ג"א-_5 הבע-ח. בבטןאבן
 ג-45-כ' נפילה. לעגין בהמה. או עוף, על שנפלאבן
 נתמסטס. גשמס. החק מזאבר

ס-ב-אן-ד' מדולדל.בשר
 ק,-4ף בריה. לעגין מפרכסה, בעודה נביהאבר
 ג-ה--5 גפוא. בלא שינוי, בו שנמצאאבר

ג-ח--5 איברשריסק
ג"4--נ' שגשברו. עוף, שלאגפיד
לל--י המים. עוף הוה איאדוזא ל-ב--ט' הפשט. בויקת לענין ששעימן,אווזות
ל-ג-ט' בצוארה. כפתור שנמצאאווזא
ק"א--י חהר"5. לענין שמינות,אודזות 8"ב--5 הבר. אפזות ונראווזות
 ס-ט.-אי מליהה. לענץ מבחוץ, שהודחואודזווז
 ט"ז-א,-14"ב שחיסה. לענין בנו, ואתאווזו

 ע-ב--ב' תורה. בני רק הם אורחים, לכבודאורחים
צ-ד-ג' זוג את זה מבסליןאימורין סע-י כבהמה. וםאחוזת
צ"ב-יף דבוק.אימור
 צ"ה-י' שחיסה. לאחר ראשו להתיז אםאינדיק,
צ"8-ד לח. והיתר דבוקאימדר צ"חע-בי סעמא. או שמא, בתראזלינן
צ-ב-וו' בשר. קוירת על שנסלאימור
 ונתערב בחד, חד שגתערב וראימור

ס-ס--ג"ב ברוב. מהןא'
 ק-ג-5 אחר. דבר ע-י רק המאכל, שפומאימור
 ק-ה-א' מחזקינן. אם כלי, אלי מכליאימור
ק-ה-א' לרשות. מרשותאימור
צ"ט-יף אותו. משערע איך שנתבסל,אימדר
צ-ט-וף פתחילו4 לבסלו מותר חאימור
 להוסיף מותר אם להיתי, שנפלאימור

צ"ט--ה'ולבסלו.
צ"ט-וו' במזיד. שביסלואימדר
צ-8-ד' ס'. צריכין אם וזרקו, שנתבסלאימור
ס-פ--כ-א נאבד. וא' בחד, חד שנהערבאימור
 צ"8-ד אחרת. לקדירה תפל שנתבסלאימור
צ-8-ד טעמים. ב' לקדירה, שנסלאימור
צ"ה--ה' הוא. כמה וידוע לקרירו4 שנפלאימור
צ-ו4-ט' איסור. מבסל אםאימור
 מיניס, ב' והוא שוה, שסעסןאימור

צ"ה4-ס' זה. את זה מבסליזאם

 סע5ס"
 היתר זיתי לשלשים שנפל גושאימור

ציס-אף רוסב. ושלשיםגוש,
 6ליהו4 אש. ע"י בקדירה שנבלעאימור

צ"8-ד עירוי.כבוש. ק-ח4-ד בהיתר. שנגע בלוע,אימור
 מועס, היתר לתוך מרובהאימדר

ק-4--נ' המאכל.1סוגם
ק-4--נ' אוסר. אם כלל, סעם בו שאיןאימור
ק"ה-5 היתר. בכלי שהופאימור
ק"ה--5 צונן. וי שנגעו, והיתראימור
ק-ה--ה היתר. עם שצלואימור
ק"ה-וז' שנצלו. שומן והיתר כחוש,אימור
ק-"4-ג' עימי. מ"מתאימור צ"ח--אי בהיהר. שנתערבאימור צ-ח--א' לפחו. סותר אם ספק, בו שישאימור
 על בו, לסמוך אם 1"יתי,אימור

צ-ח-אי אשה.עדות
צ-8-ב' ס'. הוי אם ספק ויש בא-מ, דר,אימדר צ-8-ב' שמ* בתר אזלינן 4ן מס', למעלהאימור
 8-ז--ר ישרול. בבית לבשלו, מותר אםאימדר
 אם נימותין, לקסניות שנפלאימור

צ"ן-וו, . מיקרילת
 צ"ט--ו' לבסלו. מותר אם דבריהם, שלאימור
 איסורין, בשאר שהך אם דסרוד,איידי

צ-4-4ה' מדפחוץ
ס"ד-וו' מותרת. אםאליה
צ"ה-יה האיסור. סעם פוגם חאפר,
1-8-ז' סרפה. נבילה. מביצת שנולדאפרוה
 ט"ו-א' מותר. אם העולם, לאויר יצא שלאאפרוח
ס-ו-א' הנוצות. גדלו שלאאפרוח
צ-ב-אע-ה לס"סו.אפשר
צ-4--ז' למלוח. שנסל ומבושל,אפוי
מ"4-אי שפתכה. שנימוקה. שניסלה.אם

ל"41-א' הרהם4א1ב1וז
ל"ה-א' הריאה.אומווז
ל"ה-ב' צורתן. שנתחלפוח1נ1ת
ל-ד4-י יתייות.אונווז ל-41-ף קסנה.ח1נה
ל-ה--טי בריאה.אמזום
 ערוגה. בשומן דבוקות עליונותאונות

ל-ס4-דבשורה.
צ"ב-ד ל10"סואפשר
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י"ח--4ר לשתיטה. "סכיןבדיקת
י-45-י-ב שתיטה. לאחר הסכיןבדיקת
 י"ה--י-א 141. 14 כל בין הסכיןבדיקת
ל-ב-יי וההוט. השורהבדיקת 4-י בעוה הראש עיםבדיקת
נ-ה--5 נפיה.בדיקת
נ-1-יוי הגעין. צצומתבדיקה נ-4--ט"1 בור"ה.בדיקה
נ-*-וף צצוה-4בדיקה
 כ-ח--י-ט הכיסוי. קוום יהסימני* "0מ1בדיקת
 פ"ו-חי הרוב. על לסמור אם בתולעים,בדיקה
כף--א5 באיסוריכג שנתפטמהבהמה
סן-14 איסור. להאכילם אם עוה שבהמה
 כ-45-וף השתיטוע לאהר הסימניםבדיקת
8"א--י מהטריפה. שינקה כשיר*בהמה ע-ב--5 לבה. ננד ס' לה חש אםבהמה
 אם ליאטקיס, מביה-ש שלוקתיןבהמדוז

ק-י--,ר 8ירש. וין להןהוי
 חצי ונפל טריפ4 בהן שנתערבהובהמוון

ק-י-ד תולין. אם לים,בהמה
צ"5"-ר' לתבשיל. שנפלבדריון
צ"הי-י' בלשון. הבשר ללתוךובשר
מ"1--ו' בוקין.בועדון
נ-ה-בף מדוכתיוע ושף ואטמאבוקא
ל-ו-14 בריאה.ובועוק
ל"ה-ור בריאש הנגלד עלבועה
ל-ו--ור ריעות* שאר במקוםבועה
ל"ו--ג' סמוכו*בועות
ל-ו-.ג' כשתים. שנראהבועה
ל"ו-ה' האומה. בשיפוליבועה
ל-ו-הי וקמט. הייץ עלבועה
לי4-,ר טיגרי. נגד בוע* נגובועה
ל"4-,ר סמוכי* וטינריבועה
ל-4--ד' הריאה. בשיפוליבועה
ל-ו-ה' לעבר. מעבר הניכרתבועה
ל"ז-5' בורדא.בועה
ל"ו--ה נקב. בה שנמצאבועה
ל-ו-ד הלב. בקנה סירכא שב1קמק
 אומר אהר ובודק טרפק אומרבודק

ליט14"ד-י'כשיר5ע
ל-ט4ל"1 בייא* פני*בדיקת
ל"ט-14 הריאונבדיקת
מ-ה-ב' מים. בו שנמצא עוה שלבמן  ס"1-ד המוויות.ביצים
ס-1-ח' דם. טשת מחשש צלויות,ביצים  על דפ ונמצא בקערה, הטיופותביצים

0"1-ה מהפ.14

ס-1-,ה במינו. מין הוי אי אמת,ביצה
 אם הולכות, בקוירה שנתבשלהביצה ס"ב-ן" שנתלשו. וכרביצי

צ"45-כ' התרנגולת. בתוךליתנה  אהוות, ובר מאיוותביצים פ"1-1 העכו-* מן לקנות* מותר אםביצים
1-8-ד שתורות.שתרטופוהון 8"1-ני שנתערבו. וטרפה, מנבלהביצים  שנטרפה. מתיחולת,ביצים

8"1-י 8"1--י, מהכ4מו. הרננולת, שהשלהביצים
1-9-י שתוטדב או נבילה, ספק בה שישביצה 8"1-ה' אהרות. עם שנהגשלה טסש4 עוף שלביצה מי14-45 נגעשהאלען( נפותיםביצים  שאר עם ובשלוהו, ביו-ט, שנולדהביצה

1-9-פיביצים. 8"1-ה' להתרקכג העוף שהתתיל טמ4ג עוףביציז 8"ה-יה טרפה. ספק שלביצה 1-8-רל דם. אפרות, בה ש"שביצה  8"4-1, לעכו-ם. למכרה מותר אם אסורה,ביצה 8"1--ה אתרות. עם שנהכשלה וטרפה, נבילהביצוז

ע"ו-י וגוים. עופות של במוליתא,ביצים 8"ז--5' בב-ח. לענין בעופות, הנמ55םביצים  ע"ה--14 מליחוע לענין בעופות, הנמצאיםביצים
 8"1-4ד ד5*ביצי
ע-ו-14 בשר. עם לבשלם או למלחם, אם וכר,ביצי
 והוציא טרפה, שם והיה שבישל,ביצים ס"סנ-כן--ו' טרפוע שם שנתערב מתרנגולם,ביצה

ק-ו-14 בכף. 14כל ק,-14 מאכל. בה שליבנו נבילה,ביצון
צ-ח--ד שנתערבה. ום, טי9ת ש"שבהביצה ק/-י אפרות. בה שחשביצה
 טרפות ספק בה שנולד מתרננולתביצה י ס"ם-ב' שנתערבה. טרפה ספק מתרנגולתביצה

 יווע, שאין ביצה, בה נמצאאו
 שאץרע קוום בקליפתה, נגמרהאם
 מוחף היא אם ספק או טרסה, מספקביצה יס-ם-ב' שנתערבה. הספק,לה

ספם--1" מכשירא. אוטרפה
 מהן 141 שנתערבו, הרנגולים מיביצה

ס-4-ר טרשגודאי
ס"ם-ר' טרפה4 וואי וי כשרות, מיביצה
 אותן עירה בקליפתן, המתבשליםביצים

ק-ו--14 טרפה. א' ונמצאאערה,
צ-ח--14 ושיעורו. המינים, בכל שסור,בימול ק-י-י בי.בימול
 צ-ח--ט' ביה. חש אמרינן חבילה
 צירוף לענין במאכל, ובלוע בכ4,בלוע

צ"ג-4רבביטול.
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צ"ד-ד בו. בקיאין אנו אם שומו,בלועיז סע"ס9

 ק"ררף רוסב. בלא יוצא אם בכלייבלוע

ק"ה-ף רוסב. בלא לח' מח' יוצא אםבלוע

ק"ררף מפסג וין בו שייך איבלוע
ק"ו4-4ף עכו"נ4 בכליבישול
ק"ב-ג' שליי6, דבר הוי אי בכלי, אימרבלועיז
 6ליתה. ע"י אש. ע-י בקדירה איסורבלועיז

ציו4-ו' עירוי.כבישה,
8"ו-4ף וסימניהם.ביצים
8"1--94 העבו"מ מן לקנותםביצים
ק"4--ה' חהר"ל. הוי אםבבם"ע
ק"3--כ' בסלים. אם ונשחסו, שנתערבובע"ח
ק"נ-א" מהן. 4ף ופירש שנתערבובע"ח
ק"3--ה לפגינה ונתיורו שנתערבובע"ח
ק"3--ה בב"א. מחציתן ופירשו שנתערבובע"ח
 ופירשו במתכוין, ופירשן שנתערבובע"ח

ק"י--ף מעצמן.קצתן
ק-ג-4ף תשקצו.בל
י"ג-ב' שחיסוג לענין קלוסה, פקועבן
י"ג-ב' שנסרפונ מבהמה פקועו:ן
אג--ר שנתנבלה. מבהמה פקועבן

 ס', ויש איסור, של בסכין שתתכןבצלים
צ"ד-ע' הבצלים. דיןמה
 ונתנן בשר, של בסכין שחתכןבצלים

צ"ד-ר עכו"ם. של בסכיןבחלב.
 נסרחדג בריה. ספק בסלוג אםבריה

 ב'ק'-4ף בריה. נקראאיוה
קע-ר מרק. של לקדירה שנפלהבריה
ק"א-ע' שנחתכה.בריה  חס-אן-ז' ל6קום. ממקום עוקר השחיסהברכיז
 ס"ז-ב' מליחה. בלא לאכלו אם תי,ב12ר
ס"ב-ב' החק מן הפורשבע1ר
ס-ג-א, בשו4 המושלךב12ר
ס"ג-4ף עכו"ם. ביד הנמצאבע1ר
ס-ג-א, העין. מן שנתעלםבשר
מ"ו--א' הדקין. בנקיבת סותם אםבשר
 צ"ב-הי תלב. קדירות על ליבשו מותר אםבשר
 אם תולבת, בסבין שתתבו רותועבע1ר

צ"ד-ף תת"ג. ביהשחך
צ'-ג' עוף. בשר שתיסה. בתלב שרויבשר
 צ"4--4ף וב"ז. שגגעו תבינהבשר
צ-44-.כ' צונן. א" של בקערה להניתו ח צונן,בשר
צ"א4-.ג' בלחנ4 ליגע מותר אםב12ר
צ"41-ד' רותח. חלב לתוך שנפל צונן,ו:2ור
צ"4--1 וב"1. שנח1 מלותים, וגבינהבע1ר
צ"4-וו, וב"ז. שנגעו יבשים וגבינהבע1ר

צ"א4-ד' צונגים. לוה וה שנפלו ותלבבע1ר
 צ"ב-4ף לתלב. שנפלו:שר

 ביסולו. ושיעור בתלב,בע1ר
 בהנאד4 מליחה, ע"י בחלבו:ע1ר
 בהנאה. בבישול. באכילה. בחלבבע1ר

 סיגון. צלי. מליחה. כבוש.ע"י
 סמאד4 בחלב שבישל סהורהבע1ר
 בחלב. ועודק חיהבע1ר
 אשו4 בחלבבע1ר
 מעושן. בחלבבשר
 מתה. בחלבבע1ר
 ישראל. בבית לבשלו אם איסור,בע1ר
 בישול. אתר בישול לענין בחלב,בשר
 לפגם. סעם לענין בחלב,ו:ע1ר
 בחלב. כעץ, יבשבשר
 4ף. בשלתן לאכלן אם וחלב,בשר
 בב"ח. לענין לתינוק, הלועםו:ע1ר
 בינעש. המתנה ושיעור בחלב,בע1ר
 גבינה. אחרבשר
 הדחה. מליחדג צריך אם לצלי,בשר
 צליה. אתר הדתה צריך אם צלי,ו:ע1ר

 צלהגקודם
 מליתה, שיעור הצליה קודם ששההבשר

ע-ו-כ' הדחה.בלא
 אם בתתילה, הדיחו שלא צלי,בע1ר

ע"ו-ב' לבשלהמותר
 הצליה, אתר הדיתו שלא צליבע1ר

ע"ו-ב' לבשלו.אם
ע"4-1ף נ6לוג שלא בשר עם שנצלה שנמלועו:ע1ר
ע"91-41 בבצק. לספל אם נמלח, שלאו:,טר
 בשומן. אותו למשות אם נמלח, שלאבע1ר

ע"ו4-4ף מתובלות.בביצים
 הודח, ולא מליחה שיעור במלת ששההו:ע1ר

ע"91-41 כך,ובישלו
ע"ס-י9 אומבשר
 אם נמלח, שלא האש שאצל צליבשר

ע"ו-,ה בסכין.לחתכו
 בשר על שנמלת והודת, שנמלחבע1ר

ס"ס4=ח עוד. נמלתשלא
 בלא לכלי מליתה, אחר שנתנוהובשר

ס"ס-כ,הדתוג
 שנהנוהו מליחה, שיעור לאחרבשר

ס"ס-ב' תולבת.בבלי
 ס"ס-כ-א צלהג ע"י דמו להוציא מותר אםבע1ר
 עע--4ף דגים. עם למלחו מותר אםבע1ר
ע,-נף 6לות. )בצירק והחלב שנוגעין, וחלבו:,טר
1-ר סרפה. בשר עם שמלתה שתיסה,בשר
 ע'-ה' במלוג לשהותו מותר כמה שנמלועבעסר
 בשר אצל שנסל והודת, שנמלתבשר

ענו' נמלח.שלא

 סע9ס"
צ"ב-ב'

8"ו-4ף
8"ו-ף
8"1-ג'

8"י4-4ף8"1-"
8"ס-91
5"ס-4ף
8"ס-ב'
ע"ו-4ף
ע"ו-ב'
ע"ו-ב'
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 סע"ס"

 נמלח עם ליחנו אם נמלח שלאבשר
ען--ה פלס.ולא
ע'-ה מליחה. שיעור תוך שהודח,י:שר
ען--ה לציר. ונפל נמלח, שלאבשר
ונ-ר, מליחה. שיעור תוך לציר, שנפלבשר

ע'-ף מליחה. שיעורלאחר
ען--ה שא"בה בכלי לציר, שנפלבשר
ען--ה לציר. ונסל הודח, שלאבשר
ע,-ע' מליחה. שיעור תוך דם, עליו שנפלב,טר
עע-ה הקרקע שעל ציר, לתוך שנפיב,ןר
 מלוחות, בחתיכות שנחערב נמלח, שלאבשר

ען--ה שא"מ.בכלי
 מליחה, שיעור תוך לאכלו, אם חי,בשר

 פתיחה -
 ס"ס-א' מליחה. לענין קרח, שמ4בשר
סי4-א' כה והדיחוהו במליחה, שנקרשב,טר
ס"ס-כ' תחילה. הודח ולא שנמלח,ב,טר
ס"ס-ב' שהודח. בשר עם ונמלח, הודח, שלאבשר
ס"41-י' לכ'. ונחתך שנמלחי:שר
ס"ס-ד' אח-כ. הודח אם א'. מצר רק שנמלחב,טר
סיכ5-4ף מליחה. אחר ונחתך שנמלחבשר
 מליחה, אהר המלח ניפץ שלאב,טר

ס"ס-ח' בכלקונתנו
ס"ס-ס' אחרונה. הדחה בלא ונתבשל שנמלח,בשר
 ושמו אחרונה, הדחה הודח שיאבשר

ס"ס-ס, נמלח. אם ספק בו שישב,טר
 בה שהיה רוחחות, לקערה שנפלב,טר

ס"ס-ט, חלב. עם מחומץבארשס,

ס-ס-ס' אחרונה. הדחה בלא שנתבשל יבש,בשר
 ס"ס-י' נמלח. אם ססק בו שישבשר ס"ס-" )צירי4 חלב עם שנמלח ססק, בו שנפלב,טר
 ס', ויש מליחה, בלא שנתבשלבשר

ס"ס-י"א החתיכה. דיןמה
ס"ס-י"א ימים. י לאחר שנמלח,בשר
ס"י-4י"ב מליחה. בלא ימש ג' ששההבשר
 הצליה. אחר לבשלו אם ימים, ג' ששההבשר

ס"י--י"ג ימים. ג' לכתחילהלהשהותו
 שהה אם ספק ימים. י טך שנשרהב,טר

סיט.-י-ג ימי4י
 בשר עם שנתערב נמלח. שלאבשר

ס"ט.-י-דשנמלח.
סיס--ט"1 מעל"ע. שנשרהבשר
ס"ס--ט"1 במים. ימים י שנקרשבשר
ס"ס--ט"1 בינתים. המים ונחלף ימים, י כבושב,טר
ס"ס-ייח שא"ש בכלי שנמלחבשר
ק"י--9 בשוק. הנמצאבשר
 ק"41-א' א'. בתנור לצלותם אם ונבילו4 כשרבשר
 ק"ג-ר, נסל"פ. לענין בתן, חלב אובשר

ק"ה-5 צונן. וא' שנגעו, וחלבבשר סע"ס"
צ"ח-!9 ביסול. לענין 8ר4 ובשר "זירבשר
צ"4-צ ושמו. כחושבשר

)ג(
 שנפחהה. שנסדקוג שנתרוצצהגלגולון

 בה שיש ונקשרה.שנשברה
 כ'ל--א'נקבים.

8"ס4_א' בשון אחר לאכול אםגבינזז
8"א--ב' סרפש בהננה מחלב שנעשהגבינה
ק"א--ב' סחם. עכו-ם שלגבינח
8"א--בי שנתערבו.גבינוון
ק"ה_-ייב עט"ם. בדסוס שנעשוגבינוון
 ק"א--ב' סרפונ בחלב שהועמדו,גבינוון
 ונמצאח בהמוח, מכמה שעשוגבינוון

ק"א.-א' סרפה.א' ק"41--א' עכו"ם. מחלב ישראל, שעשהגבינוון ק""4-ן9 האלנדיש.גבינוון
 נמלח, שלא בשר, ממולאיםגדיים

ע"ז-א'לקדירה.
צ"ד-ה' ב"י. בשר קערח על שנפלגבינזז
 ק"ה--5ף בחלבו. שצלאוגדי
ק'-א' בסלוג אם הנשה,גיד
 העכו-ם על לסמוך אם וסלאים,גדיים

ס"1_5 ימי4 שמונהבדין
0"רר-ה' הנשה.גיד

נ"ט--י מותרת. אםגלודח  לן-ג' חסרון. בו שיש תרעולת, שלגלגולון
לע-כ' גבוה.נוצהה

כ"4--כ' בשחיסה. שנחתךגמי
נ-ג--נ' שנשמס.גף
נ"4--5 שבר. אל שבר ונתרמא שנשברגף
נ"ג--ד' השבירונ בזמן ספק ויש שנשברגף
נ"ג--5 שיעורו. כמה שנשברגף
8-ז-ד בחלב.גידין
צ"4-1ה' שיעורו.גרירה
 י,פות. עחוגראפין,
 שנחסו1ע שניקבונ שנפסקה.גרגרון

ל"ר4_אמ-ס'שנסדקוע
)ך(

 בקערת תתמ בשר, במחבת שבשלו,דבש
צ"ד--ס'חלב.

י"ג--א, שחיסונ צדיכים אםדגים
 צ"א--ב' ע13"ם. בכלי לאכלו אם )הערינג( מלוחדג

 8"ז-ר בחמאה. בחלב.דגים
סיו-א, מותרין. אם וחנגים, רגיםדם
ס-1--נע4ף ביצים.דם
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 סע"ס"
 ס"1-ד החרנגולח. של במעי הנמצאת בביצה,דם
 " ס"4-1ר 1ם.דם
ס-ו-א' "אברים.דם
ס"1--ד' האיסור. במקום הוא אם וספק בביצה,דם
8"י-ף בחלב.דם
 ע"4-1ד כך. וצלאו בשר, על צלי. על שנפלדם
 ע"1-בי בעין. ודם הבשר, 8ני שעלדם
 חשש לענין בעוף, 1נ1סף המפעפעדם

נ"ו-1"גדריסה.
מיו4-כ' שהרים. של בהשתנהדם
כ"ח--ס, כיסוי. לענין בקרקע, שנבלעדם

 ען--ה מליחה. שיעור תוך בשר, על שאלדם
 ע"ג-י, שפירש. הכבו,דם
ע"ב-א, של".דם

8תיחה שבישלו.דם
פתיחה כבישה. ע"י היוצאדם
פתיחה הבישול. קווםדם
ק"ח-1 כנישה. ע"ידם
8"8-ד אום.דם
8"א--ח' דבוויפדבש
ק"ג-בי סינון. בלי לאכלן אםדבש
ק"י--ד א'. ונאכל שנתערב, "שוגדבר
 או א', 81ירש שנתערב, "שובדבר

ק"י--ו' ליכגנפל
ק"3--ד א'. לאדם לאכלן אם שנתערב, חשובדבר
 מהחערובות, ונסל שנתערב חשובדבר

ק"י-ח'לשנית.
ק"י-א' בספק. בסיל. אם שבממן,דבר
 נקרא מה אוסר. כמה עד "שוב,דבר

ק"י-א, חשוב.דבר

 חריף. עהן חריהדבר
 כשהמאכל בסל. אם מתירין, לו שישדבר

ק"ב-ו"מתקלקל.
ק"ב-ד שנתערב. קודם ניכר היה שלא שיל"מ,דבר
ק"ג-ד ושסר. שחוזר ש""מ,דבר
 שאר ובין בינו, ההבדל שיל"מ,דבר

ק'-ד חשוביכגדברים
 ב4רנו נתערב חערובותו בב' שיל"מודבר

ק"ב-א, שמג בתר גיה אולינן 4רמינוו

ק"ב-כ' לבוא. עתיד המתיר כשאין ש""מ,דבר
ק"ב-י' עצמו. מחמת האיסור כשאין שיל"מ,דבר
ק"ב-י' איסור. של בסעם שחך אם שיל"מדבר
 ואח"כ תחילה, במעו שמערבדבר

 י"~-נ'. מינו.באינו
8"ג-סי סמא. דג במעי סהור,דג

1נ--א' איסור. עם שנמלחודגים
 שנמלחו חשש, יש אם מלוחי4דגים

8"4-4ה, הסמאיכגעם

8"1-עד מותר-ם. אם יבשיס, מלוחיםדגים סע"ס"
 שמולחין בכלים עופוח. על ששלחודגים

1נ--ביבשר.
צ"ו-5 בשר. עם שצלאןדגים
 אם מעכו"כג לקנותם אם מלוחים,דגים

צ"1-א,-ד חריף. דברהוי
 ג' א, ק"ו, דגיכג שם שעירו בקערה, שנמצא סמאדג

 ציד-ד דסכינגדוהקא
 מ"8-1, סותם. ובשר סותם. וקרום שניקבו,דקין

 סותם. ושומן בעו5ע שניקבודקין '4
 מבסן. שיצאודקין
 מחס. בהן שנמצאדקין
 בדיקה. %א להשליכו, מותר אםדקין
 קרוכג בו ועלה שניקבו,דקין
 בלוא. ומראוהן אבעבועוח, מלאדקין
 שמקבו.דקי
 בשחיסה.דרסה
 יייס. ע"ידרוסה
 בבהמות. לעופוח,דריסה
 מדעת. שלאדריסה
 רחב. במקום בעופות,דריסה
 בכלוב. איפו4דריסה
 רחב, בחצר בבקעה. לבהמותדריסה

מוקפה.
 תרבות. בבןדריסה
 חקנה. לה יש אםדריסה
 עו5ק. )עהן לעכו"ם. למכרה אםדריסה

)11(
 לחלב. מבשר כלים,הנעלת
 בשחיסה.הנרמה
 שניקבה. וכנתאהדרא
 וסעמיה. מליחה, קודם הבשר,הדחןן
 אחרומ.הדחה
 ביו"ס. הבשר,הדהת
 ריחא. לענין לשבת, בתנורהב1כ!נה
 בשחיסה. הסימניםהזמנת
 ביסול. בו שחך אם בהיתר,חיתר
 חפל. ואיסור מלוח,היןזר
 בשחיסה. והובאי14זולכה
 לזה. זה שניקכו וביה"כהמסס
 לדעת. השוחס שמוץ בשחיסה,הלכות
מ"ח-ד חולי. ע"י שניקבו וביה"כ,המסס
 מ"ח--ד אן דופן רק שניקבו וביה"כ,המסס
 מ"ח--ח' בפמם. מחס בו ששצא וביה"כ,המסס

מ"ה--ח' מבחוץ. דםוקורס
מ"ח--ח' ק"ה אחר בדקו ולא ששבוה,המסס
מ"ד8-4' מעל"ע. מחס בו שתחובהמסס

מ"1--5

מ"1--ר
מיו-י'
מיג--כ'
מיו-1
כ"ו-1
ףו-1
נ"ו-5
נ"ו-ד
ףו-14
נ"14-1

נ"14-1
נ"ו-י"א
נ"ו-מ"1

8"ם-א"
כ"ד-י"ג
ס"ס-א,מ"1-י
ס"ס-ד
ס-ס-י"ג

כ,-א"
צ"ס-ל'
ק"ה-י'
כ"ד-כ'
מ"ח-ד
כ-ג-א'
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%י  ה, ייט-ד' לכיסוי. שחיטה בין בשחיסה.הפסק 

 נ"ח--י' נפילה. לענז בבהמות, לשחיטההרבצה
 נע-ש5 האברים. מקיבתהקפה
נ"ז-י"ח דריסה. בדיןהקפה
ק"א--ח' מתעדב.הקפה
ל"ו-ה' הרשה. בנקביהקפה

)ן(
ע"ט-י, טריפה. בהמה שלוולד
 צורתה. מקומה שינתה חסה יתיהורדא

 כ"ב-א, לשחטן. צריכין אםוורידין ל"ה-.כ' אונה. לחסרון משלמת אםהפובה.
ל"ג-לף בדריסה. בדיקתווושט דל"ג--5 שיקנוושפ
 ס'ל"ג-ח' קוץ. אודס. בו שנמצא1,11ב1
 ל"ג--ס' סוהם. אהז שומן אם שניקב,11,טב1

)ז(
ק"ד--5 לתבשיל. שנפלוזבובים קע_א, בטלי0: אםזבובים
ק"ז-ב' בחומץ.זבובים ק"ז_ב' בתבשיל.זבובים 8"ז-י"א וגורם. וזהזה
ל"ג--ד קוץ. בו שנתחבזפק
ל"ג-י"א שניטל. שניקב,זפק
8"4--י"א גורם. וזהזה

)ח(
י"ג-א, שחיטה. צריכים אםחגבים
ל"ב-א' שנפסק. השדרה,חובז ל"ב-ה' בבהמה. מקומו,חופ
ל"ב.-וז' שחור.חובז
ס"ג--א' שנ"מהע. לבשר סימן, הוי אםחווזם
ק"4--5 שנתבסל. באיסור ~יטד,הוזר
צ"ט-4ף ~ניעוהחוזר
כ"ד-ד בשחיסה.חלדח
י"ד-91 אכר. בה שפסר מבהמה,חלב
סן-א, בפסח. נכרי, מבהמתחלב
 אמרינן אם בקדירה, מעל"ע ששההחלב

 כמבושל. כבושביה
 נ"ס. בר נ"ט לענין בכלי, צלולחלב
 בחלב. בשר לענין שחיטה,חלב
 צונן. בשר לתוכו שנפל רותחחלב
 לבשר. שנפלחלב
 בשר. קדירה על שנפלחלב
 מים. עם קוירה על שנפלחלב
 בה. להעמיד אם קיבה.חלב
 אשה.חלב
 כשרונ בחלב שנתערב, טריפהחלב

ע שינקה כשירה, בקיבה הנמצאחלב

ס"ר-"ף היתיה הקשה שעיחלב פפפ האש, אצלר תחת שזבחלב ס"ה-והו הוקין. שעלחלב
ם שבדקין. הנקב את סותם פםחלב
צ" שנפל. נר כלי. על שנפל מהותך,חלב 5-א, חה4חלב
8"א._א, טדפג או טמאה וחיה בהמהחלב
 שמן. עם שנמלחחלב

ק"45--ס"  ספק ויש יחה שנמצא ובשד שומןחלב
צ"ה--ב' יחד. נמלחואם צ"ח-,ף להסירה צרי5ים אם לתבשיל, שאלחלב מ"ה--*, שניקבה.חלחולת
עאה--א, מליחתו. דןחלחולת
 לח אם שבירים, אי שלמיםחלטונים ע.4_י בכבד.חליפה ס"ס54*ט צריכים. אם מליחה, לאחר בבשרחליטה

ן
ק"ט4_11מיקרי. ק"י4-אף חהריי.  לענין קסה, מליאהחלחולון

ק-ג-"ף חודש. ייב לאחר בפסח,חמץ
 ףס"ז--רל הזה. בזמןוקליבןה
קיי_א, אוסר. כמה ער ב*סח,חמץ
צ"ח--א, עוה בו שנפלחטאה
נ"ה--ה בבע"ח. רגלחסר ק"3--5 טריפות. 5א, ויש שנתעדבו,חניות ל ס"פ--כ"ס, ס"ס. לענין ממש, יסורחזקת נ"4-ב' בעוף. גףחסר ל"ה4-כ' אוגא.חסר ל"ו--5'מבפנים. ניקבי ולא מבחוץ, הרהשה מגוףחסר ל"ה-עף קצת. הורדא מןחסר
 בעוף. שניסלחרבזום

ס"ה--ג' המליחה. קודם בעופות,חריכה ב'ל"ג-וי צ"ו--4ף בשה בסכין שחתכוחריף
צ"ה-5' ודוחק1ג ביבשחריף 5צ"ו-א, יומו. בן באינוחריף  חרהן. כרישין. שומן. בבצלים.חריפות

 חמוצים. תשוחים מלוחים:דגים
צ"ו-5'בארע"פ.

ד4-י
1ע-ףצ"ה-י
צ"*-ן"
צ"ב-,מ

צ"ב-ז'

8"4--ד
*"א4-ב'
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צ"1-_5 ב"י. באימ שבישל,חריף יף

 לבטל מצסרף אם שבקדירה, אומהחרס
ציס-8' שנפל.האוסור

ציה--ה שנתערב. איסור, של התחצי
 מלוחה על שהונחה תפילה,חתיכח עו_8' סעמים. ב' שמלחה בשר,חתיכת

ע,-ב'והודחה. צ-א.-ו' בב-בח. נ-נ,חתיכה י-ס-_5 איסורין. בשאר בב-בח נ-נ,חתיכה
ק-4--8' ספק. בה שיש דר', באיסורחהר"ל
ק-א4-ה' חשיבותה. שנחמעסחהר"ל
ק"א5-4 בטימ. שלא במיע.חהר"ל
 תולין אם אחת, ח' שנחתכהחהר"ל

ק"1-44 האוסור.בו
צ"ב--ו' בכלי. מנחתיכח
 איסורין. בשאר בחלב. בבשר נ-נחוזיכה

 במליחה. ביבש. לח. והיתרבאיסור
 ו'צ"ב-ג' בישול. דרךביבש

 אוסורין. בשאר בב"בח. בכלי. נ-נחתיכה
צ"ח-וו' כ-ח. מתכות. עץ.בשל
ק-י-וו' סריפה. בחן שנתערב בשרחוזיכות

)!0(

ס-ד--כ' קרום. או חוס אחריה שנמצאפ!בח
 מהגרגרת, הסכין על שנמצאפבעת

כ"ד--י-ס שחיסה.לאחר
ס-ג-א, העין. מן שנתעלם בובר עידכ!ביעוז
ע-ס-י, מסמאה. שלוהפהורה
מ-ג-8' שניקב. שניסל.מחול
 נחתך. מברחתו. מפולש, נקב שניקבמחול

 מב0נים. לקוי נימוקה.נקרע.
 ה' מ-ג-י' שנים. נמצא מים. בהנמצא

 מ"4-4ה' יד. יתרת בה שנמצאפחול
מ"ג--ו' שניקב. עוה שלפחול
נ"ה.-לי דבוקים. והם יתיר, שנמצאפחול
 מ"ה--כ' שבכרס. נקב שסותםפחול
ע"ד-8' ניקור. בלי שנצלה ומליחתו.פחול
י"4--ב' ומליהתן.פלפים
ק"נ-8' לפגם.פעם
י"ה-י' כעיקר.פעם

צ"ה-א' איסור. בספק  ויי"1,פעימה
צ"ח-8' עליו. לסמוך אם ישראי,פעימת
ק"ח-4ה' באכייה. האסור בובר בלשון,טעימה
י-ב-א' מועי. אם עכו-4פעימת
ל"ו-א' מעל"ע. הניכרת בריאהפינרי
צאג-8' איסור. גבי כך אמרינן אם סעת,פעון

כ-ס-8' לטיניהן. לשמותיהן,כ!ריפווז

 אם ביניחם. תפ-מ ונלות,מריפות
 עליהן.לוקין

 כעיקר.מעם
 הכוסות. לבית בצל4 שנסרךמרפש
 מעכבת. בדיקה אם לכיה-כ, עעסרךפ!רפש
 נגו וה0ירכא הכוסות, לבית שנסרךפ!רפש

מ"4-ה' המחט.8י קיג-1 בחלב. בבשר לפגםמעם
ט,-_5 מחס. בו שנמצאפ!רפש
צ"ב-ה' בשר. קדירת על שנ0לה חלבמיפת צ"ח-ן9 בשה קרירת על שנפלה חלבפ!יפון

)4(
 ק-פ-יף סמוכק. בעינן אם שנתערב. ביבשיבש
 התערובות ונודע שנתבסג מבשיבש

ק"ס-ב, שבתבשל.קודם
 התערובות, שנודע אחר שנתבשל ביבשיבש

ק"ס-נ' האיסור. הוכרואח-כ ק"ס-ומ שבישלם. בתרי, חד ביבש,יב,ם
ק-ס-8' דר'. באוסור במימ, שלא ביבש,יבש
 להרבות מותר אם ובישלןו שנתבסל ביבש,יבש

 ק-ס4-ומ קדירוה. בנ' לבשלם ס'ועד
ק"8-1' לסחסו. ואפשר חנ"ג, לענין ילח,יבש
 לבררו, וא-א האוסור, שנתרסק ביבש,יבש

ק"ד--44וגיכר.
ליה--ב' בדריב מקמה. מגבוע אונהיווזרון
ס"ב--5 מסריף. שאוע במקום אכר,יווזרת ק-ג-ד' נוט"ל-פ. לענין חלב, או בשר בו שנסליין
 מבושלות,ירקות
 רגל.יוזיר
 כבד.יוזיר
 סרפש.יוזיר
 סחול.יוזיר
 קנה. תשס.יוזיר
 בהיתר.יצא

 שניסל.כבד
ס"ד4-עף בהנור. בנחך לצלותו אםכבד
מ"ב-4מ מרה. בתסר בו, מיעיל סלמה אכבד
 שנמצא כאבן. קשה נימק. שיבש.כבד

ט"ב--ג' אבן.בו
מ-ב--ו' שהתליע.כבד
מ"א--4' שנעקהכבד
 בסמ0ון נמצא מחס. בו שנמצאכבד

 ז'מ"א--י' שבכבד.הגדול
8"ו-שר בחלב.כבד

 סע"ס"
פתיהה
ציה-,מ
מ"4-ח'

 8-ד-ה תולעים. בהםמצא
נ"ה-ד'

ל"ג-ימ
ייד4-4י"ג

)ק
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ע"ג--א' יייתו. ודיןכבד סע"ס"

ע"4-א' ודם. לציר והוחה, מליתת לאתר שנסלמבד
ע"ג-4ף האש. על בעווו בעין דם עליו שנפלמבד
ע"ג-4ף לבשלו, מותר אםמבד
ע"ג-א' מליתו4 5לא צלטב בלא שנתבשלהמבד ע"4-עמ שנככשה.מבד
ע"ג.-5 תיתוך. צריכה אם לצליה,מבד
ע-ג-,ף בשר. עם שצלאהמבד
ע"ג-יף בשר. עם שנמלתמבד
ע"ג-יף בשר. ע"ג למלתו אםמבד
ע"י--5 במבושל. צלויו ב5ף שנמצאמבד
 ע"נ--5 במים. שנכבשמבד
ע"ג-זף ומליחה. הותה אחר שנתבשלה,מבד
ע"ג-א' הכבו. דין מה כנגוו, ס' 41רן שבישלו,מבד
 אחר לבשלו אם שים, י ששההמבד

ס-ט-י"בהצליה.
ס"4-ט"ו שנכבש.מבד
 ק-ה-ד 5קדירו4 שנגעה האש, על צלויהמבד
 ס"ט--כ' וירתיח. האור על שיתן כדי בכלי,מבוש
 ק-41-א' בכבישו4 הפסק שיעורו. וזמזמבוש
 ביבש. יבש קרושים. במים בצלול.  בגוש.מבוש

 שירהית, כוי כלים. אוסר כבוש אםבלהין.
 ק"ה--א' ספק. בו שחצ תריף.ברכר

 צריך אי ס', וחצ ותומץ בצירמבוש
ק"ה-א'קליפה. ק-41-א' מעל-ע.מבו,ט ק-8-ג' תהריל. לענין שלם,מבש  שנתתכה. שניקבו4 שהקטינה. שלקתהמוליא
 ייתה. בה שנמצא חרב. מכתשהוכתה
 ב'מ"ו--א' ום. זכים. עכורים.מים
מ"ה-התווץ. ע-י שניסלה אבנים. בה שנמצאמוליא
מ"ו-יף בתולותא. שקטנהמוליא
מ"ו-הי מראה. שיןי בה שישכוליא מ"5-4 עוף. שלמוליא

כ"8__5 כיסוי. לעניןמוי
הע-5 בשהיטוע פסולמונון
8ע,ה כיסוי. לעניזמוי

ק-41-ח' בהלבה שצלאומוליא
צן--ב' צליתו. ודינימחל
צע.-5 בשר. בסבין לתתכו אם רותה,מחל
צ,-ומ בקוירה. לבשלו אם שנצלה,מחל
צן--יי בשר. עם למלתו או לצלותו אםמחל
 שיעור עצמה בפני בשר, עס לבשלומחל

 עצמה בפני בשר. עם בישלוביטולו.
 ב'צן--4ף שו"ע.קריעת

ציו8-4' ביטולו. ושיעורמחל
ק"ה_-5ף בהן. בקיאין אנו אם ושמן,מחוש

8,-,9 טים. שמלא הלבמיס י%  כ"ח"-ייא ונתגלה.מיסח י*ט-ד ברכה. לענין לשתוט, עוו לו וחצמיסח
כ"ח--אי שהיטה. לאתר וםמיסוי כ"חנ_1"ח הרות.מיסחן
כ-4--מ בתטגמיסוי
כ"41--מ טרפה. בספקמיסדי
כ"ח4-עףג בהם. לכסות המותרים ודבריםמיסוי
 במה כשאין השתיטה, מעכב אםמיסוי

כ"ח4-עףאלכסות ל"ה-ע9 הורו4גמיס
 קדירת על שנתנו בשר, של קדיהמיסוי

ציג-איתלב.
ציב-ד תלב. סישת עליה שנפל הקוירה,מיסוי
 לעה, מעת תוך טים בו ששימשו ראשו4מלי

ציו-א' באיסור. בב-בה. יומו. בןלענין
 לאתר מים בו ששמשו ראשוןמלי

צי4-א' ליל45לינת
צ"ו-אי ברוטב. שעע הם, 4רסורמלי
צ"ר-א' חם. דבר על שנפל צונןמלי
ציו-א' תת"נ בו ש8ך אסמלי
צ"ד--ד גוש. בובר שני,מלי  נקהם. בתזקת הם אם ישראל, שלמלים

ציה.-ז9עכו"ם.
ציו4-א' הלבלוך. ינד ס' בו יש אםמלי
 ביורה שהויתן הלב, צלי בשר,מלי

צ"ה-_5חולבת.
צ"ד-א' הת"נ לענין חם, דבר על שנפל צונן,מלי
 בו להנית אס בצונן, איסור שבלעמלי

צי5-44'  יבש.ובר
 בו להשתמש מותר אם ברוהח, שבלעמלי

ציז4-יף לה.ובר
צי5-44' נר. עליו שנפל עץמלי
ציב-4ה חנ-נ. בו אמרינן אםמלי
ק-ה.-כי ראשון.מלי
ק-ה--ב, שני.מלי

ס"ט-א' בהן. להשתמש אם בשר, שרתת שלמלי
ס"ט-א' בשר. בו להויח מותר אם כשר,מלי
 בשר. למליתת הרשימלי
 בשר, בו שסלה מנוקב, שאינומלי

 בה להשתמשאס
 הקליפה. נגו ס' בו יש אםמלי
 בשר, שם שמלתו מנוקב, שאינומלי

 מעל-ע.ונשחהה
 בהם. להשתמש אם בשר, מליתתמלי
 בשר. כלי בין שנמצא הלב, שלמלי
 כלי, אצל להנית אם כות5ג בו שישמלי

9ט-ש"ו

1"0-4"0

ס-ט--ס-1
ס-4-י"ז
ציה--5

ציו4-אד מלה. בושחצ
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 סע"ס"
 דברים בהם ליתן אם עכו"מ,כלי

צ"הי-ד קשים.חרוסים
ק"41-ד איטור. בו שבלוע ממאכל, נאסר אםכלי

ק"ה-ד רוטב. בלא כלי אוסר אםכלי
ק"ה1-4 שמן. איסור בו שנפלכלי
ק"ה44יאג היתר. בו שנמלח יסור,כלי
ק"ז-ב' חנ"נ. בו אמרינן אםכלי
 ק"ג-ו, חודש. י*ב ישון בו מהני אם חרט,כלי

 אמרינן אם בהגעלה, תיקון בו שישכלי
ק"4-"1' נטל"שביה
ק"ה--94 כבוש. ואיטורכלי
ק"ה-ע9 בשד. בו לשרות אם שנאסרה,כלי
ק"ה--בי שני. כלי מבשל. אם ראשון,כלי
ק"4-וף תת"ג. ביה אמריע אםכלי

ק"ה--5 גוש. ודבר שני,כלי
 אם גיעוס, אוסוד בו שנבלעכלי

צ"5ה-ד בה.להשתמש
ק"ב=5 דשל"נ4 לענין איסור, בלועת עםכלי
צ"41-ר' האש. עי ריקן ועמד כ"ק, שנאסרהכלי
 במקצת היהר ובישל כ"ק, שנאסרהכלי

צ"ה--וףכלי.
 בישלו ואח"כ איסור, ספק בה שבישלוכלי

צ"5-4' היהה מקצתבה
צ"ה4-וף חנ"נ. בו אמרינן אםכלי

ק"פ-יי בה4 בקיאין או ח ושמן,כהוש קע-94 בריה. הוה אוכינה
ע"ד-4ף לבשלם. מוהר אםכליות
 ס"ח סימן סוףפמ"ג שני. כלי ראשון.כלי
 לענין מקוירה, שהוציא מאכל, עםכף

צ"ב-ס' ראשון.כלי
צ"ד--1מ בשר. של בקוירה שתחבו חולבת,כף
 צ"ד-4ף לשער. צריך כמה עד לקדירח, שתחבוכף
 צ"ד-4ף תת"נ בו לאמור ח יתן,כף
צ"ד--1מ לתבשיל. שתחבו מתכות, שלכף
 לענין פעמים, שתי לקדירה שתחבוכף

צ"4-4ב'ביטהה
צ"ד-1' לקדירה. שתחבו ב"י, שאונוכף

 כפות עם שההחן בשר, שלכפות
צ"41--5 חלב.של

 לו יש אם ראשון, לכלי שתחבוכף
ק"ז-ב' כ"ר.דין
 כמה עד בהיתה שתחבו איסור, שלכף

צ"41-ר' ישער.יריר
צ"41-ר, בקדירוה מקצתו שתחב מתכות, שלכף

צ"41-וף משערין. כמה עד ישינה,כף
 5מ"ה--י שנקרע. שניקב.כרם
מ"4--אמ סותם. וטחול שמקב,כרס

 ום. לו חפ אםכרם
 מחט. בו שנמצאכרם
 הבייליג. נחלק אם בעוף.כרם
 שנ"מה"ע. לבשר סימן, הוי אםכשר

)ל(
 שניקב.לב
 מחט. בו שאצאלב
 שבו. הגדול בסמפון מחט שנמצאלב
 עצם. בו שנמצאלב
 מ*חתה תינילב
 קריעה. בלי שאלחלב
 בשלו או ?לאו לציר. ונפל שנמלחלב

 הדחה. בלא נמלח קריעה.בלי
 לאכלה אם בס', שנתבטללונ
 בשר. עם למלחו או לצלותו, אםלונ
 שניטל.לוקי
 הא". לבטל היתר הוטפת לענין בלח,לה
 בב"בח. בלח,לה
 לחלב, בשר בישול בין שעברלילה

 פוגם.אם
 פוגמת. אם לילו4לינןן
 איסורין. בשאר לילהלינון
 פוגמת. אם לילה,לינון
 ישר. חתיכת אחר שחתךלפון

 איסור. חתיכתאחר
 שנימק.לשון
 חהר"ל. הוי אולשון
 חנ"נ לענין בלחלוק

)!5(
 בשוג לעניןטדוטע
 באיסור. בב"בח.טדוטע
 בבהמוה.טגפה
 בריאה.טורבא
 שניקב.טה
 שנתמעך. שנרקב.טה
 בקרומו. תולעת שנמצאטה
 שנפסק. השדרה, שבחוטטה
 כגים. שנשפך שנממעך. השדרו4 שבחוטטה

ל"ב--בע-א" שנחסר. כבהעב.
מ"ה--אע-י' בקיבו4טהפ
 מ"ה--ח' מבחוץ. ק"ד ונמצא הקיבה, בחללטהפ
 מ"ח-טי חלודה. עליה ונמצא בקיבה,טהפ
 מ"וה-1'א קרקבן. בבשר שובלעת,טהפ
מ"ח-י"א אכילה. בשעת שנמצא בקרקבן,טהפ
מ"ח-י"ב עכו"ם. קטן. ע"י בכרס, שנמצאטהפ
מ"ט.-כ' קרקבן. בבשר שמובלעטהפ

 א"י"
ע""-1
מ"ה-ל'
מ"ט--5
9-4"0

מן-1מ
פע-5
פע-5
טע-5
ע"ב--4ף
ע"ב-ב'

ע'ב-ב'
ע"ב-ב'
ע"ב-ב'
ל"ג-4ף

ק"ג-ד
ק"4--ד
ק,ג-וי
צ"ג-4ף

צ'ו-ר%
ל"ג-4ף
ק"א-ג'
צ"ב-ו'
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כ!חט סע"ס4

 בח~
מ"ט-ד הגוף. נ"ג-.ג' עוף. של ברשהמחט צ"ב-ח' בשר. של קדירה חחת חלב,מחבת  ע"4--5 מליחתו. וויןטח

צע_א' לבדיקה. לשחיטה.טומחה הח--" פגוגג בסכין מועיל אםטטליוע ל"א-ב' בראש.טים ד--5 בבטן.מים 8"א-א' דאדם. דחמור. רגליםטי
פ"א-_ה' טהורים. וחיה בהמה רגליכ!י 9"ד--4ב במרקחת.טילבין טי9"ד-ח' יבשים. בפיחתטילבין 8י5-4' בקמח.מילבין
צ"ו-ה מותרים. אפ לימניס,טי ק"4--ח' הכבש. נווע ולא בראש,טים ק"ב-אי מב"ש נחשבים אם בעיסה, שלחכ!ים ציח-א' מבשא"מ. ונשפך. מב"מ במינו.טין צ"41-נ' ונשפך. וא"מ מין ונש9ך. בשא"מכ!ין נע-,ד בבטןכ!ים ל"5-4 ברשה.טורסא ל"ו--ט"ז ברשה.כ!חט נ"ג-ה' בעוף. הכנף תחתטכה 1"אי"4-אי הריאה. בסירכותטיעוך גע--5 בבטן.כ!כח ס"ר--נ1"ז )צירק. חלב עם בשרטליחוע ס"ח--אי הראש.טליגוע ס"ח--ה מליחה. קודם רגלים או ראשטליגוע ס"ה-עף ברמו. עוףטליגוע

מ4,ה* אי.טליחת צ"8-עד כחתח.כ!ליח ס"45-""א שני. בכלי גדאם, או 5פותטליגוע צ"4--ה' לשיחא.טליחה י"41-וד תחתי~. ותפל עליין,טליח צ"4-ה5 אוסי. כמה עדטליחה 5 בשר,טליחת צ"4-"ף שמי5ג בחתיכה אוסי כמה עדטליחה 9תיחה סה"ה. הוא  ס"0-_5 למליחה. הכשרטלח  בו למלוח אם בשר, בו שמלחמלח ס"45-פ' בשו2 בו ומלח חלב, בסכין שחתךמלח
ס'פ--פ' שניה.9עם ס"פ-יה ואופניו. בשר,טליחת ס"י-א" חלול. דבר עב. וכר עופות.טליחת ס"פ-יה הראש.טליחת ס"5-4'ז אמרינן אם לכלים,טליחה צ"41-ד בחלב. ליחנו בשר, של בקערה המונחמלח צ"ה--ז' בשמנונית. לכלים,טליחה  עד מלחו, מחמת נאכל שאינוטליח
ק"45-עה אוסר.כמה

 ק"ה-ס, לא", מפטם היתר בו אמרינן אםכ!ליחה סע4ס4י
קיה-"-א תת"נ בו אומריפ אםטליחח ק"ה-5' אוסרת. כמה עדכ!ליחה ציה-ה מבליע. כמה עד במאכל,טליחה 5,ק"ה בו. משערין איךטליחה ק"ה--ה' מפטם. וין בו שחך אטליחח ק"ן4-""ב להבליע. להפליט, לכלים,טליחח  איסור, או חלב, בכלי המונחטלח

ן
ק"ה_י"ג במאכל. ליתנו אם ק"ה-ש"ג בקדירה. ונתנו מים, הבלועטלח פ"אג_1' עכו"ם.טניקת ליו4-ד ברהשה. שום מראה נגו בוופן,טכה  להאכילם, מותר אם ולד, אוטניקת

9"4_ד האסורים.דברים  1"ח_ו, שחיטה. של בסכיןכ!סדכסכון י"דס"41-"יג עליו. לסמוך אםכ!נקר
1ץ_א, לשחטה. מותר שססדכגת מ"ז-אע-ה' יתירים.טעים נ"אג_ד אדומות. בהחת בהן, שנמצאטעים טעטיד.

8י4-" ע"ה--א' דם. בהם מחזיקין אטעים ע"ן4_א' מליחה. בלי שבישלםטעים עיה--א' שא"מ. בכלי שנמלחוטעים ע"ה-א' הדחה. בלי שנמלחוטעים ע"ה--ב' בשר. עם למלחם אםטעים  כשרות, בסימני אחת בעיר להם שישטסורת
 מותר אם פטומות, איעת שלטעים 8"ב-5 להיפה או לחם. שאין למקוםוהלך
 ימצא שמא מחששלהשליכן,

ק"ט-כ' פרפות.בהן 8יז-4א בפל. אסכ!עטיד סיז-ג' דם, איסור לענין שנשברה,טפרקת 9"ט-ג' בב"ח. לענין בשר, שלטרק 5-א' טשט. בקנה. בצואר, השחיטהטקום כ"5-4' שחיטה. בשעת שנחחכהטפרקת מ"ב-_ג' לבינה.כזרח מ"ב-ג' הכבד. טעימת מהני אם שחסרה,טרח ב'מ"ב-א' שניטלה. שנסרכה. שניקבונמרה  רחוקוש שתים,טרדת
 ריק. שכיסהטרח
 יתירה.טרח
 כשתים. וניכרת אחתטרה
 מעל"ע. שניכרתטרח
 גרעין. מחט. בה שישטרה
 ביניהם, וסמפון רחוקות,כ!רוון
 ווטקות, שתי*טרות
 עכו"ם. שלטרקחת
 ק"ח-י איסור. של שמנונית עליה ששיכ!רדה

משב-5
משב-ג*

משב-ף

משב-ף
מ"ב-ו'
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ל"ח--א,--ג' בריאה.מראות סע"ס5

ל"8-ד בריאה. כשירוחמראךת
ל"ס-ע"ג בסירכות.משמךוט
קע-ן5 בטל. אםמוזבל
ל-4ף בסל. אם מחמץ.מראה.
 ס"אסימן כהוגה.כ!וזנוון

)נ(
9"ר-י"א תולעיפ. בבדיקת נשים,נאמנות
 1"ג-יף בעוף. בשברנאבד
9תיחה במס9רן. ששה הןנבילוון
כ"4-,מ שחיסה. בשעת בכותל,ננע 1"ה--ט' נפילה. לחשש וב"ז, וברים,נניחוון

1"וה-ב' בעוף. שניסלונוצוון כ"ר-חי שחיסה. במקום כצואר,נוצוון
ף4--4ף הבע"ח. בבסן,נוצווז
ע"ס--5 מסריפה.נולד
 ל"ג-ד בבדיקה. אוו בקיירן אם ההשס.ניקב
 ק"ם-לל ס'. כשיש שמן, בוברנםילה
צ"ה-,ה' 1"ט. בר סענ4נווזן
 בכלי, 14 סדר, ע9"י 1"ס בר סענ4נווזן

צ"ה-יף באובל.141
 בביש1ל. בצליה. 1"ס, ברנ"ם

 שלה9. בבלי ליחגםאם
צ"ה--כ' בידים.לגרום

 ב'צ"4-1ה חריף. בדבר 1"ס, ברנ"מ!
צ"4-41ף חריף. דבר בבליעת 1"ס, ברנ"ם
צ"ה--4ף 1"ס. ג' חריף. ברבר נ"ס, ברנ"מ!

צ"4-1ה דבוק. איטר בו שמרים אםנםילה
נע.-ב' אבר.ניםל 1"45-ג' שנפסקהניבין צ"ה--י חיבור.ניצוק 1"א--א' הבע"ח. י"לל שץניקב
ל,--כ' המים. עוף בראשנקב ס"ד-ד שלו. וסורניקור
סיר--ישא הסחול.ניקור
סיר-ם"ז 14. בסבין ובשר, חלבניקור
ס"ר-יאב הכבו. יותרח הכולי4ניקור
ס"ר--כ' מליחה. קוום הבשר,ניקור  ף סיה--5 זכר. בביצי בטאר. עוף. בגפיניקור
 ס"דר-ף הבהמה. בפרטתניקור
ק"ה--5 חיבור.ניצוק
סן--5 בכהמוה רגליה,נפססו
1"ש--4ףנפולה.
1"ח--יי בעוף. בבהמה, ושיטיה,נפולה
1"ח--ד מעליע. תוך ועמוה,נפלה
1"ן-5' שהיה. בלא והלכה ועמוה,נפלה
1"ה--1' וצולעת.נפלה

ל"ס-4ף הריאה.נפיחון סע"ס"
 שנחערבו מבהמוח בהמה, חצי ליםנפל

ק"י-ד חולין. אם סרפה, מהן141
ק"ד--5 בתבשיל. שנפלונמלים 9"ו-ח' בב"ח. לענע דחלבא,נסיובא ק,_4ף בסלים. אםנמלים

צ"ב-סי כלי. על שנפל חלב, שלנר 1"ג-א' הבהמה. רגלינ,טברן 1"ג-יף הכהמה. רגלינשמםו
1"1-ה לפנינו. הגףנ,טבר
1"ה--מף לגוף. סמוךנ,טבר
בע--ב' חולקים. בבויקחנאמנות
נע-א' הותרה.נשחםה

)מ(
ל"ה--ד' ח111ת. חסרון משלים אם בריאה,סדק
ע"ס--ו5 וחיה. בהמהסימני
1-5 סהורה. "שסימני
9"ב-4ף סהורים. עופותסימני
9"ב--כ' בעופות. סומאהסימני
 מ9"ג-ד ו45סימני
9"ה--ד "גבי4סימני
ס"ג-כ' העין. מן שנתעלם בוברסימן
מ"י_י' בוקי~.סירכא
ק"ד-א' איסור. שנפל במאכלסינון ל"ו-ב' הטעה. מן תלויה,סירכא ל"ט-ד' כסדרן. לאומה או לאונה, משנהסירכא ל"ס-י' כסדרן. שלאסירכא
ל"ס-י, אומה. או לשנה, שנה ביןסירכא
ל"ס-י' כפולה.סירכא
ל"ס-ה' בחיתוה או בגב, ספקסירכא  לשמ111ית. לחוה. שנה, או מאומהסירכא

ל"ס-ד וכדומה.לסרפש.
ל-ט--ס' בנפיחה. העולה ת*יועסירכא ל"ט-ט' למקום. ממקוםסירכא ל"ס-ח' טינרא. הטעה. מן יוצאת ת*יה.סירכא  ל"ס-כ"ב כנגדוג בחפן מכה שישסירכא
 ל"ס-*"ג הרכים. ועגלים וטלאים, בגותםסירכא
 ל"ס--כ"ר *ופן. משמאסירכא
9"ד-ש'סינון.
ס"ג-ב' עכו"ם. ביחוב "נמצאסכין
 בדק ולא שחיסד4 לאחר אום שנמצאסכין

י"ח-י"א לשחיסה. שחיסהבין
 י"ח-1"ב בדקו. ולא שחיסה, לאחר שנאכוסכין
 ונאכה שחיסה, קוום שעוקסכין

י"ה--י"ג פגום5ונמצא
 ופבד, שחיסה, קודם נבדק שלאסכין

י"ח-י*ו פגו8נונמצא



שמואל פלליפפתחבית3%
י"ח-י"ד נאבד. לענין לשחיטה, מיוחומכין סע"ס"

 בו ושיבר שחיטה, לאחר נבדק שלאמכין
י"1-45"ד פגום. ונמצא לארץ נפל אועצמות,

 והצניעו, שחיטה לאחר שעוקסכין
י"ח--ט"ז פגום.ונמצא

י"ח--י"ו לחכם. להראותו צריכין אםמכין
 כ"ג-ד בו. לשחוט מותר אם חו, שאינוסכין
 הסימן בו לשחוט אם פגום,מכין

כ"ג-יה' שנשאר.בהרא
ועא' לשחיטה. הראוים וברים ושארמכין
ו7--א' מגל. 1 שצומכין
 בו לשחוט אם פגימה, בו ייש ארורמכין

ר-4ף היפה.בחלק
וע-כ' לגוף. או לקרקע מחוברמכין
ו7-ד' שחיטה. לענין בכותל, הנטץמכין
ה--ה למעלה. וצואר למטה,מכין
זן--4ף כך. לשחוט אם בגלגל, קבועמכין
חע-כ' בו. לשחוט תליון, של מחרבמכין
י-4ף מ*בנת.מכין
סן-4ף אומנים. של חשם בו שישמכין
סן-4ף בצדו. פגם לו שישמכין
י4-7ף בו. לשחוט אם עכו"ם, שלמכין
ין-ב' בו. לשחוט אם בדמים, המלוכלרמכין
יע--ב' רותח. בו לחתוך אם שחיטה, שלמכין
י'--ג' בו. לשחוט אם טרפה, בו ששחטסכין
י'-ג' ונתגבל. בע"ח, בו ששחטסכי
י"ח--א' פגום. ונמצא בו, ששחט בווקמכין
 י"ח-,ה השיבולת. כראשמכין
י"ח-ז' בו. לשחוט אם חוה, שאינהמכין
י"ה--" הפגימה. כנגד שלא לשחוט אם אום,מכין  ס"ט--כ' אחרונה. הדחה קודם בשר בו שחתרמכין
 עק-וף דגים. עם בשר במליחתמכנה
ק"ה-ב' ובשר. בדגים כלים, בפליטתמכנה
 כ"ד-י"ז ששט. 11 שחוט, 1מימן
ל"ה-וו' אונות. בחסרון משלים, אםממפון

 ל"ו-י' בפנים. זל"ז שניקבו בריאה,ממפונות
 פתיחה בטריפות. "שקולמפק
פתיחה וד4ר. טריפה.מפק

פתיחה מעים. ימפיקות
נ"ו--טע-י"א וריסה.מפק
נ7--4ף האיברים. באיבתמפק
 אומרים אם לברוק יכולים מיומפק

נ7--4ף הותרה.נשחטה
נן--א' הותרה. נשחטה אמרינן אם בשחיטה,מפק
פי-א-ף כיסוי.  לענין בהמה, או חיהספק
 ק"י--ו' בקביעות. ספיקאספק
ק"י--ל' ס"ס. הוי אי הטרה, מן "יאשוןמפק
ק"י--ל' תעחבות. ע"י "יאשוןמפק

0"סן*
 ק"י-הן להתירו. צריכין תערובות כמה יסור,מפק
 ק"4_וד שיל"מ. בדבר ספיקא,מפק
ק"י-וד שיל"מ. בדבר .ור איסורמפק
ק"י-ס'  תערובות. ע"ע והמ בגאו, אחומפק
 עד הספק, נודע ולא מה"ת, הראשוןמפק

ק"י-ס' שנתערב.אחר
ק"י-ס' דר. באיסור בגופה ראשוןמפק
ע"5-3ף 4ף. ובענין 4ף, במףמ"ס
ק"י-ס' איפור. חזקת לה שהיהמ"ם
קא-אי בשחיטה.מ"ם ק"י--ס' החוקה. סותר אינו אם הטר, באימרמ"ם
צ"41--מ ידיעה. חסרון.מפק
 בטל שאינו בדבר תורח, אימרמפק

סאס"-שמשנתערג.
ס"ס-4ף אהד. מעניןמפיקות
 הוא אם תערובות. ע"י ומ בגוף, 1מפק

ס"פ-4ף דרבנן.דאורחת(נ
ם"45-(מ נודע. ולא שנתערב, בהד, חד אימרמפק
ס"פ-(מ  תערובות. ע"י וב' מפלוגתא, א'מפק
 לור' ב8 גלגול וע"י תורה, אימרמפק

ס"ס--4ף עדע.ולא
ס"4-א' ס/ יש אם וספק שנתערב, תורהמפק
 ממנו ונתערכה בתהעולת, טרפהמפק

 נמצא או שהטילה בתרנג~ת, טרפותמפק יס"ס-ב'ביצה.
 עמרה אם יווע ש4רן ביצה,בה

 הספק, לה שאץרע קווסבקליפהה,
 המף או מכשירה, הע הביצה אםמפק יס"ס-ב' אח"כ.ונתערבה
ס"ס--י' טרפה. מספק וואי אוטרפה.

 בחד. חד תערובות ע"י וב' במפו, 1מפק

ס"פ-י-
ס"ס-ד טרפו4 ספק או כשר5ג שלמפק
 ו4ף היחר, ברוב שנתערב איסור,מפק

ס"פ--ן' ב4ף. 4ף באחרותנתערב
ס"פ--י-ב מהשני. יותר מתיר הראשוןמפק
ס"ס-ט"1 בלל. 4רסור יש אםמפק
ס"ס-י"ז חשוב. ודבר דר כאיסורמפק
 ס"פ--י-ו נכילוג ש כשירה, ביצהמפק
 ס"פ--ייט לדר'. ב8 4ף ומצו תורה, איסורמפק
ס"פ-1-ט גו*פ במ אגול עאמפק
 הכלים דין מה שנתבשלה, טרפהמפק

ס"ס--י"ס מעל"ע.לאחר
ס"4--מ 4רמר. חוקת לו שיש ורמפק
 ס"פ--כ"ה בחר. חד שנתערב תורה, יסורמפק
 4 ס"ס--כ"ט בשחיטה.מפק
ס"פ-ל"ד חכמה. חסרוןמפק

ס"ס--י"א 1. משםמפיקות
ס"ס-ל"ו שהיש שאיוםמפיקות
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 שלש.מפיקות
 לזמן. מזמן מקומוג בבמ"ם
 מחהיך. שיטמ"ם
 מדר/ שאסור בדברמ"ם
 איסור. בחזקת גמור,מ"ם
 ס"י-ל"1 מבהיתר. יוחר באיסור, לחלות שישמ"ם
 סן-44 בהמה. שאכלהמם
כ-ד-ייז שמוס. 41ף שחוט, אחדמיסן  צ"5"-4ף נקי. נחשב אפ כלי,סיצם

)ק(
צ"45-ח' לטעמא.עבידי
נ-ה-מ"1 ברכיו. על והולך שטלהעגל
ל"א--ור לקוחם. המח,עורויצ
לי5-4' ומראיחן. הישט,עורויצ
כ'1--כ' דכג יצא ולח שחתך, החארעור
מ"ט-4ף הקרקבןיעורויצ
צן-י' עגל"2 של הקיבהעור
*תיחה דם. בו מחזיקין אםעור
ק-א-א" חהר"ל. לענין אהז, שומןעור
י"ג--כ' שחיטו4 צריך אםעובר
י"4--כ' שחיסה. וין לענין חי, ט, בןעובר
ייו"-כ' טרפה. בבהמה הנמצא חיעובר
"4-ע4 אבר. שהוציאעובר
י"ח-אי שחיטה. בסכין ויידעולה ס"ד-י"ג שבה. וחטיןעוקץ
נ"ה-כ' ריסוק. לענין ברגל, שנדרסעוף
נ-ח--ב' מים. ע"1 שנפלעוף
נ-ד4-ד המים.. על שנחבטעוף
נ-ט-כ' נו?ותיה. נגולו שלאעוף
 עופוח. של 4לוב שנכנס ךורס,עוף

נ"ז-ט, דריסה4)עחן
נ"ב-4ה-ד לאור. שנפלעוף
נ"ב-ד הכירה. על שנכוהעוף
נ"4--ן4 צלע. בו שנשברעוף
כ-4-ר דם. תצא הצואר, טצות שתלשעוף
כ-נ-ע' דם. ויצא הצואר, עור שחתרעוף
 בצואר, יבש גרר בו שנמצאעוף

כ"ג--5 שחיטה.במקום
הג--ה' בבהמה. שנמצאעוף
ע-ב-ומ לבה נגד ס' לו יש אםעוף
עיו--,מ צלי. לאכלו אם הירידין, נקבו שלאעוף
ע"ב--ג' העוף. דין מה ס'. ויש לבו, עם שנצלהעוף
ע"ב-יה הבנ"ננ עם שנמלחעוף
ע-4--וד ריגה עם שנמלחעוף
 ע-4-ר ככו. לב, בו ונמצא ביצים, מלואהעוף
 עינ--ה כגה לב, בו ונמצא בשר, מלואהעוף
 ס-ט-ד' 4ף. מצד רק שנמלחעוף

ס"ס4-יי כך. תמלח שנפחו,עוף סע"ס"
ס"ט-ד' שלם. ונמלח נפתח, שלאעוף
ס"ט-יה הקרקבן. עס שנמלחעוף

 בבית הסרכות, לנתק חשוד אםעכו"ם
ל"ס4-ייזהשחיטא.  בבשר. בביצים. מלואות צלויוח,עופויצ
עיו--כ' מליחה.לענין

8"ז-י' בב-ח. לענין בחלב,עור כ"ד--טאו בשחיטה.עיקור צ"ז-4ף בחלב, אותה ללוש מותר אםעיסה
צ-א-א" האש. אצל בעומד שחך אם ותתאה,עילאח
 ס"ח סוףשמ"ג שבו. הוינים 1*רטיעירוי
 צ"ד-4ף בבשר. המלוכ4ת קדירה על מכ-ר,עירוי
צ-41-ב, חלב, של על בשר, של מכליעירוי

צ-41-ג' היתון של על איסור, של מכליעירוי
 בשר, של כלי על רותחיה מיםעירוי

צ-ה-4 חלב.ושל
צ"ד-4ף כף. על ממש בשרעירוי

צ"41-י צ-בוס"חו וויניו.עירוי  ק-41-ב, מבשל. אם הקילוח, נפסק שלאעירוי

ק-ה-ב' מועיל. אם כ4ס, להגעלתעירוי
 ס"ט-א" בהדחה. נאמטת לו יש אםעכו"ם
כ-ג--ה' בתרא. המיעוט לשחוט שתר אםעכו"ם
 ב'ק-ד--4ף לשומןי לשכרו שנפלעכבר
 צ"ד4-4ף במס-לת. נאמן אםעכו"ם
לעב' שלם. והעור שנרקב איז4ע ראשעצם
ל,-וב' מהעור. יורד ודם קחם, הראשעצם
ל'-כ' נפוח. הראשעו1ב(
ל/--כ' נפוחה. שנפחחה. שנחבסה. "תשעצם  חבו, את חופין ובשר ועור שנשבר,עצם

ס-ב--מ פרישה. דיןלענין
נ"הי-1 ממקטו. שניתק הקוליות,עצם
 נ-1-ה הערקום. במקום הערקום. נגו שנשברעצם
 לתוך יורד העליון ועוקץ שנשברעצם

נ"1-א" לצ"ה.אצבע
 ס-1-0"ד שחיטה. קורם אם וא"י שנשבר,עצם

 8"ז-ד בחלב.עצסות
ע-א--ג' מליחה. צריכים אםעצסות
 לבטל מ?טרפין אם בשולים, איסורעצסות

צ-ט--ב' בשולין. אינןהאיסור. צ-ט-4ף לבטל. מצטרפין אם איסורעצסויצ
 צריך כמה להיתר, שנפל מנבילה,עצם

צ"ט-א'לשער.

)פ(
צ-ח--4ף להשביח. וסופופגום
ק-4-1ף עצמה בפני ומשובח בחבשיל,פוגם
ל-ו5-4' בריאה.וציונול

%50 
מס-ע"ח
ס"פ-1"ד

ס"פ-5"ז
ס-5-0-ז
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 סע"ס"

ק"פ-5' במליחה. בבלוע, שייך אםפיב1ום  פ"ד-יף לבודקן. צריכין אםפירויצ פ"ד-5' בדיקה. צריכין אם להתליע, שורכןפירויצ
פ"ד--5' תולעים. מחשש חודש, י"ב לאחרפירדיצ
פ"ד--ט' תולעים. בהם שנמצא מבושלות,פירווצ
פ"ד-ר שחורה. נקווא בו שישפרי
ק"י-וא ונתערבוג לפינו חתיכהפירשה -- קבוע. ע5ן מקביעות.פירו1
ק"י-9 בקבוע. לפנינו,פירשה
ק"י-9 פרוש. מרובאפרוש
הז--5'פרכום.
ק"ה-"ף וצונן. חם בוברפיפוע
8*ז-9 הצלי. עם שאפהפת
צ"9-1 בשר. עם שאפהפת ק"ה41-4 בכותח. לאכלו הצלי, עם שאפהפיצ  עשה אם בחלב. לאכלו בשר, עם שאפהפיצ

ק"8--(רהיכר. פ"ו-4ה אסורות.ביצים מחש* מעכו"ם, לקנותו אם נילוש,פיצ
ק"ש--(9 איסור. עם שנאפהפיצ ק"ה--ד' 5"נ. של חביות ע"ג חמהפיצ

ע"ח--1מ והניו.פשמידא
צ"9-41 פוגעין.פליפווצ

)צ(
 מחשש בדם, המלוכלך עוף שלצואר

ל"ג-יף ההשט.נקיבת
נ"ו-יה--ד ומס5רן. ארכן. הייוין.צ31!יצ
 נעקרו. נססקו. שני%ו. רשיוין,צוסת

 5'נ"ו-(רמקומן.
נ*ו-וא הערקום. נגו שנססקוצוסת
נ"ו-ט' מכה. בהן שנמצאצוסת
נ"ו-אד בויקה. בהן מהני איצוסיצ
צ"4--5' שנמלח. מבשרציר
*"ג--ה' טמאיב ומםציר
5"י-4ה עכו"ם. שלציר
5"פ--9 טמאיפ חגביםציר
ס"ט-4"ח בשר. ח' בו שנפלציר
ס"ס4-כ' מליחה. לאחר בשר בו שנפלציר
 ס"ם4-כ' כלי. על לכליו שנסלציר
ען-,מ ציר. ססקציר
ע'--ו' סליטתה ומןציר
ע'--ו' מים. עם מעיבציר
ע'--ו' מים. עם מעורב ססקציר
סא4-י' פליטתו. ושיעורציר
צ"ה4-ד' מבליע. כמה עד שירתיח, כדיציך
ק"ה--ג' איסור. על שנסל היתר,צונן

 בו. משערין איךצלייה (ר. בתנור וטרסוג כשר בשרצלייוצ
 ממולאים גרחם, או עופורעצלייוצ

 נמלח. שלאבבשר
 למלוח. שנפל רותחצלי
 ככר. ע"ג שחתכוצלי

 הראש.צליית
)ק(

 ובדיקח. שחיסה עיקבלח
 מק5וש פיר* מק5וע. לקחקבוע
 חוקה. בתר ביח אאען אםקבוע
 קורבא. בתר בטע אאינן אםקבוע
 דאורייח41 קבוע וין אםקבוע
 עכו"ם. ממנו לקח ורבנן. ואור55יהקבוע

קא._ף בשר. מימ בכמה ש5ך אםקטן.
ק"נ_ן" שנתערב.קבוע
קץ-ה' התערובוחנ שנודע קודם מ5שו שלקחקבוע
 אם ירע שלא אחד, ממנו שלקחקבוע

ק"3_עו 4ץסור. שםיש
 שאפו בתפר, ליהנו אם בשר, שלקדירה

ציב-5' חלב. מאכלבו  בהנור, ליהנו אם היתר, שלקדירה
צ"ב-5' איסור. בושאפו  מהאש, שהוסרה ריקה, רותחתקדירה
צ"ב-ט, 4רסור. שםונפל
ציג-1ף הלב. בה לבשל מותר אם בשר,קדירוצ
ציו-נ' פעמים. כמה איסור, בה שנפלקדירה  4רסור שאר או חלב, על שהעסןדוקדירה

צ"ב-ד שנש*ך.רותח
 5%ה. בלא כבד בה שנהבשלהקדירח

ע"נ--9 סליוח2בלא
ק"ר-ד האש. ע"ג %וי כבו בה שמעקדירה
ק"נ--כ' בנט'ל"פ. מותרת, שקדירה  ג"י, ש4ונהקדירה

 לעניי
ק"י--5, טל"פ.

 ואב"י, 4רסור, ספק בה ש9בשלקדירה
ק"ג-ע' לכהחילה. בה לבשלאם
 מבח5ול מעל"ע הור מים בה שהממהקדירה

ק"ג-ד טל"פ. לעניןבב"ח,
 מותר אם ונת5סל, איסור בה שנפלקדירה

ק"1-ב' מ5מונ משםלהסיר
 5"9-4 ם2 שהשתיפקדירה
 לענין ו"ב, שנתעות שפעות,קדירות

ציג-(רמפעפע.
 כמה עד ברע שבישלו איסורקדירוצ

ציה-ה לשער.צריכין
 ושמו שהויחן, וחלב בשר שלקדירווצ

ציה_-ר אפר.שם

 סע"ס"
ק"ה-א"ק"ה"-י

ע"9-1
ציא--ד
ע"4-יד
ס"ה"-(ר

ק"י-1,א,-1ה
ק"1._ףקא._ף
9י-9
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 במקום בתנור ששסו רותתת בשר שלקדירה
צ"4--4ף חלב. מאכל שםשאפו

ג"4-44ף הבע"ה. לתלל שניקבקוץ -- ישט, עיין בישט,קוץ
פ"ו-ו, בדקין. דםקורבו

 בשר, של בסכין שתתכוקישואין
צ"ו-8, בהלב.לאכלו

5:_ג' השהיטוה. בין הסכין,קינוה מ"14-48 שייקבגקיבח צאב-ד לצומת. רותתת סקוירהקילוה צאב-ד שנפסק.קילוה  בו ש5ך אם כיר, לקדירה צונןקילוה
צאב-ד תת"ג.בו  שיו-י"א תלב. בה להעסץד אם כשירה,קיבה
8"ד-4ם' בדיקה בלא שבישלםקמניות 8יד-5' תולעים. תשש לעניןקפניורצ 8"ד-4ם' הבישול. לאתי לבודקן אםקפניווע ק"4--י' חהר"ל. בו אמרינן אםקליפה צ"ו--9 שיעויו.קליפח
צ"ט-4ף להיתר, מצטרפין אם ביצים,קליפרצ
ל"ח--ה' בריאה.קליפווע  לעשות אם תולעים. בו שנמצאקמה

8"ד-ה, שרף, מןסמנו
ק"י-ן9 ביטול. לענין שנתערב, בקמתקמה
8"ד-ה' מתולעיפ. לבוקו צריכים אםקמה צ"ה_-5 הלנ. של כיורה שהודתו בשר, שלקערות צ"ד--ח' גבינה. עליו שנפל ב"י, בשרקערת ק"ב-ומ בשר. של בקערה שנתערב הלב, שלקערה
ל"ג--י, מהישט. שנפרדקנה
סן-4ה נקוב. שנמצא הלב, הכבד,קנה
 לענין ביצים, של המת, שעלקרום ס"ד-" הטתול. שעלקרום

פ*ה--8" דם.איסור ס"45_4ף סוחצ2 שומן אם שנקב.קרקבן
מ"0ע-י' תולעים. ממנו שיוצאיםקרקבן
שיג-ד לאכלם. סותר אם דגיגקרבי
ק"י4-ע9 תהר"ל. הוא אםקרקבן
ל"ו-4ף עלד. ניקבו הריאהוקרום
ל"ו-ב' נפיתג מתמת שנקרעקרום ל"ט-א" אומה. א לאונו4 אונא ביןקרום ע"נ--4ף בכבד. שףעקריעת

)ף(
לן-5' שניקב. הסים, עוף שלראו1 ל7_5' תולדדג שנשכהה היבשה, עוף שלראיצ

ל7_5' בידה.שהוכתה  עופות או א1וות בר או איוותראש
לן-5' בהאשיהון. גדולות נוצותשנמצא

ע"א4-4ף ס4חתו, ידיניראש
ע"4--9 בשר. שאר עם שנסלתראש
קי4-44ף תהר"ל. הוא אםראש
נ"ה.-כ' נקשר. לחוץ, ויצא שנשבר,רנל

 נשבה עודע5ן
 טרפה, שעחשה בסקום שנשבררנל נ"ה-ן" רובו. את תופין ובשר ועור שנשבר,רנל --

נ*ה-4י"אונקשר. נ"ו-ה שבר. אל שכר ויתרשא שנשבררנל נ"ח4-4ף ופרקיו.רנל נ"ה-1 שנחההרנל נ"ה-" ונקשר. הגידע, צומת במקום שנשבררנל
נ"הי-4מ ונקשר. העדקום, נגד שנשבררנל
ס"ח-יד הפר0ות. עם שנסלתרנל ק"4--9 חהר"ל. הן אםרנלים
ק"4--9 השותט. איל שנתערבו  "11,רנלי
צ"א.-עד דסליהוערותה
צאח--כ' התירו. וטעםר1נ1 קיה;-94 אמרינן. אם סעתא,ריהא ק"ה4-ן9 בו. מפטם שומן אם בפמנ ש5ך אםריהא קיה:-4ף תריף. בדברריהא ק"ש-4ף 0ן משריחא
ק"ח--כ' בבישול. אמרנין אם סעתןריהא ק"ה-ה' סכוסה. באתד פילה4ריהא ק"ח--5, לששף. אם נסך 5ןריח
 בדקג היניריפדת

8"4,י ל"ה--4ף ש1קבגריאח ל"41-ה' האונות. הלוקי על פרוש שקרוםריאח ליה-יד אוגה. היתוכי לה יש אם עיה שלריאח ל*ו--9 קרום, עליה ועלה שניקבהריאח  ל"ו-ה, הטבה. ביד לתלות ויש נקובוגריאה ל"ו-ד' בנפיחה. הברה קול שנשסעריאה
 והתוירה עכו"ם, או ואכ שלקחהריאה

ל"ו-ה'נקובה. ל"ו-ד כקיתון. שנששכהריאח ל"ה--י, כעץ, קלה כעץ. שקשהריאח
ל"ו-י"א שנתמססי2ריאח י"ד-י"ב נפטג שמשאריאח י"ו-1"ג שינשגריאה ל"ו-ט"ו סהט. בה שנמצאריאח ס"ול"ו-ם"ד שצסקגריאח
 רבא. בסמפוגה סהט בה שנמצאריאח

ל"ו-14"י ל"ט-ב' בדיקג קודם שנאבדה,ריאח  ל"סנ-כ"ה בלוי. בשר עליה שנמצאריאח ל"ט--כ"ה ~ופן. דבוקה שכולהריאח ל"ט-י"ח--כ"א סותמתה. ודופן שגיקבה,ריאח ל"ט-ב' פנים. בדיקת קודם עכו"ם, שהוציאהריאה
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ל"כ-דשגרונא.

נ"ן-השגרונא.
נ"ג-8, בדיקה. כלי וגאכד כעוף,שבר
נ"ה--ב' ושיעורו. ועוף, כהמה כרגלשבר
ל"0-,ב, שנשכרה.שדרה
ל"ב-פ ונקשרה. שנשכרהשדרה
ל"ב-5' עקומה.שדרה
ל"כ--וי במקל. שהוכתהוטדרה כ"4-עף שלח. ושיעור כשחיטהשהייה
 נ"ו-ש-ח וריסה. כויןשהייה
צע-ב' אא. ונמצא שנכוק,שוחם
 ף צע-ה' השחיטות. במלאכת לעסוק הראוישוחפז
 עע-י"ד כהוגן. שלא ששחט עדים שיששוחם

 אע,ם"ג אמתלזב נתןאם
אע-" ערופ, כשהוא לשחוט, מוחר אםשוחם  בע-ב' ידו. מתחת טרפה שהוציאשוחם
בע-ה' להכעיס. מומר שהואשוחט
כע-5' שכת. מחלל שהואשוחט
הע-4ף קדשים. לשםשוחט
הא4-ב' כשכה.שוחם י"ה--ה ושכט. טכת כחדשי אהזותשהיטת
 מ"ט--פ כקרקכן. סותם אם כתוטה, שאיגהשומן
 8יט-ג' ככ"ח. לענין כשר, שלשומן
ע"ה-8' דם. להם יש אם כנמ"ע, שלשומן
ע"ה--1 מלי"תו. וויןשומן
ע"ה--4ף אחרומ4 הדחה כלא שנתכשל,שומן
ע"4-41ף מליחה. כלא שנתכשל,יטומן
ע"ה-וף מליחה. לענין הכנתא,שוכ!ן
 8תיחה ב0ק לערכו אם ימיט, 1 ששההשומן
 ס"ט--ו' אחד. מצד שנמלחשומן
 ס"ט-4י"ב מליחה. כלא ימים 1 ששהה צזאשומן
 ק"ה-14 הגע.שוכ!ן
ק"ד-ב' בו. להדליק אם מאוס,שומן
 ק"ד--ר' חהר"ל. לענין הכנת4השומן
8 ו"לנ,שומן צ*ה-יד מכ"מ. הוי 
צ"ה.-א5  כחוש, וכשרשומן
צ"ה.-י מכ"מ לענין כחמאהשומן צ"ח--ו' ציר. ע"ג יין, ע"ג שנפל איסורשומן
בע4ה 4ף. כהמה ו9סול כשרשחם

כ"ח-י"ב כיסוי. לענין כמים, נכלע 1"וםשחם
 לעמן ריעוהא, כו דאתילד וכר,טחפז

כ"ח-י"גביסוי.
כ"1-41"ד כיסוי, לענין ונחגבלה, עוףשחם
 ב"41-ד' המסרק. כשיני כקולמסושחם
כ"פ-4ה כיסוי. לענין בקרקע, זבלע והרםשחם
כ"ג-ה' להמיתו. מותר אם למות, העוףשוהה
במ--4ף סותם, אם הלב,שומן

י"א4-4ף מוחר. אפ כאפילה,שחימח
י"41-ג. לכלה ונהרות. ימים לתוךשחיפזח
 ייכ-ומ יימא לתורשחימח
ט"ה-ו1 שמיני. יום עד לבהמהשחימה
אתיחה כתורה. מפורשת ששחימח
אן-4ף ועבדים. נשים עאשחימח
נע-4ף מנה צריכה אםשחימה
בע-1 עכו"ס.שחיטת
 אוך שחיטו4 לאחר למית הכע"חשו1זה

סי1--5 מיההה.לקרכ
ל"4-ון השחיטה. כמקוםשחין
כ"41-עף וכהשט. כקנה השחיטועשיעור
 י"ה--ב. שחיטו4 כסכין הפגימהשיעור
נ"4-טף כשכה בבשר, מראהשינוי
 נ"ב-%"-ד לאור. בנפלה ב4וברים, מראהשינוי
 נ"ב-אע-ד לאור. שנפלה ככהמה איכרששינוי
צ"ב-ב, ככ"כח. הביטולשיעור ק"4-41טי אוסרה. שמליחהשיעור
ע"ו-ב, ככשר. י*ה,שיעור
ס"4-4ף מל4חה. קודם הוחה,שיעור
ס"ט--1, כמלח. לכשר שרייהשיעור
 ""נ המץ. איסורין. כיטול שלשיעור

צ"41-עד הבליו. מלח. הבל.ערלוע
ציכ-ב, לקדירה. שנפלה כחלכ ורא, רש"ישימ1ז
צ"כ-4ף המדומע.שיעור
8"ד--ס' מתולעיס. מקישות,,טכר

כ"ד--ס"ו כשחיטה.שמומח
נ"ה-,ב' שחיטה. לאחר שנמצא כרגל,שכ!וטה
מ"ה4-בי שניטלה. שניקכה.שלפוחית 9"ז-ד כחלב.שליל
ע"ו-י' מותר. אם צלי, מכשר הזכ,טכ!נוניוז
9"ג--5, יש. אם כוגי4שמנונית
ע"ב-א, מותר. דמו אםשליל
ק"עה' תערוכוה.שלשה

ק"ה--ר% בונשמנונית
ק"ב--ה חשש. כהם יש אם מכושלים, וובששמן
ק'ג--ד שמנוניה. בו יש אם,טמן
צ"פ--ב' טעמא. כתר אזלינן אושמא
צ"ה-אד כאיסור, טעם וי1שיןששים
 ח'צ"ח-4ף, י1סורין, כביטולששים
ע"ו-ה בהבשיל. שתחכושפוד
8"ו--4ף כמק4 "גועיםשרצים
9"ד--4ף הכלי. וופן על שפירשושרצים
8יד--%"ו איסור. כו יש ח שרוהשרץ

)?1(
 חלכ, של כמווך "ניחכיםתבלין

צ"41-בי בשר, עםלאכלן
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?"ה--מ' בשה של במווו שניוכותבלין  שיעור ערלה. של עכו"פ שלתבלין

צ"ח-ידביס~ה ל"4--מ בקרופ בחוספ במח.תולעת  אחר לאכול אם גבינה, שלתבשיל
9"41-ג' בשר. שלחבשיל 9יד-דבמחובר. החליע אם וספק בפרי, הנטצאח1עולעוע

 יו' יי "5ו"
" 

- 
 הגדליםתולעים ~מ

 בפירוה~
 בפולין.

9"ה--הבשרבוסין.  חווש. י"ב לאחר בבישול, חנמצאיםתולעים
9יד--סף חודש. הבתוך  י 5,י""""יךןי:,,ו-ו".יש5

 ,ה
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