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 רעת חקי המפר עי הנאוניםהמכמת
 3ו5יכ, ,לקי ,יס רסכ3"0ג 0קדוס 0,)ותי 0ג"ון סר3הדך
 כקס"ת תרן (ורחת לי)רתקיס וקןסתו 5ןקתו וגודל תורתו,ר ,מר 0לרז ווסוס 0נו"יר0 ,ספקלרי, דכ0ורלן

 0,נ"ד ועד לכ5ה י(רה כרו ד;אלבערשמאם ח'ים(ור"ר
 : ו0גליל 5לכ"(דק"ק

 שב1ךאל )וו0ר"ר 0תוסלס ונקי 0הריף 00"ג ל,תיןכוקלא
 יו"ד על כ,0 הינור ידו ותהת ,(,רקונ תק"קחי'ם

 יפ0 )וסודר ,"ד על )ו"הרוכיס דיכיס הדוסי,ו:קט
 0נווריס ל(כות 0דפוס לנית ל0ני,ו ור5וכו לדיכ, 0לכותנושדר
 0דפוס לנית ל0ני,ו ענוו ל0סכים ו0ככי )וקונוו על דנר')15,
 האלברשמאם חייםד;ק'ן לנו3"י נו"ג תר"ל ע0"ה נתי ולר,י' כנוותואהלכס

תן
 ו70רו 70ור תופת 0תור0 סר 0דופורסס 0ג,ון 0רננלבור

 פ0"ה ע"ס יסריל כר  0גול0  רוליר דורולל
 "3ד"ק כ"י הלך' שאךל 'ךסף נוו"0 כקס"תסומכנ0"ג

 : ו0גליללנונ

 ח'ים שמךאל נוו0"ר וכו' 0הריף-ו3קי )ו0רנ ספר ,ליכ;ובא
כ"י

 נתו0ר""
 לק3וע נדעתו ,סר נו,1(,רקו3 ("ל

 לתת נוענודי ו3קס לכגדו 0דרך ירט 0נו3י, ול,סרר,דפוס.
 ססן סתים כסעות רק "5לי 0י' ל, 0(0 ספר על 0סכתתי,ס

 0ספר כל פכי על 0יטנ לעיין ,תי 0(וון ,ין ל,סר ו0כ10י3ע,
 )וסכיס ,כי וגס קדנווכי, ,סר 0ג,וכיס סר3כיס עלך"נוכת:
 כי ,ומ תת ולנוען תנל פכי על 0(0 הספר סיודפסהולך
 )סקורין 0הדסים 0תרכגולים נדנר ר,יתי 0כ0 נספרונ,נוכתי

 0קדוס 0ג,ון 0רנ נסם סנועיד היכער( קונרי5ער ,קונוכו,ג
 )וס0יד דק, גנר, ג,ון ה(י ופוך ס0תירס טסעכעכ,וו3,5ד"ק

 0ייתי "כי ו0כ0 רנגור ("ל נו,יר י5הק ת' 0נוכוה 50דיק 0רנכי
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- -  (כרון נסנוו כקונ תת7 נספר ונח כ7פם וכנר נ0נותיריס, חסוי 
 3(0, כתנתי ונוסי3 סו,ל סו"ת נהנורי וגם תסונתו.ע,נר0ס
 0ו, גם נו0,ל3ערסט,דט ל0ג,ון "סכול כהל 3ס' נו5,תי3געת
 )ודי ד3רי, סרל0 0(כיר גכן גדול פלפול ע"י ל0תיריסכיס
 3,ו"ה תת"( סיי נפרנ"ג 0יוס סר,יתי )ו0 "(כור (כור3.3רי

 )מ' ו,ין ר,סון לכלי סכפל 0כס0 גיד סכתנ סק"יר,נוסנ5ות
 דס 0, פליטתו דוק, 3כ"ט נג"0 ד,ין ד,ף דס נוסוכףו,סור

 ס0"ריך, ע"ס כו ס1
 ו0ו"

 וכל תקוס נסוס יוזכר ל" ח7ס 7נר
 דם. 3,יסור ול, ג"0 נ,יסור רק תדנרים ,יכסנךפוסקים

 0כס0 גיד וכן כ3ל0 סל 0כס0 גיד ,וכל לעכין ק", הולין7ע"י
 ול, ,הת ,ו סתייס היינ ,י ור3כן ר"י כהלק 0כסקל סור3מל

 ל, 0רנונ"ם וגס כ(ימ 13 יס ,ס דס נוסוס היוג ,יקס(כרו
 ס,פי' וע"כ 0תור0. נון סניסלו דס סונר ס0ו, ,ףיף(כיר
 0(כיר ל, ס"0 ס' ניו"ד נפוו"ג גס כי לדין ו5ע"ג 13. ,יןירם
 0סע לסון "חר סכתסך פ"ו 3סי' נספרו ר"יתי עוךון"ת.

 והלגון הד ו,הד כד ,הד ד0ייכו 0סנוכיכו סכי לסיות 5ריך-ףסי0 נסינוכי דנ,),ת תנוו0 וסו, . ווועיל יסי' ט0ר0 ,' סייון::ם,ם כנוסך ונו(ס . ט0ור נועוף ס0ם ל0כיר ני5ים סייוכי"סמהיל
 ,סור. 0ו, נו0סייוכין ,הד הסר "ס 0, גפכיס והלנוון,כהוז
 סינוני ו5יין טסרס סינוכי לסכיר 0מהיל ססרי ט"ס יסך

 דגי5י ,ס לדידן גס כנוסך ותנויל, נסע' גס 5"ל וכןטונו"'
 (ס ,סורס. 0ני05 נותכגד ,הד סינון ר,יכו יס ל"סטונו"0
 ס0י". כתו 0סכתתי וידפים לתקן. ות5ו0 לעורר0ו ר"יתי"סר
 ק"5 הנורו ל0דפיס 0סס וי(כ0ו 0תור0 לכנוד 0נודנרדנרי

 : תר"ל נהקותי ד' יוס 0דו"ס וכפס ככפסווה"נ
 לבוב 3,0ד"ק נאמהנדאהן הלוי שאול יובדן(50עיר
 0ריס ועוקר סי)י יסר"ל. תפ"רת סתפורסס סג"ון הרנכבוד

 ילמלת התפורסס סחסיד ד'. קדוס ע"ה. פ"ה יסר"ל)ר
 "3ד"ק )"י ויאקם אליעזר 1קייכ[ 1)והר"ר כקס"ת תו"רסיוחסין

קליש.

 תוה' ההסיד חתודות ו"ים געתן )טע החריף סרנ תלתידי לפני 3"הן
 ,יר יור"ד ס"ע על תה3רתו ל' והי"ה )"י חייםשמואל

 הקור" ירון לתען גהס 3סי17ר וסדרןוהתרוניס
 ערוך כסלהן וי0י' 13

 הר"יוניס תגדולי דיניס וקי5ורי סוס)יס פרחי ללקוט ועתלינע
 ותסיס תורס סל ת"והל תס לה ה)"ל היקר 0רנ וה)ה 1)ו))ו.להורות
 ור,יתי תספרו ו)קותות נ0ר3ה ועיי)תי ר5ויס. נ)עסיו וכל כיו)יסלילות

 רהכ לכ לו ין ו3ע"0 ,ופניו. על דינור דנר סיט3 תסודריס דנריו13
 ור5ונו ולסדרס. והדותס חכתיס ד3רילה3ין

 ל30י"
 תכנן על 0ד3ריס

 3עט תיליו ויכת3ון היפ" יתן 11)י ידו. על להסכיס וה)ניה7פוס.
 הו5ה. נועיגותיו ויפו5ו נ5ח. :כר:ן לו ויהי' יכת3ון לעד ועופרתנר:ל

 : )פ"ק תר"ל "ייר ה' יוסנעה"ח
 קחליעם חופ"ק וואקם אייעזר חייםנ"וס

 חצדיק התורח. שר הרים. ועוקר סיני המפורסם הגאון הרבכבוד
 האב"ק נ"י. יהו-שיע ייםךאל מוה' כקש"תהמפורסם.
  יישראל. ישועות ספר המחבר בעלקומנא

 "יר יו"ד ס"ע על תה3רתו "ת סתהולל התריף הר3 כ3וד הרל)יךקן
 3לסץ וסידרן "הרתיס תג17לי סוסניס פרתי ללקוט ועתל'גע

 03רנה ע")תי והגה 0תורס. לפגי ערוך כילהן ויהי' )גקל ט3ן לתען5ת
 ולסדרן חכתיס ד3רי לק3ין רה3 ל3 לו י: כי ור,יתי 3ספרותקותות
 0דפוס. תכ3מ על להעלות ה)"ל התריף הרנ ור5ץ 3)קל. יו3נו לתעןיפה
 : הו05 תע"גותיו ולהפין 3ר:ל 3עט לתוקק ידו על להסכיס ,תרת'וה)ה

 יע"א קומנא חופ"ק יהושיע י-שיאלנאום

 תבל פני על למשגב נודע והררו, הזמן נזר הטפורסם הגאון הרבכבוד
 כש"ת חרשים, חכם הסרעים, כליל פה"ח, ואורו, ישראלנר

 ליב-שיטץ. אבר"ק נ"י מלבים ליבוץש כןאיךמו"ה

 תקי קנ תס)תו ו3קי סהריף סרנ סיסד ור 0ה הי' עעי לתר"0בבם
 י3יר'ד סלכות לסדר ,11"רקו3 תק"ק )"י ה"ס סתו"לתו"ה

 והגס ר3. קועלון נו וים חקוכו ה7יג'ס לח:ור לחע"ניס יקל3"ופן
 גדולי ידו על סתכו סכנר ר"יתי ,הרי הסכתות, תליתן לת)וע דרכיכי

 01' תגדרי. וי5"תי ריקס נ"י סר3 פ)י ל0יי3 יכלתי ל, דור)ווג,ו)י
 : לינסיטן תר"ל 3העלותך 3' חותס וללתד, ללתוד 5דק 3תעגליי)הסו

 נדלצךינד ליצבופןנדז~יר

 גי",
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 המפורבם והרר,' ישרא, נור הירה. חררי בכל בקי הגרול הנאון הרבמבדד
 הייש צבי מי"ה כקש"ה הייחבין ילטלח חבל קציי9ל

 רליטא. בריסק אבר"ק ג"יאורישטיין

 חיים שמואל י1הור"ר הר3 לפכי הקרי3 ":ר ע5ינ( "';ה רת'קימן
 כעת'ר ו"סף ל'קט ":ר יו"ך :"ע ע5 הינר ":ר 11ה')ור.)"'

 סור,ס 35ע5י קו1ועי5 ר3ר וקו, ;"5. ה,קרוגיס גןו5י ,1ספריגורנה
 כי הוור.ח. הכ11י וספרי 3ה:ו3וח );ק סנ")1ר 5הפ: ו1פקה לי5.1קיוק
 ס5יקוטיס י1פ' ו5הורות 5ןון ,ין הך3ר.ס וו1קור קה:ו3ק 3גוף עיון)5חי
 וןור. ךור כ5 הכו1י ע"ן סרעי:ו כ3ר כה:ר י5,ו, )ת,1ן 1111קור לס"5

  לעייר  וועיר 5היות רלו" כווגתס כי י)לו ה"לה ה,,ק3ריס ע5 5ללו5נ(
 ל, ,:ר ויד3ריסס לסירית י3ילי יס ה,:ו1ס  טליסנ( .ל, סתיפ:.ילסקל
 להע3יר יכ5הי 5, כי יוונס חס יסנס  עליני.  כי51יס עיין. ו,3ליכרת
 ימר הי, כי ע,1ןי ס;,1ן הסכיס ,ןר )סי1עט ר,יתי כו5ו. ע"עעיוני
 "ו1רחי ;ווגינו ו1נךו5י הסכי1וה כ3ר לתו ים :"1 ,בר ו"הריהו5ך.
 חורה יגןי5 5ו1ען ה,511נו ;רועי ,:ר ו1נוק:ו 511י51הוח ,ו1:ע5)5'

 3ריעק פה"ק עק"ת 3,חי ו5ו11ד". התורה ל,וקני חוה3וי"ךיר.
 : לפ"ק תר"ל ן)ר'ס פי:ת "'יוס

 אורינשמיין הירשצבי
 י:ר"5 );ר ה~ור. פ"ר הריס, ועוקר סינ' הג~ול הג"ון הר3כבוד

 ו1וה' כק:"ה 3ו1עמיו. קחו1יס ה5ןיק ח53. פגי ע5סו1פורסס
 : קעמפנא ,3י"ק נ"ישמחה

 חיים שמואל ו1וה' ו3קי התריף הר3 כ3וך ו,לח "5י :5יחה ייהנה
 ,:ר סכרו קךפוס 35ית נה3י, "הו הו1סכיו1יס ו1ן 5היות)"י

 ר,:וגיס הפוכ(קיס כ5 ךעח 11,סף ו5היוח ה5כה )ך)ר להעסק וינעטרה
 הופוס 11)יק י5,ו י:ר ע5יס ,י:ה 5י ו:5ה יו"ך. 3:"עו"חרוניס
 פגעי ל:ק גוסף )רפו"וה. ה,5ה )יי1.ס עוסק ,ני כי והיוה5סלכה.
 ו.1כוניס ל:)ה טעס 3הס וו51,תי 11עט ,ס כי עין 5:וס גהנוגי 5,ה;ו1ן

 ר לןיןי. ול"5 :יהי' ;ו1גנו גןולי "הו הסכיו1ו :כ3ר והנק5ה5כה.
 ע111 תכון ידי גס 5כן כ3וך.. :ק ,דנ:ב5

 5הוני"
 5סנ ספרו 5,ור

 יוס סיוס ו5וו1ןי'. ההורה 5כ3וך הו1ד3ר :"ו ו5ס"וירה.קקורה
 : 5פ"ק חר"5 "3ר'

 הופ"ק שבההה הק' יע"א קעמפנא ק"קפה

 דקהלתנו אם"ד כו' המפורמם הר.ם ועוקר כיני הגדול הרבכבוד

 חיוים שמואל תוה' :ע:ועיס )טע ו3קי ההריף )קורק קי,.ילגהרב
 תרי'(י". ר' )תורה עוסק ויפ,יק .5ק"י מהר'יא הי'נוה3יי3

 הווקוךי(ויס דיגיס 5"סוף "וה הורה,ק ל11ור' ,1טע11יס לע:וק ון1,,יגע
 יור ה נןולי :וגיס. 3ספי,ס נהפמ י1)וה 5עה י)טרכו ו3ל יהד י:)יסנס
 5סןק,1יס מי' סג"5 ההריף סר3 לק ח11כו החכהרה ו3יו1ין "ותו רהונ"

 5סןיוח סג"ל הר3 יך'ןי ,ת י3רך .ן' עו1ו. תכון יךי גס 5;,קספרו.
 חסת;י:ין ולהיוח הגך')ות. ו3:ו5הן וע3ורה התורס 3סי5:ו "עלהעי5ה

 : לפ"הון חר"ל תתו; כ"; נ' )יוס לור היקרה. גפ:ו עס כ,:רהר3'ס

 ,,ם' המנוח הצדיק המאוך;"נ הרב מ"ו בלא"אשמשון
 אזארקאוו הופ"ק אןך'נשט"ן זצלה"המשה

 קדדאד"ל דק"ק אב"ד וכו' הרים ועוקר סיני המפורמם הגד41 הרבבבזר
(לי ע "ן"יק"יי 1,ק"ק נ"י חיים שמואל י,וה, 3"ן .יי' קר3ה"ה

 מוגייס 11ספריס ר3יס ןיניס וק'3ז ו,ה3רה. 5הזפ.ס353ו
 04 גור, כעו1יר וק3,ס ועת5 יגע הורה. 5ו1ופ5גי נס הוע5ת 'ה",:ר

 ",ןת חיכון יןי ע"כ ח3ל. פני על ל:להי )כון כי ורליתי )ספרויהנ5תי
 )"'(ת קוו"ס5 פס הו1ך)ר ן)רי )טו3. יגו1ר כ,:ר ,י"ה ספרוו,קה

 : חר"ל )5ניס ר' יוסעה"ח

ןון סג"5 הופ"ק לי2נירזי~של
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 ה מ ד קה
 להקדים היבור מהברי לכל ומשפמ לחוק שומה אזני

 ידבר זה בכה, וזה בכה זה ספריהם, בראשהקדמה
 ע"כ אשר והכליתו, פו;לן על וזה וצורתו, הספר הומרן!

 אודה זאת, מלאכה אל ונדרש מהויב א"; אנכי גםויתי
 משפמ ובאור הנהני. אמת ובדרך יעצני. אשר ד',ת

 ולהיות מגמתי, כל שמתי ואהרונים ראשונים ולפוסקיםן-רני,
 וישרים למבינים הנכונים בדברים שמה בלבטתעשע
 ומפורדים המפוזרים ותיקים מפי הנאמרים עתיקים''ברים

 ממונות מובות כאבנים או"ה הוראות פסקי בתוך הפרקים''ן
 מרגליות למצוא יהד וצמודים אנודים להיות וכללתיפונות,
 ולידע להבין לתור בינה ליודעי וקמנה גדולה יקרהשבן

 הנני אשר ודינים הלכות פסקי כל דבר מוצא מןוהשכיל
 משכתי, ידי את הדפום וממזבה העלתי. הגליונים על''.

 יבהלוני בלילווע משכבי על כי לאחורי לחזור בלבי:תרתי
 שמו אשר העלם, בן זה ומי פה לך ומי אתה מי לאמר'עיוני
 קטנם הלא גדולים הרים בין ראשו להכניס נעלם, העולם,כל
 שהרבה ריאי אחרי וגם מדיבורך. יפה ושתיקתך ממתניך,בה
 סופר. משבמ ידיהם משכו תרימין ב;לי ארץ נאוני עלי':ני

 הראתי ומורי ולהורי השענתי. בינתי מעם על לאומנם
 בההסכמות, כמבואר להתבאר ידי מעשי כי אמרישמעו
 קרנים ועשתרות במדבר נתנה והתורה הוא, גדול צורךכי

 ולקטנים ולנדולים השמים ר2חת אשר לכל הפקר כיוהודיע
 ובלבד אזנים, לה ולעשות ועורה להגדיל שדים ויונקי,ןוללים
 בהקדמתו רוקח שמן בעל אמר )וכבר לשמים. לבו את,שיכוון

 צעיר ברכאל בן אליהו שאמר הפסוק לפרש שלו. '2ץ'תן
 דעי מהוות ואירא זחלתי ע"כ ישישים ואתם לימיםי,ני

 רוה אכן הכמה יודיעו שנים ורב ידברו ימים אמרתי'ותכם
 ומדמה אני. אף דעי אהווה תבינם שדי ונשמת באנוש'';וא
 הנבואה ענין הקרו דהמהקרים הנבואה ל;נין תורה'יברי
 למי הבורא ברצון רק תולה שאינו י"א לאדם יגיע,:מה

 וי"א המקבל. בהכנת כלל תולה ואינו סודו מגלה,!ירצה
 המורה במפר הרמב"ם אבל המקבל. בהכנת רק תולהשאינו
 שורה השכינה אין מארז"ל ע"ד צריכים שניהם כיהסכים
 יהב וד' ב"ה הבורא הסכמת צריך וגם כו', הכם עלאלא

 ב"ה הבורא להסכמות גם דצריך נימא ואי להכימין,קכמתא
 רק דתולה נימא אי משא"כ זקן אם צעיר אם הכרע איןא"כ

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

 רק שתולה הבין בתהילה כי ונו'. לימים אני צעירברכאל
 כלומר באנוש היא רוח רק א"כ באמת אכן המקבל,בהכנת
 שדי נשמת וגם המקבל הכנת דהיינו האדם ברצוןשתולה
 ואם זקן אם הכרע אין וא"כ הבורא הסכמת דהיינו,תבינם
 דעת בי אין כי ידעתי וקטינא זעירא אנכי ע"כ ע"כ(צעיר
 אחזה בלבי ואמינא לבי אל נתתי וחינא. חיסדא ולאובינה
 כמוני לאנשים לתועלת ויהי' דברי בכל היטבואעיין

 יוכשר אולי רבותי לפני בקרקע אדון וגם מערכיולפהותים
 לבבי אל אמרתי יזניחוני. ולא ו;מלתי יגיעתיבעיניהם
 דור ומנהג פרוץ. הדור כעת בעו"ה כי נבהלה ונפשיחרד

 חדש היבור איזו על עלילווע להתעולל פניהם מגמת שכלזה
 ללקמ ומתנם משאם וכל סרה. לדבר ;ליו ולהוענפללהתגולל
 והדברים ודם. בשר יניעת חרבה לעג שסובלין הדבריםמהוכו

 יפקדו ולא יזכרו לא ויסתירה לשונו תהת יכהיד שבוהנכוהים
 גם פ"ם(. ובהקדטת ז"ל אפרים עוללוע ב;ל בהקדמת)עיין
 וכהתל בי פוגעין וקנאין שמנה בעלי עלי יריבו כיידעתי
 כי והבל. שגיאות מלא הוא הלא לאמר בי יהתלובאנוש
 להבר, אני מי כי כן בי לדבר ידם לאל יש כי ידעתי גםידעתי
 אותו על כ"א השמנה עלי לא כי בצדי תשובתי כןאמנם
 אשר עולם נאוני כמה ידוע כי ובפרמ בשמו, שהבאתיספר
 הדובר פה יפצה הבל עליהם וגם ספרים עשו ודור דורבכל
 לבי לי ויאמר כו', שלהבת נפלה בארזים ואם הנבלותכאהד
 שוטה בשביל השגותיך קוצר וידעת בעיניך אתה קמן כיאם
 שיועיל אהד בדכר אף תכוון ואולי כזה. דבר תאביד אלא'

 בתועלת בו שעמלת בעמלך רוה נהת לך והי' מאלףלאחד
 אז נשמתך, לתועלת ותהי' לפעולתך שכר ויש ההואהאשי
 קסת בידי ולקהתי עלי כתוב ספר במנילת אבואאמרתי
 וכאשר בעדי שיגמור אל בחמד ובמחתי בספר וכתבתיהסופר
 ולעולמי לי יעמוד זכותם חכמים הכמת והוספתיגדלתי
 עמרה לימול שלא ע!בשמים אבינו אבא עלי ונאמןעולמים.

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

 יש צרה. בעת ושרוים שמרודים הזה בדור בפרטקצרה.
 כל להם שאין שמהה כל מהם וערבה דהק מתוךלומדים
 מפז השובות ישנים וגם הדשים ופוסקים והתשובותהספרים
 מעות. לידי באו זה וע"י דמעות שערי מהם שננעלומפנינים

 אהרים רשות אבל למיבותא תרתי מהם ויש להיפוך.ויש
 תורת ותהא קצרה. בדרך שושנים ללקומ ימיני בידואהזת. צלותא. בשמעתא לעיין בידם ואין דציבורא ומרדאעליהם

 המוסמך לוע"ח ישאלו וכאשר שנורה. לומדיה בפיד'
 ברורה. בשפה דין כל לו וסדרתי יגמגם. אל או"הבהוראות
 אחרונים כל עם הש"ע הדפוס מזבח על לרצוןוהעליתי
 הדשים שו"ת הרבה ועוד אפרים( וביד בפ"ת המובא)והשו"ת

 רבית והלכור2 בכלל ועד קכ"ב סי' עד א' )מסי' ישניםגם
 הממנה משהי' וקונמרוס פמה הלכות ועקרי נדה הלכוועוכל

 שאלה בדרך והכל או"ה להוראות השייך בקיצורובישול
 מעתיקים קדמו שכבר ואף ש"ע. מדר עפ"י במקומוותשוכה
 הובת ידי יצאו לא מ"מ בקצרה. לשונם שנקמוראשונים

 מקומות בהרבה כי מהסורה. די בצמא לשתות וברהזכה
 דעתם הכרעת מראים הם 3ם כי )ובפרט הספר מן המרעיקר
 ארץ וצדיקי גאונים כמה הי' כבר העתקתם אהר כיוגם
 את הרהבתי ע"כ ערוך. שולהן מדבריהם לעשור2 ראויאשר
 מש"ע הנחתי ולא בררתי. קצרה דרך אוכל מתוך ואוכלדברי
 והלכה הלכה כל )וקודם אהד דבר אף עתה עד פוסקיםושאר
 דעת חקי הספר שם את וקראתי הפ"ם( פתיהתקצרתי
 רוב שם על מאו"ה דינים לקומי על חיים וחקי יו"דעל

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



הקרמה

 יקוים שבזכותם היום כל קויתי ד' ואל במעמן הדבריםיבחן
 ולרהמים להמד להן שיתנני אהון אשר את והנותי הבמההבי
 ויוערהק שפועים מלזווע להצילני זאת מלאכתי רואי כלבעני
 הסעשה מה לאמר ב;ינין ולרמוז על להתפאר שיחשובמפה
 ושינה שמתי, כימים לילווע ואני אות' כו שקרא מרםהזאת
 להפר ש~תי, לשמים ולבי ו;יני ומצאתי, ויגעתי נדדתימ;יני
 והבוהן ואנחתי. יגוני ממני ולהסיר רעתי, ההושביםעצת

 שידונו ורבנים מו"צ ת"ה להני המובות כל יגמוללבבות
 תבן בלא לבר אפשר שאי וכשם להובות. ולא לזכותאותי
 ובדפום בהעתקה נפל )ולפעמים טעות, בלי לדפום א"אכך

 ציונים המר לפעמים כי לכנה חצאי כשני הציונים ביןשיבוש
 ע"כ בהדברימ המשך ואין במקומם עומדים אין לפעמיםאו

 וקמא המ;ות לוח הצבתי ע"כ ויצרפם( יבין המשכילקורא
 )מריש העליועי רבותי לפני בעלמא למעימי' דמטאקמא

 גדולה ואמרתי שמותיהם שהעלימו המהברים לאותןשבחתי
 אני רוח בהרמת לומר מוכה לההזיקז בקשו לא כיענוה

 אני מסכים אמרתי זאת כל לאהר אמנם זה. פפרחברתי
 הדור המנהג כתבנו כבר כי שמותיהם שפירשו המחבריםעם

 יתקרי חכם יומא דחד רב בי בר דאפי' כעת ב;ו"ההפרוין
 שלמדו ומה הזמן בהבלי ושקועים המרודים הנהווביותר
 לעיין מילתא בי וזילי אנא רבא גברא אומר שכחוכבר

 אשר ידעו מה רבנן לן אהנהו ומה באו מקרוב הדשיםבמפרים
 ואף עיון שום בלתי המהבר דברי דוהה ולפעמים ידעתי,לא
 בוקי תולה לפעמים וגם הענין כל לעיין לסופה שפיללא

 אין א"כ מעולם דעתו על עלתה לא אשר בהמהברסריקי
 קמן ובפרם שמו מפרש המהבר אם מזה גדולה ענוהלך
 מלכתוב הלז היבורי בכל מאוד נזהרתי כי הגם כמוני(.ערך

 דברי לפרש ד' שהנני מה כאן מלכתוב אמנע לא עכ"זחידושי
 הוי מובי בר ובאמי יהודה דמר איתא ע"ז מס' במוףאגדה.
 לקמייהו אייתי פירש"י( הי' )עכו"ם מלכא דשבור קמיהיתבי

 דצה הדר מובי בר לבאמי ליה והב פסק אכל פסקאתרונא
 בר באמי א"ל יהודה למר לי' הב פסק בארעא זימניעשרה
 ב:גוי' לי קי2 מר א"ל הוא ישראל בר לאו גברא וההואמובי
 שהוא בו אני מכיר יהודה רב )פרש"י בגוי' לי קים לאומר
 פרוש שתהא מוהזק איני בך אכל איסור דבר יאכל ולאפרוש
 )פרש"י באורתא עבדת מאי אידכר א"ל דאמרי איכא כך(כל

 קבלה לא יהודה רב שפהות שתי שעבר בלילה להםששיגר
 שפחה דמדקיבל דגם' שניי' פירוקא לי ותמיהא קבלה(ובאמי
 דלעולם די"ל והגם בקרקע. י"פ נעיצה בלי לאכול נתןלהכי
 לא מר דא"ל הוא הראשון דבתי' רק אהד מעם דנם'שנוי'
 דאיכא ובתי' כך כל פרוש שיהא מוהזק דאינו בגוי' לי'קים

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

 עבד הי' שעדיין בזה המא לא דכאמי מ"ז ובנדה שםתוס'
 בר באמי ע' דף בקדושין כדאמרי' שחרור גט שמעוכבקצת
 המהרש"א וכתב דהירותא. גימא שקיל לא רוהי' ברמותמובי
 בפרק וכמ"ד הורין בת ישא שלא עליו דאכריז דמשמעשם

 הנראה לפי א"כ הורין בבת אסור שהרור גמ דמעוכבהשולה
 דאמרי דאיכא פירוקא לפרש ונ"ל באמי. הי' פרושדאדרבה
 בלי לאכול לו ליתן יכול הי' שפהה דמדבעל תלי' בהאדהא
 והיא שפה סכין אמרינן מזה לעיל דהנה בקרקע. י"פנעיצה
 ופרש"י קשה בקרקע י"פ ונעיצה ב"ח עוקבא א"רמהורה

 שיפה רק בעי דלא כתב והרא"ש ששפה אע"פ נ;יצהדבעי
 מקכא דשבור מעשה מההוא רש"י שיטת על והקשה נ;יצהאו

 קוע~יוע ליישב לי ונראה שיפה. בלא אף משמע י"פדנ;יצה
 ""ח אמר שם הקודם בעמוד דהנה רש"י 'טיטוע עלהרא"ש
 מיאן ופריך ב"י קדרה אלא תורה אסרה לא דר"הברי'
 שאן"י גזירה ומשני פירש"י( לכתהילה )אף לישועריואילך
 מש,מע דגמ' דפשמי' רש"י לד;וע י"ל ממילא ב"יאמן

 שהוא בי' בידעינן אף דהיינו ושיפה נעיצה ב;ידתרווייהו
 וההיא בנעיצה או בשיפה או באהד מני באב"י אבלב"י

 שי"ות )ולהנך אב"י 'טהוא בדידע איירי מלכא דשבורמ;שה
 באן:"י בסתם אף א"כ כלים משאר יותר בסכין מהמרינןדלא
 הא והנה תם"ז(. מימן ובאו"ה ביו"ד וצ"ד י' ;סי'דנין

 דן'ת מכ"ע למ"ד היינו ב"י אמו שאב"י דגזרינןדאמרינן
 בפסקים והנה למנזר. סברא אין א"כ דרבנן מכ"ע למ"דאבל
 ו~א דאורייתא מכ"ע דל"ל דמאן מבואר צ"ח ובהולין מ"דדף
 ה"א. הידוש נכרים דגעולי משום א"נ כא' הבאין כהוביםב' ונאיי נכרים דגעולי משום דאורייתא דמכ"ע ממשרתילפו
 אן'כ וא"ם כא' הבאין כתובין שני דמשום ראשון דלועי'וי"ל
 ילפינן לא גופי' בג"נ מ"מ מג"נ ילפינן ולא דרבנן דמכ";אף

 משום רק כתובין מב' דמלמדין שני לתי' משא"כמינייהו
 די-ל מינייהו ילפינן לא גופי' דג"נ י"ל א"כ היא הידושדג"נ

 חידוהש דבאמת מדיל כלי תורה דאסרה הוה שעהדהוראת
 נעיצלה בלי לאכול פובי בר לבאמי שנתל דזה י"ל ולפי"זהוא
 הבא,ין כתובין דב' שפחה מדבעל לשימתו דהוכיח בקרקעי"פ
 הו,א דחידוש משום המעם וע"כ ל"ד ומכ"ע מלמדיןכא'
 ליכ'א גזירה ומשום התורה אסרה לא לדורות גופי' ג"נונם

 י".פ נעיצה בלי לאכול לו נתן ע"כ דרבנן מכ"ע אילמגזר
 בקדושלן דהנה הי' והוכהתו כנ"ל. שאב"י דידע כיוןבקרק;

 ליכ.4ש דממצה פמורות נשים שהז"ג דמ"ע אמרינן לם"דדף
 בסוכ:ה האזרח לם"ל שם ופריך מלמדין ואין כ"כ דהוילמילף
 דנילף דסד"א ופרקינן מעשהז"ג דהוי ת"ל פמורותדנשים
 מלמדין ב"כ לם"ד בגמרא פריך והדר כו' המצות מחג מ"ומ"ו
 והקש,ה לתפילין. התורה כל דהוקשו ופרקינן מנייהונילף

 משו,ם אי האזרח לם"ל תירוצא הא לפי כליקומיוהתב"ש
 לפטוך נילף אדרבה המצות מחג מ"ו מ"ו דנילףדה"א

 וזבחי4 נ"ם יבמות )עתום' לתפילין התורה כלמדהוקשו
 עדי,ס היקשא אי עדיף נ"ש אי ע"ב מ"א וגימין ומ"הכ"כ

 מובי בר באמי ובאמת קשה( ולא עדיף דג"ש מדבריהםונראה
 שחרוו- גט מעוכב דהי' שפהה מדבעל עדיף דג"ש סוכרע"כ

 כ"ו: דף ובקידושין ע"ב מ"א ודף ע"ב ל"מ דףדבגימין
 שחרוו- שטר בלא יוצא עבד דאין דלמ"ד ורבנן דר'בפלוגתא

 שכס דהא וקשה שמר בלא יוצאה דאינה מאשה לה להדגמר
 מקרקגן ונילוף לקרקעות הוקשו עבדים דכ"ע בנם'מסקינן
 וכ:1 עדיף דנ"ש המעם וע"כ לבד בכסף רק שטר בלאדיוצא
 התב"ש קושית מיושב שפיר וממילא מובי. ברלבאמי

 פמורוה נשים דמעשז"ג והא מלמדין דב"כ דגמ' כועי'דל;ולם הנ""
 מדהוקשן לפמור נילוף אדרבה קשה ולא המצות מהג מ"וט"ו דנילוהי דסד"א צריכא והאזרח לתפילין כה"ת דהוקשומשום
 ונב הכל. מיושב ושפיר עדיף ג"ש דבאמת לתפיליןכה"ת
 דרבנ אפלוגועא ל"ם דף נימין תורת קושית מיושב יהי'בזה
 וקשהו לה מלה דנמר דוקא שחרור גמ דמצריך דרביורבי

 אש כסף' דבעי בעבד הכתוב דבר מלא דמקרא קראדלמ"ל
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הקדמה

 ואדרבה וכו' חופשה או נפדתה לא והפדה כדכתיבשטר
 הפקר מועיל שיהי' קרא מצריך שהרור בם דא"צ דס"לשמואל
 איש עבד דריש דלא ומאן איש מעבד כדדריש שטרבלא

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

 ודו"ק. שהרור גמ שטר בלא דיוצא דקרקעותמהיקשא
 דף דבגימין רגע עוד אדבר שהרור 3מ במעוכבומדעמקינן

 בתרומה אוכל שהרור במ מעוכב אי איבעיא איתא ע"במ"ב
 ולדה שנתערב כהנת משרשיא רב דאמר ת"ש שםואמרינן
 אחד חלק והולקין בתרומה אוכלין אלו הרי שפהתהבולד
 משחררין ומדקתני זא"ז משחררין התערובות הגדילו הגורןעל

 אוכל שהרור גט דמעוכב הרי בתרומה אוכלין וקתניזא"ז
 דכהנת הך לה דמייתי ופליאה דגמ'. פירכא ע"כבתרומה
 היא מפורשת מתני' הא משרשיא דרב משמי'שנתערב
 ז"ל( פוק ישעי' ר' הגאון בגליון מצאתי זו )ק1שיא צ"םביבמות

 משרשיא דרב משמי' צ"ל דע"כ טעם במוב נ"ל באמתאך
 זה ושהררו התערובות הגדילו קתני במתני' ביבמותדהנה
 שחרור בם דמעוכב ממתני' למיפשם מצי הוה לא וא"כ זהאת
 דילמא שחרור גמ במעוכב מיירי דמתני' דמנ"ל בתרומהאוכל

 גם במעוכב לא אבל זה את זה דשיחררו הי' כךהמעשה
 בתרומה. אוכלת ג"כ כהן דשפהת אוכלין שפיר ולהכישהרור
 כהנת משרשיא רב מתיב איתא ע"א ה' דף בתמורהאבל

 זה את זה משחררין התערובות הגדילו כו' ולדהשנתערבה
 הגירסא הי' משרשיא דלרב הרי כו' בתרומהואוכלין

 שחרור גם במעוכב וע"כ זה את זה משהרריןבמתניתין
 לרב למפשם איכא וממילא דמשהררין הלשון מורהדכן

 שם שפיר וא"כ בוערומה אוכל שהרור בם דמעוכבמשרשיא
 משרשיא דרב משמי' שנתערבה דכהנת הך מייתיבגיטין
 זא"ז ושחררו במתני' הנירסא דלפי כיון הוא דמתניתיןאף
 בתמורה משרשיא רב שמביא מה לפי רק למפשמ מצי הוילא
 לישב ענינינו ונחזור ודו"ק. שנתערב דכהנת מתניתיןהך

 צריך עכו"ם של דבסכין רש"י אשימת הנ"ל הרא"שקושית
 דמשמע מלכא דשבור מעשה מההוא ונעיצה שיפהתרווייהו

 י"פ דנעיצה כתבו ירושלמי בשם התוס' דהנה שיפה הי'דלא
 דהי' מלכא דשבור מעשה דגבי י"ל א"כ דוקא לאובקרקע
 י"פ נעיצה הי' לא אם אבל שיפה תו א"צ אז י"פנעיצה
 כל לפני בעפר המתאכק כ"ד ודו"ק. שיפה צריךבקרקע

 : ולילווע יומם דתיודעי

הקדמה
 דעת חוקי הספרים את שנית פעם הדפוס לביתמ"מביא
 בשנת המחבר הגאון אבי ע"י נדפסו כבר אשר חייםוחקי

 : ווארשא בעירתרל"א

 בעיר אחד אף נמצא ולא ותמו ספו כבר הא' מדפוסהמפרים
 אותי בקשו שלים"א הגאונים הרבניםוכאשר

 גדול וחמר הוא מציאות יקר כי הנ"ל הספר אתלהדפיס
 הדפסה על תעודתם ויבידון יעידון כאשר מדון על יושבילכל
 יעקב התורני המחבר בן ה"ה שכמי על לקחתיע"כ

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

 : אמן בימינו במהרה מובבכל

 בלתי זה ספר להדפים אדם לב על יעלה שלא מזהירדהנני
 הוא מוה וחוץ ח"ו. הפסד לי ויגרוםיריעתי

 וכל גבול משינ ארור ובכלל כו' בחררה המהפך עניבכלל
 : ינעם ולהשומעריניהם, עפ"י והן ר"ת עפ"י הן התחתונה על ירו אזהרה עלהעובר

הקדמה
 היקר הספר את שנית פעם לבה"ד מהמביאיםהקדמה

 זצ"ל המחבר הגאון ע"י נדפם כבר אשר דעתהקי
 ווארשא: בעיר תרל"אבשנת

 3עיר "חל "ף ))51ל ול, ות1וו ספו כנר סר":ון י,יפוסהמפרים
 )1דון על יו:נין ,:ר סגדוליס סרנניסוכ,:ר

 כ":ר סו, 511י"ות יקר כי סנ"ל. סספר ,ה לק~פיס "וה)ו3ק:ו טליט""
 עול 5כו1נו על ק3לנו );,ת הל"1. קסועסס על העודתס ויגיויןיעידין
 רעשעדד- יעקננ סהורנ' ס,1ה3ר 3ן ה"ס :ניק. לסן5יס ס;ססק:ס
 :ליט""מקי

 חיים שמדאי סו,פורסס סעילוי סו1סנר י)כל
 לסו5י" י)יט""רעשעוומקי

 3רו3 הנ"ל סספר לק )1הל: ),ור
 מאקאל מענדי? מנחם סרנ ע"י וס,גס ויו5י.פ"ר

 "י"ס ):יוופס ה:ו"ה 11כל סו1פתהות לית וע:ס קנ"ל סר3 טרחגס טליט""
 ס11עיין על לסקל ו,קותו ע) "תל כ) ס:ני( קתלק3סיף

 לו51ו"
 סוין

 נעלו "טר סועוס טעוקי כ) "ת תיקן וגס ויגיעס ע11ל ))י לוס)5רך
 עריי י"כל תהנס ונו5ר הנ"ל סר3 ויגע ע)1ל וסר3ס סר,טונס)ד5.ם
 . טוכ 3כל לסו:ע יטר,ל כל ועל עלינו יגן סקה3ר :;כיה ,נה)וו)1קויס
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 שחימה -להלכדתפתיהה
 כתב דתב"ש שני תי' ובאמת צ"א. בסימן כמבוארמררבנן ה' שאמר קבלה מרברי ופירושו במקרא בא ה"ש 3יף הא'שורש

 קשה הב"ח ורברי בטעמן. רח5וקין ואיל בשור בקו"א הב"ח אלא בפי' לך אין ה"ש ומה' בע"פ. למ21הה'
 וחלוקין בטעמן שווין ואיל שור דבשר יראה שם רהמעיין צ"חמס" למאי וקרא ע"א כ"ז רף השוחט ר"פ כפירש"י הוא רעיקרדרסה
 דלא באיםורין ולדירן במשהו במינו מין רא"ל למאן 'נ"מבשמן ידרום. שלא העיקר וה-א הא' בל' ופיריט"י גיסטרא לשוי' רלאאתא
 הב"ח כתב עור שם. באורך הש"ך כמ"ש ת"ע כ;וןבטלין תורה רין בכלהו מ"ם הלמ"ם ושאר דרסה אלא בפי' לך שאיןואף
 נבלה חלב ולרידי' להקל ספיקו בררבנן ביבוש ביבש נ"םבקו"א ודברי יונה ה"ר קושית מיושב ובזה כוראי. וספיקן להםיש

 מה"ת מבטלין הוה היתר של חי' וחלב הן איםורין ב' טרפהוחלב הב"ח. וכדעת התורה מן שחיטה טעונין וע.ף והי' צ"ע.הבב"ש
 יבש ואם"ה נבלה בשר וכזית טרפה בשר כזית נפל כגוןמ'טכחת להקל: איםורא באיתחזק אפילו ררבנן רםפיקא הב"ח רעתולעולם

 ואם אםור. ימררבנן לאכול מותר מה"ת נתערבו שלשתןביבש
 תולין בררבנן איסור של ואחר היתר של א' קררות לב' אחדנפל רוזבחת ופמ"ג ורמב"ם ותום' רש"י כשטת מב:אר הב'שורש

 זא"ז רמבטלין ביבש יבש לענין נ"ם ה"ה שמענו לא זה רבר רק הוא רוזבחת הריב"א כשיטת רלא עשההוי
 י"ו בסי' הש"ך כם"ש לערות כויפסל ולא מלקות לעניןעכ"פ שיעור חצי 5אכול שחשור במי נ"ם וממילא עשה. ולא הלא.תקון
 ובמפק להקל בםפיקן רהולכים נבלה ביצת לענין הו' י"ז.ם"ק ולא בכ"ש רעשה ועומר מושבע הוי ממילא עשה הוי וזבחתראי
 ניקב ומיהו פ"ו. בסי' כמב.אר להחמיר בביצה הולכיןטרפה במי נ"ם ועור ב'. כבםי' שחט יפה רבםכין בשבועה נאמןיהא

 באיסור נרלה והביצה מחיים רטרפה הגרגרת ופסוקתהוושט שב,עה חל דאי אף וטריפות נבילות 'טיעור חצי לאכול שלאשנשבע
 ממפרבסת בשר רחותך הוא הז' פ"ו. בםי' כמבואר מה"תואםורה היא רעשה כיון נשתנ' כאן מ"מ איסורין בשאר שיעור חציעל

 לענין דמהני כיון בטרפה ואף מידי. איכא מי משום לב"נשרי לערות מיפםל דלא לוקה ראין במה לרירן ונ"ם בצ"ע(.)והניח
 בנבלה משא"ב לב"נ מהנה נבלה טומאת מירי 5הוציאטומאה הקל לרבר חשור לא החם.ר על דחשוד חשור לענין ועודמה"ת.
 הסימנים ועקר והגרים החל~ד או ררם או בשהה וממילא זה שייךלא : זבוח ראינו עשה איכא בעוף ואפילו להיפך.או

 הוושט בניקב וכן לב"נ מעים הבני למכור אםור פגום סכיןאו
 מחיים רמטמאים הנ"ל הראשונות בר' אמנם הנרגרת..ופסוקת יש ה"ש ה' שאמרו דאף נבילה שחיטתן אשר ב:רב:רים הג'שורש

 נפפק אם ל"ם בעוף ואף בב"א. כולהו הם רמתים למכור מ.תר כשיעור שהי' הן ואלו יותר מוצא אתהבפרטן
 אפילו אלא נבלה דהוי הוושט ושחט שחיטה במקום ברובוגרגרת מימנים וחר פנומה רסכין חד עיקור וב' והגרם' וחלרדוררםה
 מ"ם א' בםי' ררי אף הגרגרת ושהט שחיטה במקום הוושטרניקב במקום הוושט וניקב הוי. נמי רטרפה ז"ל רש"י ודעתמהלחי.
 ומיהו טרפה. לא נבלה והוי שחיטה קורם בעינן ראוי'שני' הגרגרת ונפסק השלם. במקים אף מועלת שחיטה איןשחיטה
 שחיטה במק.ם שחט אם הנרגרת בפסוקת אף שחיטה כוכוקוםלמעלה ובין בו. מועלת שחיטה שאין נבלה הוי שחיטה במקוםברובו
 נבלה: לא היאטרפה נבלה נעשה אז שחיטה מקום הוא באם דוקא וושט ביןנרגרת
 ראוי מה היא פסולה בשחיטה םפק כל שאמרו :2מה הד'השורש רק הוי שהיטה במקום שחט ואח"כ שחיטה במקום שלאאב5

 שהרי כלל ספק בו שאין וראי רהוהלומר היא. דנבלה קי"ל הגרגרת ופכוקת הוושט רנק.בת והאטריפה.
 לאחר בסימנים ברק לא שהרי ותרע החזקות. על ושורפיןסוקלין רק נבלה וראי הוי לא ולפי"ז בקבלה. רבא שהי' מריןנלמר
 בחי' רבהמה חזקה מ'טום התורה מן ולוקה נבלה זה הרישחיטה ולענין ודאי. עב"פ וטרפה בתו'. מובא ל"ב חולין לפר"תספק
 רלענין אך ככ"ם רלא מה"ש בפ"א מהרמב"ם משמע ובןוכו'. פר"ת. על חלקו הראשונים ורוב איפשיטא. רלא בעיא הוינבלה

 מרשב"א אך במשא. מטמא ולא הוחזקה לא הוחזקה דלאטומאה השחיטה שאין נבילות ששה מנה הי"ט מה"ש ב' בפ' ז"להרמב"ם
 א' מםי' תב"ש ברברי וםתירה מררבנן רהוי משמעבחירושיו ב' עמה. וחללה ירך שניטל בהמה א' הן. ואלו בהןמ.עלת
 וראי רהוי בשחיטה מפיקות בקצת אמרו מה ומפני כ"ה.לסי' בשר ורוב המפרק' נשברה ג' הפרשות. ממקום למטהגיםטר'
 בנמצא שהרי הםפק. על הניחו ובקצת אמזקה ראוקמימטעם במקום הוושט ניקב ה' מגבו. נקרעה ר' החוט. פםוקת וגםעמה

 נמצאת כ"ר ובסי' פפק רהוי ח"י בםי' הש"ך כתב פגומההםכין אלו הרי לשחיטה הראוי במקום ברובו הגרגרת נפםק ו'שהיטה.
 שני בהני הרמב"ם וכ"כ נבלה. ספק פירוש נבלה זו דרישמוטה שווין אינן טומאה לענין )ומיהו בהן. מ.עלת שהיטה ואיןנבילה
 ספק דכל כתב י"ח הלכה שחיטה מה' ובפ"ג הוא. דםפקדינים ופםוקת הוושט וניקב מחיים. במשא מטמאי' הראשונותשהד'

 רהוי המימנים ברק בלא כתב .איך נבלה. םפק זה הריביטחיטה להו חשיב רלא מחיים ולא מטמאין ומיתה שחיט' לאחרהגרגרת
 וכ"כ ספק. הוי ואמאי החזקה על ושורפין סוקלין רהא ועורוראי. שמטמא' נבילה בין לרירן והנ"ם כ"ז(. םי' בפ"ם עי' שםבפ"ב
 מלכמות רפטר אהב"ח רהשיג כ"ז אות כ"ח בסי' הש"ך רבריצ"ע הנורר א' דברים. )ז'( )ח'( הן לטריפה נבילה בין מטמאהואינה
 דרוב משים ררוקא מנם' וראייתו כסוי ומצריך ב,2היטהבספק ב' ל.. אסורה רוקא נבלה רהוי מה מטרפה ולא מנבלההנאה
 שחיט' רלרירי' לר"ם רק אמרו רבגם' צ"ע מקולקלים.מעיטיו 5ו חמור שזה נבלות לאכול חשור אינו טרפות לאכולהחשור

 אזיל רלא וכ"ש למיעוטא רחייש ועור הרם בכסוי ש"ששא"ר וטרפה אחרין ל'שחוט מותר דנבלה או"ב לענין הג'רמטמאה.
 רבנמצא למלק ונראה וכו'. לרירן לא אבל מררבנן חזקהבתר מטמאה מחיים מטמאה דלא אף ונבלה אחריו. לשחוט לואםור
 במקום שחט לא ושמא בתרא במעוט שמא ם"ם איכא פג.םמכין רמבטלים זיתים ב' לענין כ"ז בםי' הב"ח כתב הר' שחיטה.לאחר
 ת"א בפי' הרשב"א בתשו' כם"ש רובא מטעם רם"ם אלא הפגימה טעמן רהא הקשה ל"ג םי' והפר"ח וטרפה. מנבלה זיתים ב'זא"ז

"1
 מחיים נשמטה פפק וה"ה ופלגא פלגא והוה לחזקה מיעוטאוסמוך חלוקין כשהן לח במינו רבמין תי' והתב"ש מבטלין והיאךשוה
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 שחימה להלכותפתיחה6
 נבלה. וראי הוי להכי רה.לין בפ"ק המררכי כמ"ש רוב הוידלא

 ומילקא וראי הוי השקול במפק בשחיטה ספק רכל למריןונמצינו
 ושחמ פגום ושאינו פגום מכינים ב' לפניו היו כנון לקי.נמי
 א"א או מצומצם רוב יטחמ וכן נבלה. וראי הוי באיזהוא"י

 ישראל אומרים ב' לפ"ז וראי. הוי בפגימה שיפגע בלילשחוט
 תרי אוקי מאליה מתה או שחט גו' אומרים וב' זו בהמהשחט
 פיסקים ררוב אחזקה ראוקי איסור וראי הוי ובהמה תרילהרי
 וראי. והוי אחזקה אוקמא וממילא ררבנן מפק הוי ותרי רתרימברי
 לוכור יש בהכשר ששחט אומרים .ב' ררם או שהה אומרים ב'ואם
 דאוריי' מפיקא והוי מפק רנולר ר'ב ראיתרע כיון ראורייתארהוי
 דאוריי'. מפיק' הוי כראוי שחט אומ' וב' ושהה משע אומ' ב'ואם
 לעיין. יש פשע לא אומר א' וער פשע אומר ע"אואם

 כראוי ששחט אומר רע"א כתב במם"אוהב"ח
 ראף למה ירענא ולא ראורייתא. הוי שיהין אין דרובאף

 השחיטה על חשור נעשה ואם ררבנן רק הוי לחזקה מיעומארממוך
 שחמ לא אומרים וב' כראוי שחמ אומרים וב' בהמה שחמ'אתמול
 כמאן רהשתא רחזקה ומובר ב' במי' רמכשיר למאן יראהכראוי
 ומ"ה דרבנן מפיקא הוי ותרי רתרי העולה מפיקא. הוידליתא
 אישות חו'1 אימורין בשאר ואף הלכתא והכי אחזקה או ארובאוקי
 והעיקר שריא. ררבנן ואי מררבנן אמור ד"ת הוג .אי כןהדין
 לחזקה המחזיקים ערים באו בין ררבנן מפיקא הוי ותרידתרי
 שמתרו אנן ר"ה ב' נ"1 כתובות בתו' שכתבו כמו לבמוף אותחלה
 ררבנן ספיקא הוי ותרי תרי הלכתא. והכי ברוך בר' ר"ידברי
 מוקלין אפ"ה החזקה הפך שיורע לאותו ואף אחזקה אוקמאימה"ת
 ר"ה ב' כ"ב כתובות תום' כמ"ש אחזקה ראוקמי' אותוושורפין
 למרין נמצינו הפך. רירע למאן וכ"ש יהושע כפני רלאהבא

 ררבוואתא בפלוגתא זולת בערים אף חזקה בתר בכ"מרהולכין
 רלא בעיא וה"ה .כ"ה. ח"י מי' בכנה"ג וכ"כ דרינא.ומפיקא

 לו אירע אם ולענין אחזק': מילהא אוקם אמרינן לאאיפשימא
 כך אומרים וב' כך אומרים ב' או לא או משהו שהה אםמפק
 או להחמיר אימורא ראיתחזק היכא ררבנן מפק אי בפלוגתאתליא
 ילאחר בוראי אמור לאחר שתהי' אחת בחתיכה ה"תלהקל.
 אומרים שב' חתיכה כגון במפק. העולם ולשאר בוראימותרת
 לאותן היא. חי' חלב או שומן שהוא אומרים וב' חלבשהוא

 ואפי' ראימורה חתיכה אנפשי' רשוי' וראי אם'ר חלבהאוסרים
 שאומרים ולאותן אמור. וראי אלא מ"ם הוי לא באלףנתערבה
 ונ' מת אומרים ב' רכתובות מפ"ב וראי' להם. מותרשומן

 נתערב אם ומ"מ תצא. לא נימת ראם רפמקינן מת לאאומרים
 יש גרול וצורך בה"מ רק לא'תן לכתחלה להתיר איןבתבשיל
 איתחזק דלא כיון ותרי תרי ספק הוי בנ"א ולשאר להם.להתיר

 אמור בתבשיל זו חתיכה נתערבה ואם היתירא. ולא איסוראלא

 אומר וא' חלב שהיא חתיכה על אומרים ב' ואם התורה.מן
 האמינתהו רהתורה לקי לא ומילקא לאכול לו אם'ר שומן'טהוא
 צווח שהוא אף בנ"ר וכ"ש נפשות בריני אף מקום בכל עריםכב'

 בינו לאכול ומיהו בי'. משגחינן לא הוא שומן ואוסרככרוכיא
 בבכו"ש יעוין אתו רהאמת הוא רי'דע כיון לי' שרי אילב"ע

 העמקים: בשושנת ויעוין אמור רמררבנן פ"ו רףיבמות

 הפך ביסורין נאמן ע"א אין הא בשחימה ע"א דהאמינו הא השורש
 במבילת וכ"כ לתקן. הי' רבירו ותי'החזקה

 למבול המ'בלת לאשה לומר בירה הוה נמי רואה ואחרת נרהאשה
 החזקה הפך נאמן אינו ומוחזק כשר ארם אפי' הכי בלאואבל
 בבהמה לעיין יש אך המררכי. כתי' רלא קכ"ז במי' שיתבארכמו
 הא מהימן אמאי כראוי ששחמ סעיר ואחר ששחטו חש"ושל
 כראיפמק' מקולקלין מעשיו ררוב והרזב החזקה והיפך בירואין

 היכא אימור' ראיתחזק אף נאמן רע"א הא פ"ו: רחוליןהלכתא
 חולין כפירש"י עיקר איחזק. בלא נאסן בירו ראין והיכארבירו
 בלשון הבקר בן ושהמ וזבהת לה יליף רמשחיטה ע"א ר"ה ב'י'

 אף באים'רין נאמן ע"א ש"מ לערים התורה הזקיקתו ולאיחיר
 היכא ירעינן ומנרה הוא. רבידה כיון אימורא ראיתחזקהיכא
 כמ"ש נאמן רע"א אלמא לעצמה לה רומפרה חזקה וליכא בירו'ראין

 גמין: בריש שימותבר'

 הלאו תקון אם כי רוזבחת עשה הוי רלא ריב"א לשימת,מאלה
 לר"מ א"כ נבלות לאכזל שלא או אמ"השל

 לא בלבר מהורה בנהמה אלא נוהג אינו ראמ"ה א' ק"בחולין
 וזה כלל אימור בי' לית רמחיי' בו יאמר אמור האם ועוףבחי'
 .העוף הבהמה תורת רזאת מהיקשא ואולי הוכחות. מכמהקשה
 דמה לכוחצה היקש ואין המוקרשים לפמולי ואיל צבי איתקשוכן
 ועוף בחי' רליכא ונהי מחיים אמורין אלו אף מחיים אמורהתם
 ואפ"ה הנ"ל מהיקשא בעלמא אימורא מ"מ ראמ"ה לאו א.עשה
 אימור עליו רחייל שיעור חצי כמו אימורא הך על אמ"ה אימורחל
 בע"פ משה שנצטוה ה"ש ב'. כ"ג שבועות בתום' כמבואראחר
 רם' צויתיך מאשר ולא צויתיך כאשר וצאנך מבקרך מוזבחתנלמר
 ואנן נחולין כוונה לבעי רא"כ הבקר בן את ושחמ רכתיב'יקרא
 ומיושב בקרשים. מתעמק רחמנא מרגלי כוונה בעי לא דחוליןקי"ל
 במרה צויתיך כאשר אמרינן דלא והא אהב"ח. הא"רקושית
 דרוב חרא החינוך נשם זו מצוה מעם כתב הא"ר הט"ז. תי'כבר
 מוכח וא"כ בע"ח צער משום וכן הרם שיצא כרי מצואר יוצארם

 נע"ח: צער משום אמור פגום בפכין .כן ראורייתא בע"חרצער
 נמצאים מקומות שבקצת אף מצוה שום על מעם ליתן איןאך

 : עליהם להשגיח איןמעמים
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רדעת א מימן שחימהףולמדיןחקי
 כאנשים דינם נשים הדין בעיקר הנה נשים. אשחיטת שאלהא

 הנשים שאין הסנהג וסצד . שחיטהלענין
 מומחות אפי' אחרים לצודך ובין עצסן לצורך ביןשוחטות

 לשחוט לה ואין כלל. קבלה להן ליתן חכם לשום 'איןומוחזקות.
 מוף. ועד סתחלה אצלה ויעסוד הסכין אחד לה שיבדוק ע"יכ"א
 קבלה. בלא ששוחטים במקום עצסה לבין בינה ששחטה אירעואם

 אם . בדיקה צריכה לשחוט מנהג אין אם א' בסי' השמ"חלשיטת
 אבל כשידה. שחיטתה נתעפלתי שלא לי ברי ואוסרת סוסחתהיא
 סמנהג ששנתה ריעותא דאיכא כי'ן פסולה שחיטתה קסן ליתאאי

 שוחטות שהנשים מקומות באותן אבל סצויין. ב אח סמכינןקא
 א, במי' הפ"ס דעת כן ואין כאנשים. ודינן סנהגם לסתוראין

 דב טורח סכין דבדיקת כיון םכין לה בדקו לא דאם אלאבס"ז
 שחיטתה נתעלפתי לא ואסרה ישחטה להתעלפה ברגילה וכןהוא

 לצורך לשחוט להסנותן דאין סשסע א' בסי' פד"ח ודעתפסולה.
 שחיטתן בדיעבד אבל הנשחטים רובי סהסת תקלקלה דשמאהצבור

 א': בסי' סווילנא הגר"א דעת וכן כאנשים.דינם
 דוקא דעבדים א' בסיסן הט"ז דעת עבדים. אשחיטת 2טאלהב

 וש"ך והנה"כ במשוחררי' שחיטה בדיןכשרים
 שהוא אותו סכירין דבעי אלא סשיחרר דווקא דלאו פסקו א'בסי'
 קבלה בלא דשחט והיכי וכו'. סצויין רוב בכלל הוא ואזכשר

 א' בסי' בה"י ודעת א'. בסי' הפ"מ כ"כ פסולה שחיטתולדדידן
 בזה ססתפק והפ"ס בעבדים. ה"ה בנשים הנ"ל דהסנהגכתב

 בעבדים: הסנהג ליה דלית עליו חולק בק"אוהפר"ח
 לדידי שאיהג

 היאך א' במי' כדקי"ל קבלה בלי ש.חטין דאין
 קע"ח סי' יאיר ה11ת סדברי אשחיטה.הדין

 שיודע איש לשחוט מותר הוא חולה קבוע דשוחט דהיכיסבואר
 ספק לו יש ואם ובי"ט. הרחק בשעת השו"ב בפני ובדיקהה"ש

 יטדיף. בזה .להטפל לסעך החולה להשו"ב וא"א הריאהבבדיקת
 טפי בו להחמיר ויש הדגשה והרגל יד אוסן צריך בבדיקהכי

 סאחר ימים. סשני יותר מלוח בשר להם יש אם ואפי'משחיטה.
 דיאה בדיקת דליכא ועופות בהסה. לשחוט מזתד שסחה בו'שאין
 סשמע א' סי' בל"י וסדבדי לשחוט. סותר יי"ט שסחת בלאאפי'
 ובלאו לשחוט. מותר יו"ט ולשמחת החולה השו"ב דלפני כןנמי

 כ"ד בסי' השמ"ח קבלה בלא ושחט עבר אי לדידן הנ"להתירים
 מי' חיי"ד אברהם ברית ובתשו' וסוחזק: בסוסחה אפילואוסר
 זד בשם א' בסי' בל"י מביא וכן בדיעבד לאסור הדאין הילט"ו
 מ"ח סי' מ"ת ובנוב"י קבלה. בלא שחט אם בדיעבד דאסורזהב
 ואסד לשחיט הגליל סרב רשות נטל ולא שהעיז דשוחט המחברסבן
 סשחיטתו ואכלו באימורו זלזלו ב"ב וקצת שחיטתו. הגלילהרב
 עוד יש אם לשחיט. ההוא להשוחט התיר והס"צ הרב נפטרושוב
 בליעות דק בשר אין אם אבל לאסור יש באיסור ששחט ססהבשר

 : מעל"ע אותם ישהוכלים
 ה"ש חמשה לידע צריך לשוחט. קבלה נותנין איסת שאלהד'

 ורגיל דשכיחי הלכות ושאר המכין בדיקתודיני
 שיודע למי אלא קבלה יתנו ולא רצופות שחיטות ג' לשחוט'צריך
 קבלה מליתן להזהר יש וביותר י"ש. הוא ונם דשמעתאצורתא
 לכל להזהר ונכון היראה. ספר סדאי. יותר לשתות שרגיללמי
 משום א' מי' מ"ז בפ"ס כסובא דק נייר על רק כ"ק ליתן שלארב

 לחקור גדולים ונוהגין זה. בסי' פ"מ כו"פ בל"י. שהי'סעשה
 א': במי' ט"ז קבלה. שנטלו אע"פ השי"באחר

 הנה דאוריי'. פסולי מקרוביו או מאביו קבלה כתב שאלהה
 לססוך יכול האם דאפי' כתב קטנותבהלכית

 גדולה כתב ג' מי' ח"ב מאירות פנים ובתשו' בשחיטות. בנואת

 רם"א שכתב אף ה"ש יודע שאינו ומצאו בדקוהו אם דאפי'מזו
 שאביו בנ"ד ס"ם לספרע הכלים כל דאמרינן קבלה נטל לאדאם
 וסותרים ושכח ולסד דאיתרע הוא השתא אסרינן בקי שהי'מעיד
 דלכתחלה כתב ס"ד סי' ח"א יעקב שבות ובתשו' לכ,פרע.הכלים
 ובתשו' א' בסי' ובבל"י קרובו. 'טאינו סאחר ליטול ישעכ"פ

 דעתו דנוט' ג"כ נראה א' בפי' הפ"ם ודעת בדיעבך. אפי'אוסר
 בהרגשה לדבים דבמוטחה דהכריע אפרים יד בספד יע'להתיר.
 לפי והכל להחסיד יש בסתם סשא"כ הקבלה סהני בכשרותוסוחזק

 הסורה: עיניראות
 שנור להיות צריך שו"ב הלכות השוחט. יתנהג איך שאלה1

 איש, '2הוא סה לפי הכל תסיד ויחזדבפיו
 השכיחים דבדים לירע צדיך ועכ"פ א'. בסי' תב"שהכרעות
 ושהיות שפוסל רוחתי' אתלת סכין שפגיסות כגוןורגילים

 בדיעבד. שחיטת. פסולה בבירור יודע אינו אם כזה דיןסצטרפין.
 זה דבר דעל אלא בבידור א"י אפילו דינים ושאר א'. בסי'פ"ס
 יודע. שפיד ביה קרינן ושואל ססתסק דהי' אוסר לפניו בא הי'אלו
 אפי' יזדע לאינו זה גם משוו' ובה"י א' בסי' והשס"ח בק"אפ"ח

 זה דעל אוסר אם לפניו השחיטות דסדר דעכשיו דכיוןבדיעבד
 על דאומר והיכי לאסור. ויש יפה עולה ליסודו אין מםופקהי'

 אינו סותר אסוד ועל סדרבנן אסור דדק אוסר ואפי, אסורסיתר
 ד' סי' ב"י ותשו' א' בסי' פ"ס שחיטתו. אסורה ס"סאומר
 יהי' ג' ובתוך תרנגולי' ג' לשחוט ויתחיל ע"ש. ו' סי' ב"דובסי'

 ליקח ואמור שסיטה. סחשש בו קשה שהשחיטה ספני זכרהתרנגול
 לעניים. יתנם אלא מהם החכם יהנה לא התרנגול יגם ע"זשכר
 ובנ"י הצפדים לשחוט א"י תרנגולים לשחוט שבקי סיואפי'
 בהם להתסחי אותם לשחוט בתחלה נוהגין שאין ומהקטנים.
 סתי גדולים סוסחים אפי' מדקדקים וס"ה שכיחי. דלאמשום
 להמתלק כדי תרנגול עם אותי ששוחטין קטן עוף לידםשיבא
 שנוהגי' שראה א' בסי' והש"ך מהרש"ל. לבטלה. ברכהמחשש
 לא שניהם דלשיתנבלו לא 1ת1 יחד קטנים צפדים שנילשחוט

חיישינן:
 קודם ליקח מתיר הבה"י קבלה. שכר ליקח מותר אם 2טאלהז

 .נוטל להעיד מחויב שאינו כסו דהוישישחוט
 מותד. ואז כראוי ששחט בדבר עד שיהי' הענין ולראות לילךשכר
 שחט שכבר הסעשה אחר שהוא ליקח לו אסור ודאי התרנגוליםאבל
 וכתב התרנגולים. גם שנוטלין נוהגין ואנו שכד. כנ'טלדהוי
 להיות דוצה שאינו מתחלה ג"כ שהתנה כסו דהוי הטעםהבל"י
 סתיר ג' ס"ק והתב"ש ג"כ. התרנגולים לו שתתן עד בזה עדלך
 שמ"ח לגזל. דדסי בדסים להעלות שלא החכם יזהד רק בזה.ג"כ

 בשכר שמעלי' שבזמנינו הפירצ' על וסרעיש מביאו והפ"סמי"ב.
קבלה:

 נטל רלא היכי יורע. שאינו ינסצא שו"ב בדקו אם שאלהח
 הכלים כל גם ששחט מה לספרע סטרפינןקבלה

 וכו"פ א'. מי' כש"ע הכשר. צריכין ששחט סה בהםשבשלו
 הנרע"א. פמק וכן אסור בהן שנתבשלו והסאכל שאב"י הכליםסתיר
 שישנו הבשד אוסרין א' בסי' ופ"ח הט"ז קבלה ובנטל פ"מ.עי'
 וסתירין חולקין וב"י יב"ח והש"ך יאכל. ולא הזה סשו"בעדיין

 דאיתרע. הוא דהשתא דמעיקרא סשחיטה הבשר כל דסותרכרמ"א
 דאינו נמצא דאם דהיינו האחרונים בכל דינים חלוקי בזהויש
 בזה מצטדפות ידשהיות בבהמה ב' ורוב בעוף א' רוב סי2יעוריודע
 סותד הקבלה אחר סמוך סועט זסן איזה רק למפרע אסורודאי

 לשכוה שייך לא דזה דאיתרע הוא דהשתא לומר שייך יאדע"ז
 או הגרמה כגון ה"ש שאד יירע דאינו נמצא ואם מועט.בזמן
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 הדעת אוסד לפי למפרעלאסוד יש ודאי אירע שמא דספקחלדה
 ואם ושרי. ס"ם יש קורםאבל שכח זו רברגע לומד דאיןששכח
 לפי לאסור יש יודע. והשאר מה"ש א' דין רק יודע ראינונמצא
 הוא א' בדין ררק רכיון קבלה בלא אף שרי ומקודם השכחהאימד
 קבל' נטל בלא )ולרידן וכו'. מצויין רוב בכלל דוא ערייןשוגה
 דאינו נמצא ואם לעיל(. שכתבנו שיטות לפי לאסור רישאפשר
 וליכא הסכין נפגם ריהא הוא רגיל וזה הסכין לבדוק דצריךיודע
 להכשיר "ס הקבלה אחר מועט זמן כ"א לעולם למפרע אסורס"ם

 בזה בסכין הרגשה חוש ובאבר כזה. מועמ בזמן שכח לאדבודאי
 או שהמיר ושוחט יהקל. אין ולרינא אבר. דעתה לומראפשר
 והט"ז למפרע. להתיר 1כ1"פ וש"ך וב"ח יש"ש רעתפישע.
 חיו"ד רבים מים בתשו' עיין למפדע. דאסור והתב"ש ק'"טבמי'
 טפי דגרע עצלות מחמת לחשור במזיד ביןחשוד דמחלק כ"גסי'
 רשע דאדם ז' סי' חי"ר ב"א בתשו' יע' עצלות. מחמת עשהאי
 דכלים ום"ם מעמ. מעמ בוער רהיצה"ר שחסרה למקוהדמי

 מהדינים אחר בדין מקיל השי"ב ואם בה"מ. להתיר יששאב"י
 כלום. בכך שאין שסובר הדעת לקלות כ"א רשע מחמת ולאופושע
 וקם שחולה ושוחמ סכין. בדיקת עיקר לא"י דמיא וראיוזה

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

 בנמל ה"ם. באין הבדיקות וא"י שבדקוהי בבודק אבלבשוחט
 קבלה נטל ובלא כשרות. בהמות דרוב משום להתיר ישקבל'

 מותר. דבה"ם ל"ט בסי' הריאה כנאבר' דהוי שרי בה"םלכאורה
 שנתבשל שנתברר אא"כ אותם לאמור אין למפרע הכליםאבל

 בהלכות שיתבאר כמו ריעותא. בו שהי' מבהמית כליבאותו
 בסי' ופ"ס התב"ש העל' הבדיק' סעכב ריעותא איזה אי"הטרפות

 כו"פ;א'
 כמה יש מת"י. איסור דבר או טדיפה שהוציא שוחט ?טאלהט

 המבחים והם ממון חשד בו יש אם אחדחלוקים
 לאחרים הישו"ב או הבשר. ~אחרים ב ומוכר לעצמםששוחמים

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

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

 לקבל רי ואז לתלות דיש אא"כ הי' שוגג אי מומעה לומרהתנצלות
 שידוע בארם ומ"ם הב"ד. עיני ראות לפי ותשוב' ב"ד בפניד"ח
 ולקבל בג"פ רק בפ"א להעבירו ואין רמושג' אמרינן הוא ר'רירא
 שלוקחים ממין חימוד בו שאין שו"ב השני בפ"א. אפי'ד"ח

 שיצא וב' בפ"א בשוה בהמ' מכל סצוב שכד או הקהלמקופת
 חימוד בו דאין כיון הי' מזיד לומר נוכל שלא אע"פ מת"יטריפה
 רליכא בענין הוא ואם ד"ח כקבלה ,רי מיקר- עכ"פ פושעממון
 כמזיד לעולם הוי ובנ"פ כשר אזי בערמה זאת שעוש'לסיהש
 שאין בדבר השלישי הנ"ל. ז"ב דפרק תשוב' אלא תקנתאולית
 כגון האיסיר הוא היכן 'רוע מקום כאן ואין איסור ודאיבו

 ג"פ עד אבדיקתם לסמוך יש מתולעים. וקטניות ירקותבורקי'
 ואין חבירית. דברי בקבלת אלא עור מהמני לא ואילךומג"פ
 פר"ח. דרבנן. לאיסור תורה איסור בין אלו דברים בכלחילוק
 אם פרוץ שהדור עכשיו ומ"ם אמורים. דברים במוכר הריןוכן

 וכדומד בו תלוי דטפלי ססקוסו לנ.ד לו שא"א לחכמיםנדאים
 והכל כסשקל עומר שיהא כרי בסגוף כסקוסו תשובה לונותנין
 שם הש"ך וכתב ט"1. ס"ק קי"מ בסי' ט"ז והענין. הזכוןלפי

 ראמרינן אלא לספרע לרשע להחזיקו אין הכלים לעניןדמ"ם

 צריך סאד זמאד א' בסי הכו"פ וז"ל דאיתרע. הואדהשתא
 הרנש' לו אין בעצמו המוד' ולפעמים בעו"ה בהרגשהלנסות1
 כך ובין שיבדוק לאחר לומד ובוש בימים בא איטר אישובפרס
 כל ועצוסים הפילו חללים ודבים מצול התקל' בעו"ה כךובין
 אין וזקנתי הואיל הרגש' לי ייס 'טת"ל אף לי אני וסעירהרוע'
 עמי מומחים שוחטים '2יסכימו עד לברי בריקתי על סומךאני
 על נתיב יאיר ביטם ב"י בהגהת בכה"ג ויע' ז"ל. הכו"פעכ"ל

 במו"ה: הן בשו"ב הן בעו"ה הדודפדצות
 ימים מג' יותר נמלח ילא הודח שלא ביטר יטמכר סבח ק2**לוקי

 כתב יצלה אלא יבשלו שלא לקונים הגידולא
 א"ל מאומנתו ההוא הטבח להעביר אין הדין דמצרבעבה"ג

 : לספרע הכלים להכשיר וא"צ מילתאלמגדר
 כתב הש"י הוא. בקי שאימ חלב בנקור נמצא אם עא"?היא

 חולק והבל"י למפרע הכל לאסור יטדודאי
 וגם קבל/ שנוסל מי כ"א מנקרץ אין הזה בזמן דהא'מכשיך.
 היכך 1מומחה בקי '2הוא עליו להעיד מנחרים מומחים ב'צריכים
 גבי ה"נ דאיתרע הוא דהי2תא קבל' ,2נסל כשו"ב דאמרינןכמו

 יע"עה וכ"ננקור
 שנשחט נמה ומו"ה שו"ב לאדם לה-ת מותר אם קט**לדקיב

 דמותר העל' כ"ב בסי' שאלה רשמי בספרע"ה
 י"ח בם" מתב"ש וכ"ם הספה מתוך ראי' מביא אםלה'רות

 ע"ה שנשחט מה על להורות לאחרים בשו"ברמתיר
 כשרה היא אם ששו"ב הבהם' עי אותו ששאלו שוהס ק42*לך;ע

 רכא ם מצאו ואח"כ שכשרה ע-ם לפמואמר
 מחמת לומד שיוכל להעבירו אץ זה סירכא ע"י שנסרפהגרויה

 רוצה הי' דאם אומדנא דיש זה מכשול מצוי כאשרמהיר'ת
 תשף מרמשים. היו שלא בענץ הסירכא לנתק לו ה"להכשיל
 סף הנשה מד פרק ממהדש"ל והוכיח כ"ז ס" ח"ג מאירותפנים

ס"ז;
 והשוחט מילתא למגדד מאומנותו שו"ב העביר הרב אם ?2**לדקיד

 ים הכ לאסור דאף ששחט. כהען שלאעשה
 מאירות: פמם בתשר שם העברתה אחר משחיסתו שבישלימה
 בשכרות שחט רוב שע"פ והודה ב"ד לפנ' שבא שוחט ,42*לדזסו

 פעמים כמה ועשה כראף שחט לא זהומחמת
 המעשים על תשובה סדר לו רות לה ובקש בשחיטה הפומליםרברים
 . השוחט זה משחיטות עד"ן שיש והשומן הבשר של דינימה

 דעת וא"כ מע"ר. רא"א להתיר העל' י"ז מ" שאול נבעתתשו'
 מע"ד א"א ש"ך לא רבכה"ג דדעל' כ"ג מי' ציון שיבתשו"ה
 ראשח כלי וכל בעץ עד"ן שיש הבשר כל ואסריט תשוב' דרךדבא

 זה: מבשר וע'הב
 ס"ז בח"ם ש"ו בסי' הש"ך שקלקל אומן טבה לח*לדקטז

 ואז מומחה שדוא ראי' להביא דצריךהעלה
 אק רבממון והסעם מומחים מצו"ן ריב אמריק לא רכה"נפסור
 ה"ש ?וודע היעו רסוסח' הפ"מ וכתב הרוב. אחרהולכץ
 בדיקה לענין גם אמרינן איסורא ולענין יריו לאמן ג"כויודע

 א': בסי' הפ"ם כ"כ מצויץ.רוב
 א' בסי' הדין. היאך ה"י2 י'דע י2אינו ביודעין ע:4*לוקיז

 לפנינו י2חט אפילו פסולה די2חיסתופסקינן
 שחיטתו אומר שלמד אחר ואפ" המנ' שחיטה פעמים וכמהכמה

 דאינש עלי' רמי דלא דמילתא פסול' י2חיטתו הי' יפהסעיקרא
 שהף לו נזדסן ישסא ה"יט ידע לא דסעיקרא וכיט אדעתללאו
 ולא בהלכותיהן בקי הף דלא כיץ הרג"2 ולא ב,2חיסות ררם'או

 נתערבה ואפל פסילה שחיסתו להכי הפסול לו נזדמן אםידע
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 כ"כ בה"מ. .אפי' ס"ם סטעם להתיר אין באחרת בהסהאותה

 א': בסי'הפ"ס
 כדעת א' בסי' פסקינן בעע"ג. מותר אי ה"ש בא"י שאלהיח

 לשחוט להם ליתן אין רלבתחלה סחסיריםיש
 התב"ש. כ"כ רסוסחי'. ארעתייהו ולאו יקלקל שסארחיישינן

 צריך והעע"ג להתיר. נוהגין לכתחלה ראפי' רכתב בס"זורלא
 רשחט אטרינן לא יפה א' סי' ראה ואפי' ה'טהיטה גסר ערלהיית

 רהיי בעוף א' ורוב בבהמה ב' רוב ראה אם אך יפה. השניגם
 בנ"ר בכה"ג ס"מ בתרא במיעוט בשהי' סחסרינן ראנן אףס"ם

 נוטה אך בזה ססופק והפ"מ א' בסי' הכו"פ כ"פמכשרינן.
 לכתחלה לו סוסרין לאו או ה"ש יורע אם לן בספק אךלהתיר.
 נוטלין שאין בסקיסות ואפי' א'. בסי' הש"ך הסוסחה.בפני

 : שם השס"ח כ"כקבלה.
 הרין. איך סוחזק ואינו להתעלף שדרכו אך בסוסחה שאלהיט

 שלא לי ברי ואסר שחט ראם א' בסי'פסקינן
 לא בשותק אבל בפירוש אסר אם ורוקא כשרה שחיטתונתעלפתי
 הש"ך רעת אבל שם. והגרע"א והתב"ש הפ"מ רעת כןסהני.
 השחיטה. להתיר סהני בשותק ראפי' הכו"פ רעת .כ"נופר"ח
 לנו מאכיל הי' לא דרם או שהה אלו ה"ש שיודע מאחרוהטעם
 להתעלף ברגיל לשחוט ליתן אין ולכתחלה שם. הב"י כ"כטריפות

 א': בסי' הפ"סכ"כ
 בעינן דתרתי א' בסי' פסקינן קבלה, נוטלין מסי שאלהכ

 הסומחה סן קבל' ליטול סגי ולא וסוסחהחכם
 כ"כ היטב. לנסותו יורע הוא כי בלא"ה סחכם רק לח,רבשו"ב
 בפני שישחוט ער קבל' ליתן שלא וישר כתב והפ"סהט"ז.

 לכ"ע: יוצאין ואז ינסהו הרב וגם רסתאשוחטים
 בראוי ונסצאו שגנבו או ותרנגוליו גרייו אברו אם ~טאלהכא

 רוב בתר ראזלי' א' בסי' פסקינןשחוטים.
 גנבי רוב ראי העיר גנבי רוב בתר אזלינן בגניבה רהיינוהסצוי
 ישראל שרוב' אף גיים העיר גנבי רוב ואי סותר ישראלהעיר

 אזלינן בשוק מצוי רוב דבתר ראפשר כ' והפ"ס ש"ך.אסור,
 כ"כ הטבח. אצל לילך רירא אזלינן לא טבחים רוב בתרובנגנבו
 בבהס' ודוקא שם. טבחים. רוב בתר אזלינן ובנאברוהפ"מ.
 רוב בתר לתלות שייך רלא קטנים בעופות אבל גרול בעוףא.

 רשם. עופות ציירי רוב בתר אזלינן בבית לשוחטן רררכןטבחים
 העיר רוב אפי' שם סצויין ישראל רוב ראיכא והיכא הש"ך.כ"כ

 דשוים א. ישראל השוק רוב אך בסצויין רשוים או גויםוהי2וק
 והיכי כשר. ישראל טבחים רוב רליכא אפ.' ישראל העזר ורובבשוק
 סימן לו שיש רוקא רכשר ובגוונא ש"ך. טרפ'. הנ"ל הנךרשוים
 מ"ה שנתעלם דבשר ס"ג בסי' פסקינן ראל"כ שלו שהםבהם
 הט"ז כ"כ ישראלים. וסוכרים השוהטים שכל במקום אפי'אסור
 מובהק סימן בעינן ולא סהני בינוני מימן אפי' ובזה א'.בסי'
 ומצאן רבאברו לנגנב. אברו בין סחלק והגרע"א הכו"פ.כ"כ

 וסצאן בנגנבו אבל אסצעי סי' סהני סצויין ישראל שרובבסקום
 מובהק. סיסן בעי בזה גוים העיד ורוב ישראל גנבי שרובבמקום
 ורוקא סימנים. רוב שנשחט ורואה שחוטים שמ'צאורוקא
 שהוא באשפ' אפי' שבשוק באשפ' אבל שבבית באשפ'בסצאם

 שם: וש"ך הט"ז כ"כ אסור. טפחים סג'פחות
 דלכתמלה א' בסי' פסקינן בשחיטתן. הרין איך חש"ו שאלהכב

 אם אפי' עע"ג אחרים באין להם סוסריןאין
 שמא למיגיר טפי דשייך סוסחים ואפי' לכלבים להאכילםרוצים
 מותר עע"נ ובאחרים הט"ז. כ"כ אחרים בלא שחיטתן עליססכו

 את לאמן יורע או מוסחה כשהוא לכלבים להשליך לשחומלכוסיר
 להשליך לשחוט לו לססור שסותר ה"ש שא". גרול וכ"שיריו

 ויודע סוסה' בעי ובקמן הש"ך. כ"כ עע"ג כשאחריםלבלבים
 לשחוט לכתחלה לו סוסרין ריקא ואז עע"ג ואחרים יריו אתלאסן
 סותר אין ואעע"ג אוסן ואין סוסחה או לחור לא"י ביורעאבל
 סוסחה אינו או לא"י א"י או אעע"ג ראין והיכי בריעבראלא

 וכתב וש"ך. וררישה סהרש"ל אסור. בריעבר אפי''אעע"ג
 כח להו רלית באעע"ג אף אוסן באין פסול קטן ררוקאהשס"ח
 בכלל הוי ולאגברא

 וזבחו~
 ראית ושוטה חרש הוא קוף סעש' אלא

 אפי' לכ"ע מוסחה ואין אוסן באין אך סותר. גברא כחלהם
 שאינו רוקא הנ"ל .חרש בריעבר, אפי' לרירן אסורבאעע"ג
 חרש הוי ונתחרש פקח אפי' אלא בתולר' אינו ואפי' וא"סשוסע
 כ"כ שטות דרך רקעביר אחר בשטות הוי ושוטה הש"ך.כ"כ

 שטות ררך אחת בפעם ראפי' סחסירים ופ"ס והתב"שהש"ך.
 עכ"פ או זיסני תלתא רבעינן וב"י כש"ך רלא אטור'.שחיטת'
 ה"ה הרעת קלות סחסת ערות פסולי רכל התב"ש כתבב"פ.

 הסה: פמולים ג"כ שחיטהלענין
 בסי' פסקינן בשחיטתו. הרין איך וא"ס השוסע חרש שאלהכג

 שחט אפי' ובריעבר ישחוט לא רלכתחל'א'
 י"ט. כבסי' סעכבת הברכה ראין כשרה שחיטתו עצסו לביןבינו

 סורה: רכאן אפשר שם ראוסר הב"ח ראפי' הפ"סוכתב
 בסי' פסקינן בשחימתו. הרין איך 'א"ס השוסע חרש שאלהכר

 אם לכתחלה אפי' שוחט סוסחה הוא ראםא'
 הש"ך פסקו כן לברך. יכול אין לא"ה הא ג"כ ושוחט סברךאחר

 שוחט אחר שאין ראף דם"ל כט"ז רלא ולחה"פ ובל"יותב"ש
 יכווין האחר שאיתו דבעינן בש"ך י"ט בסי' וסבואר לברך.יכול
 בהסה שוחט אחר אם ראסנם השמ"ח כתב ג"כ. להוציאואותו
 השחיטה ברכת השור ישוחט יברך עוף לשחוט ג"כ רוצהוהאלם
 הכסוי ברבת אחר או הוא יברך השחיטה .אחר האלםלהוציא
 לברכת ורסיא בה חייב האלם ברכה רבשעת כיון האלםויכסה
 יהא סדבר ראינו רבעי והא בקי. שאינו את סוציא רבקיהמזון
 רק שחיטתו ראה רלא או מוסחה אינו ראחר היכי היינוסוסח'
 ראנו הגם באעע"ג סותר רא"י לעיל הבאנו דאל"כ ברכתוהש,מע
 בש"ך. יע' כלעיל מתירין א"י בספק עכ"פ לבתחלהסחמרינן
 נורע אם באלם בין שוסע באינו בין רבריעבד השס"חוכתב

 רוב נסי בהו אסרינן ארם בני שאר ככל העולם בטובשבקיאין
 לסיברקינהו: קמן רליתניי' היבאסצויין

 א' בסי' קבלה. לו ליתן לרירן קטן הוי איסת ער ליא?ך2כה
 דרק עיטור בשם ב"י דיעות ב' בהג"הסובא

 י"מ בן בן דעד הא"י בשם מרדכי .בשם קטן מקרי י"ג בןער
 בשם כסררכי ז"ל הרס"א הסכים רכן ונראה קבלה. נותניןלא

 המבים וכן ושכלו. חריפתו לפי הנער לפי דהכל כתב ורי2"להא"י
 ברבר וחרר גברא וכח ירים באיסוץ וזריז בקי הנער ראםהט"ז
 ברור החסיר והפ"ס שנים. י"ג מבן יותר על להקפיד איןד'

 בסי' יעקב בית וכ"כ י"ל. הרס"א כרעת י"ח בן ער כבזה"זפרוץ
 י"ח קורם ונער שנים פ' בן וזקן האבל וז"ל כתוב שסצאכ"ה

 עכ"ל: ישחטולא
 קטנ.ת. או קטנים ע"י לשחוט עופות שולחין אם שאלהכו

 הסנהג נתפשט דכבר א' במי' כתבהתב"ש
 סה על להן שיש להם לסחות ואין קטנים ע"י עופותלשלוח
 לשקר דטירתתו ש"ה נאמנים אין השחיטה רעל ראע"גשיססכו
 שיידע דעה בר בקטן רוקא וס"ס לאגלויי. רעביראבמילתא

להזהר
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 ע"י ששלחו שהי' כמעש' מעללים. ברוע סחוזק ואינולהוהר
 יש ע"כ הפרוטות. לעצמו להחזיק כעצמו ונבלה המנוערנער

 תב"ש:להזהר
 דאותן כ' א' בסי' הב"ח גוי. י"י בשר שולחין היאך שאלהבז

 לסי' כותב וה'שוחט לשחוט גוי ע"יששולחין

 הבשר גוף על מעיר שאינו דמחמת אסור רזה שוחטושהוא
 בזה. יש איסוד איזה א"י אבל תע"ב. רהמחמיר המ"ז עליווכתב
 מסתמא והא דיתחלף חששא משום רק בעי לא הדבר גוף עלדעדות
 שכותבין לאותן לחוש יש מ"ם אבל שלו, העוף מביר העוףהבעל
 אלא אחריו זאת ג"כ יצייר הגוי דילמא לבד כשר תיבתלסי'
 עושין יפה ולא הפ"ם וכתב לזייפו. מצזי שאינו סימן לכתובצריך
 בעצמו השוחט או הנוצות נוטלין והגוים גוים ע"י ששולחיןמה
 דאז ערום כך העוף ומביא מקומית באיזה המנהג לפי הנוצותנוטל
 מ"ע ע"י להתיר גם בט"ע. העוף את להכיר עור לו א"אבודאי
 לשחוט שילך עוף ג"כ הגוי לזה נתן אחר ישראל ררילמא ירענאלא
 לעצמו השחיטה שכר לקח ומשל. תרננול' מאות' הוא הכתבוזה

ע"כ:
 שיכור דאמילו א' בסי' פסקינן שיכור. אשחיטת שאלהכח

 חשש משום ישחוט לא ש"ל לשכרותו הגיעשלא
 וראי ובדיעבד ישחוט לא טובה עצה רמצר הש"ך דעת אךררם',
 ודעת ש"ל. לשברותו הגיע בלא מותר א"ר א. אעע"ג אםמדינא
 עליו כברין וידיו שאבריו מחמת בי' יש דאיסור וכו"פהט"ז
 ואפי' שו"ב למנות אין דוראי כתב והפ"ם אסור. באעע"גואפי'

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

 רברו השחיטה קודם אם ודוקא כשר'. שחיטתו שחט אםעצמו
 אמורה. שחיטתי בספק אבל ש"ל לשכרותו הגיע רלא וידעינןאתו
 אותו לקנום מחמירים מאר וכו"פ ושמ"ח והבה"י, השם"חכ"כ

 כי הבה"י וי,תר ש"ל כשכרותו לא אפי' לשתות הרגילהשוחט
 להעבירו:צוה

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

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

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

 יודעים דאינם א"נ ררם שלא ברי אמר ואפי' דרסותדשחיטותיו
 מרנישים דאם בזה השיב א' סי' ח"ב .בנוב"י לכך. ע5וליםשהם

 נאמנים: ק5קלו שלא להם שברי ואמרובפגיסה
 אפי' רלכתחלה פסק א' בסי' הש"ך סומא. אשחיטת שאלהלא

 ישחוט לא מומח' סומא דאפי' כתב והשם"ח ישחוט. לאבא"ד
 והבדיקה כהוגן נשחטו אם בסימנים בודקין רבדיעבדלכתחלה
 ובה"ם לכתחלה. אפי' לשחוט לו יש הדחק בשעת ובעע"נמעכב
 גמור רוב אלא הרניש לא ואפי' היר במשמוש הסומא בדקאם
 ויראת בדעת אמובהק כ"א בזה לסמוך ואין שחיטתו. כשד'נ"כ
 כ"פ הנ"ל. דין לי יש מימיו מאורות ראה שלא סומא ואפי'ד'.

 הש"ך: דעת וכ"ם וכו"פהפ"ם
 לכתחלה ישחוט דלא א' בסי' פסקינן ערום. אשחיטת ~טאלה5ב

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

 לכתחלה ישחוט לא כה"נ לברך רשאי שאיני הערוה את רואהישלבו
 לשחומ הוא רסנהנ היכי ובנשים כ"כ. אמור הראש בגילויאו

 בקרקע מיחות ממה של שפני' והוא ערומות ליטחוט ג"כיכ41,ן
 אבל ברכ'. לענין ערוה משום בהן אין והעגבות מכוסה ערות'וכל

 סי' בא"ח כסבואר לכסות לי שא"א ערום לברך יכול איןהאיש
 מעכבות: אינן רברכות כשר' ערום שחיטת ובדיעבד וע"ה.ע"ד
 ידוע טבח אלא י'שחוט שלא חרם הקהל הטילו אם שאלה4נ

 אסורה דשחיטתו א' בסי' פסקינן אחר.ושחט
 היכי ודוקא מהחרם. ידע 'שלא השוחט בשגג ואפי' בה"םאפי'

 בפי' פסלו או אחרים משוחטים שחיטות על בפירוש הי'רהחרם
 אחרים משחיטות שהבשר פירשו דלא היכי אבל אחרוח.שחיטות

 החרימו אי זה זולת אדם ישחוט שלא סתם תקנו רק אסוריהי'
 ה"ם באין אפי' ובשוגג שחיטתו מותר בה"ם בדיעבד אז ככהעל

 כל התקנה שנתבטלה ולאחר ב'. בסי' ושם"ח פ.'מטותר.
 הגר"א להכשירם. וא"צ כבראשונה כ'טרות בחזקתהשוחטים
 להתיר. יכולים אי שנים כמה לקהל שיש יתקנת זה. בסי'מווילנא
 ח"ד ובנוב"י אברהם ברית בתשו' וכ"ם להתיר ראין כתבהחו"י

 להתיר: מסכים א'סי'
 לקונים אומר כך ואחר לגוי בהמה עדים בפני השוחט שאלהלד

 רדוקא א' בסי' פסקינן שחטה, לא כי יקנושלא
 רוקא אך מהימן. לא לאחרים אבל אחר"א שווי' מצד אסורלדידי'

 במקום כמיגו הוי א"כ כלל שחטה שלא ואומר בדבירובשעומר
 דבריו לתקן יכול שחטתי' לא אלא אמר לא אם אבלעדים.

 וכתב הש"ך. כ"כ שחיטה. הוי ולא בשחיטה פסול שהי'רכ11נת1
 על הבעלים יקפידו שלא כדי כן שאומר לתלות יש ראםהשמ"ח
 הגרע"א. בחידושי וכ"ה לאסור. לח'ש יש בזה וכיוצאקלקולו
 לו ושאל כשר' אמר ולבסוף טרפה אמר מתחלה דאם הבל"יוכתב
 ערים באו כך ואחר טרפה אמר לא שמעולם ואמר וכפרהחכם

 נאסר לעולם ולדידי' מפ"ם. וכ"ם א"נ אמתלא נתן אפי'והכחישי
 ערים אי ואפי' היתר בחזקת שהיתה אפי' אנחד"א ש11י'משום

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

 לעצמו חב הוא אנחד"א רשווי' דבמה לא אם זה. בסי'הפ"ם
 עשה וגם טריפה שהיא השחוט הכבש על אמר טבח אם שאלהיה א"נ: לעצמו דגם נדרים סוף משנה הואולאחרים.

 דכשר אומר ואח"כ הוא שטריפה לדעתסי'
 להחמיר. פסקו א' בסי' ופר"ח הט"ז לרבריו. אמתלאונות;
 הי' בטדיפה שהחזיקה דבשעת ודוקא מקילים ודרישה וש"ךוב"ח
 וכדומה ג"כ צריך ולהשוחט בשר דוחק שיש כג'ן אמתלאמקום
 אם אמירתו בשעת אבל לטריפה. זו בהמה הוחזק' שלאבאופן
 מחזקת' להוציאה א"א אז ספק שום בלי ודאית יטריפההוחזה
 שאמר באמירה אך מעשה עשיית בלא ואפי' ברורה כראי'אלא
 להאמינו שלא להחמיר יש אמתלא מקום הי' ולא מריפה'שהיא
 באמתלא להחמיד יש גיי של ובבהם' שם"ח. א5בד.באמתל
 א~מר ואח"כ טריפה אומר שלפעמים טבח השם: חייולדאיכא
 בדברים שונה והוא פ"א עוד יעשה שלא הב"ד בו והתירוכשרה
 מוחזק שהוא לשיחט להאמין יש : ולהעבירו לקנסו דיש הפנ"חכתב

 נשחט שהי' רואה הי' השחיטה דבשעת לי ברי שטועןבכשרות
 קילות שמחמת מעידים שם שהיו שערים אע"פ הסימנים ב'רוב
 נם מסתמא המימנים רוב נשחט אם לראות יוכלו 5א הםהרם

 והראב"ד סכ"ט. רב לחם כ"כ לרא.ת. יכו5 הי' לאהשוחט
 בל"י: מהני לא דבדק בנשבע דאפי' בזהמחמיר

שאלה



ןדעת א סימן שהיפהוןלכותחקי11
 והוא כהוגן ששחט אחר ער עליו שהעיר שוחט שאלה15

 השחימה ראותה הש"ך פסק א' בסימןמכחישו.
 ורש"ל וב"ח הגרע"א. בחירושי וכ"מ לרידי'. חוץ לב"אמ.תרת

 השוחט ואם 5כ"ץ. אסורה השחיטה ראותה פ"נקין נ :בי' י,ט'
 אסורה ודאי בהסה אותה כהוגן ש5א ששחט אוסר וערשותק

 ראם השמ"ח וכתב בתשובה. שיחזור ער 5שחוט 5י אסורוהשוחט
 שם כבר שיצא כגון השוחט הענין לפי הרבר שאמת לסורהנראה
 בשביל להענישו אין והער להעבירו יש ססכא בר והעד עליורע

 וכתב המורה. ראות לפי והכל לש"ש שכוונת,. כיון יעזהוצאת
 מן אטורה השחיטה היתה המכחיש' הער רברי ריפי ררוקאדג"מ
 כהוגן שלא השחיטה היתה לא ג"כ רבריו רלפי היכי אבלהתורה

 בסוף שהי' או שהי' סשיעור פחות שהי' כנון חוסרא מצררק
 עור נאמן. השוהט בוראי סיסנים רוב שחיטת לאחרהשחיטה

 זזה ר5א אומר והער שחט פלונית בשעה אוסר השוחט ראםכתב
 יורע הער ראם השס"ח וכתב ע"א. נגר כשנים חשובוהשוחט

 סוכחש 5א השחיטה גוף על כי נאסן השוחט שעה באותו סירויה-
 השוחט. זה משחיטת לאכול לו ראסור פשיטא עסו שהאמתבעצסו
 רנותן היכי מכ"ש להפרישו. צריכים אנו אין הסתם מןאב5

אסתלא:
 להעבירו בפניו שלא ערות קבלת עפ"י פום5ין אי שאלה5ז

 אוסר כ"א בסי' שאלה רשמי בספר'סאוסניתו.
 כן:5עשות

 פנום והי' ביה"ש עי"ט לחכם סכינו שהראה טבח שאלהלח
 שהסכין יורע הי' שלא מב"ב א' בא שניוביום

 בו ושחט יפה ומצאו וברק אחר לחכם והוליכו פגום בחזקתהוא
 מאותו המכין לקח.' שעות י' שעבר ואחר המוצנע במקוםוהניחו
 ראיתרמי ולומר 5הקל לנו ואין העופות להטריף יש פגום וסצאוחכם
 יהורא לחם בית הפעם. עור ונתקלקל זה ששחט קורם המכיןרתקנו
 במקום פנים מצאו ראפילו ונראה ל"ח. מ"ק י"ח בסי'ותב"ש

אחר:
 הקנה רק ששחט ואירע וי"ש 5מוסחה סוחזק שוחט שאלהלמ

 עריין חי הי' 5בית העוף הובא וכאשרבעוף
 מי' במ"ת הנוב"י העלה הוושט את ושחט השוחט לביתוהחזירו
 בהו מועי5 ואין אסורים בו שנתבשלו הכלים ואף אסור רבשרב'
 ראות 5פי חרשים ב' או חדש על 5העבירו והשוחט מע"5.שיהוי

 שמים: ביראת חזקתו ולפיהסורה
 נוב"י בהוגן. הריאה בורק שאינו שנחשר בשוחט שאלהמ

 עומות לשחוט רסותר הע5ה ג' סי'בס"ת
 רבררבנן וכוונתו תורה. איסור על נחשר אין ררבנן ע5רהחש.'ר

 ושוחט ששוחט בהמות ואפי' בעלסא חשר בשביל 5החמיראין
 חשש: אין גביו על עומרהגון

 ריט העלה שם נוב"י . הריאה. בבריקת שנכשל שוחט שאלהמא
 וגם 5גמרי 5רחותו ו5א תשובה באיזה5הק5

 שחיטה אחר פגימה איזה הרגיש א5,י י"ל תלוי' סירכא דהטריףמה
 מספק 5אסור רחשור ואף סירכא. עבור 5הטריף ות5הבסכין
 ב' או חורש רק 5חלוטין 5העבירו ואין מספק 5התיר חשוראינו
 פשעיו ע5 יתוורה ואח"כ באימורין 5הקל שלא מרי 5בני5אות
 שם נהגו ואם הריאה. בבריקת היטב נזהר 5הי,ית ע5יוויקב5
 מחויב תסימה שנה ועכ"פ יסמוך 5א הוא פנים בדיקת ע55ממוך
 בבריקת גמור מומחה ויהי' היטב שיורגל ער 5חוץ הריאה5הוציא

 שוחטים: כשאר הנהגתו יהי' שובפנים
 נוב". משחיטתו. 5אכ,י5 הקה5 שאסרוהו שוחט שאלהמב

 כשחימת ראסור בכתב נכתב דאם הע5ה ה' סי'מ"ת

 אם אבל משחיטתו לאכול אסור 5ו ונותן סכין בורק אם אפי'גוי
 לו וליתו סכין בריקת ע"י יהקל יש אסורה שחיטתו מתםכתב
 בחרם רבים גזירת לענין סיסן באותו י'טם סוסר שחיטתוכרין
 להקל הולכין בהתקנה מסופק ענין אם סשהיטתו 5אכולש5א

 הסכיסן אם לכן להקל. וספיקו סררבנן שהוא קבלה סרברישהחכם
 בירם יכו5ת השוחטים להכשיר הלוסרים ובפרט העיר בנירוב

 סתירו יהא )ש5א לישראל טריפות האכיל לא אם;הכשירו
 ררווקא נ"5 ע"ז. סי' אה"ע בחלק בח"א למ"ש כאןסרבריו
 הקה5,ית רכל בע"כ גט בענין רהיינו הר"ן לרברי כן הסכיםהתם
 בדברי מפורש וכן ראורייתא כעין וחסור זה ברבר 5עצסן חרםעשו
 לחלק(. נ"ל כן שם. רסביא פ"ה רף ל"ח סי' בתשו' ז"להר"ן

 - ג"כ: רכ"נ א' סי' מ"ק בנוב"ייעי'
 עליו שהעירו ביסים ובא זקן לרבים מומחה שיחט שאלהסג

 יפני שחיטה אחר פגום סכינו שנסצא עריםב'
 ניסוהו עתה ואמנם מעמר באותו והכחישים ב' ובאו חרשיםאיזה
 והכ5ים הבשר אוסר ב' סי' חיו"ר הגח"ם בפגיסה. סרגישואינו

 עוברא: האי הערים שראוסיום
 פעמים כסה אחריו שנמצאו חזקתו שאיתרע השוחט שאלהסר

 הגח"ם הרגיש. ולא שחיטה אחר בסכיןפגיסות
 הבהמות מאותן הנשארים והש,'מן הבשר רכ5 העלה ג' סי'חיו"ר
 בשיהוי וה"ס חרש בכ5י הסורה יססוך אם והכלים נב5ה ספקהוא

 תע"ב: בכה"ג גם והמחמיר הפסיר. לא 5הקלמע"ל
 לפרקים אך חז"ל שסנו מירות וכ5 ורגיל זקן שוחט שאלהמה

 רבתר הע5ה ז' מי' חיו"ר הגח"ם בח"נ. ר"לנכפה
 הסבין ובבריקת בשחיטתי ירקרקו והשוחטים ישחוטרטעים
 נח5ה לא אי צלי או ובישול ומ5יחה שרי' זסן בסשךובעופות

 5חולי סמוכה השחיטה שעת הי' ש5א נרע בווראי השחיטהאחר
שטיותו:

 ש,.חמ עור יהא שלא אמר בחליו שנתים אשר שוחט שאלהסו
 שוחט עור יהי' שלא בנרר בערו שגרר נתפרסםומזה

 משחיטת יאכלו שלא תקנתם מפני שני לשוחט צריכים הציבורוכעת
 היתר ריש העלה ו' סי' חיו"ר הגח"ם נרר. להתיר הרין איךאחר

 לו: צריכים ררבים כיון יתחרט אםלנדר
 טריפית כסה שהוציא ע5יו סרננים רבים אשר שוחט שאלהמז

 הם מותרים אם ב"ר בפני להעיר רוצים ואינםסת"י
 י"א מי' חיו"ך הגח"ם ולהבא. מכאן מבריקתו 5אכו5בעצמם
 בחזקת בהסה שחיטה רלאחר 5אכו5 שלא להם למחות ראיןהעלה
 הגיר ש5א ובמרט בריקה בענייני הוא הכל הנראה ולפיכשרות
 הוא: נכון ,ייעירו ב"ר בפני שיבואו לכופם אפשר אם אךבב"ר
 בגבול אחר ישחוט ש5א ז5"ז שנשבעו שוחטים נ' שאלהסח

 לאסור יש אי ושחט א' ועבר להפסירו שלאחבירו
 שבועה להתיר אין אי הגם הע5ה ו' סי' חיו"ר הגח"םשחיטתו.

 תקנה יש עור גבו5'י להשיג להתירו יתרצה שלא חברו רעתב5א
 שבועה לו יתירו ושוב חבירו בגבו5 ישחומ שלא הפעם עורשישבע

 שבועה מפני עור לשחוט יכו5 ר5א השני' תחו5 ואתהראשונה
 5עכב יכו5 חברו אין ובזה שעבר. שבועה מעונש ניצ5 'יגםשני'

 הפסר: בו 5ושאין
 ובחרם בנק"ח שנשבע והורה וחתם שכתב שוחט שאלהמט

 חיים ר' יריעת בלי אחר שוחט עם אפי' לשחוטשלא
 מחמת בשקר הי' והוראתו כלל נשבע שלא ומוען ושחט ועברשוחט
 וקבלה תעורה בתב חיים ר' לו נותן הי' לא רה,ירה 5או ראיאונם
 ממ"נ ואי5ך רמכאן הע5ה ט' סי' חיו"ר הגח"ם השחיטה.ע5

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

 'עקב השבות בץ"ט. ראשה פעם לשחוט מ.תר אם -3ס*לוקנ
 בט"ט לשחוט אץ רלכתחילה העלה כ"ג ס"ח"א

 מעולם: שחט שלאשוחט
 השוחט משחיטת ל לאכ שלא ע"ע שהחסירו אנשים עהי?ד:נא

 ב"ב קצת להם כשמזכשים להם ירועהמסיבה
 לחוש צריכים דאין הרדב"ז להם הורה הדיך איך מצוהלסעודת

 הכלים: לושיגע
 נ"ח סל יעקב בית בספר לשחוט. סותר אי באבל -2**לןקנב

 מ'טה מצבת בקונטרם אדם ובחכמת לשמוט.איסר
 : שור לקבל מתיר ימים ג' ולאחר אהר שם אץ באםהתיר

 הנכירימ שירשוהו ער ישחוט שלא שנשבע שוחט 421*לןקג
 אסור כך לשחוט דאסור רכמו א' סי' הבל"יכתב

 השחיטה: לאחר תברקנו בפנץ שישחוט לאחר וליתן הסכיןלבדוק
 בקי ואית השוחטים מת"י מכשול שיצא בענץ שאלות עךךנר

 ומר"י מהרשד"ם בתשר יע"ן פסול בו שנמצאאו
 ובתשר י"ג סף תבוא' פר' ובתשו' רצ"ט סף ראש ובשמיםמעץ
 סל חע"ר אפרים בית ובתשו' וכ"ט כ"ח כ"ז כל סי כהתהכתר
 ובתשר י"א עד א' סל חץ"ר אברהם ברית ובתשובת ח' ה' ד'א'
 ובתי2ר כ"ג סי' ציון י2יבת ובתי2ו' כ"ג סי' חיו"ר רביםמים
 בש"א ובספר וע"1 ל"1 ס"ם נתיבים ובמאיר כ"ג ס" ר"אהשיב
 ובת'2ו' וקט"ד קס"ג סי ח"ב יעבץ ובתעח' :' וסי' וב' א'סל
 גאוף ובתעח' י"ח וסי' י"ז סי מררכי ובמאמר י"ד ס" נעלםאור

 בי סהר"י ובתעח' מ"ר סי' יהודא ובבית וט"1 ,"ד סיבתראי
 .בתפארת ג' סי' עסף ובמטה כ"1 סל עמוקים סים ובת' ב' ס"רב
 ובש"י קכ"ב מף שמואל ובדברי ע"ב ובסל וכ' וב' א' סיצבי

 מ"ה ס' הגרע"א ובתעח' ק"ה ס" יעקב ובית מ"דס"
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 נבילה גך רשחיטת ב' בסל פסקיה גוק אשחיטת '2ס*לזקנה

 מומחה וה'א ירע את לאמן ועדע קטן הואאפילו
 ברק ראפי' השמ"ח וכתב הש"ר. כ"כ מראור"תא נבלההוי
 זביח. זביחתו אין אפ"ה יפה שי2חט ~ראה ועע"ג הסכין ישראללו

 יטאים גוי דה"ט' תושב ובגר בהנאה. סותר ועכ"פ הואונבלה
 1כ1"פ הכ"מ ורעת נבלה י2חיטתו הוי דג"כ הש"ך דעת ע"זעובד

 הגרע"א: רעת וכן מר"ת מותררטחיטתו
 בסף פסקיט לתיאב'ה נבלות לאכול מוסר אשחיטת ל:אל:קמ

 מי2חיטתו לאכול מותר ואז לו ונותן סכין דבורקב'
 דחי"2 תחילה ממנה הוא יאכל לא ואפל לב"ע ביט ישחוטאפי
 הי2"ך. כ"כ טרחה ש.ם בל' בהיתר לעשות ריכול היכי עוראלפמ
 הבי2ר זה מלבד כשר בשר כאן י2"2 אף סכץ בריקת בלאומיהו
 שבק לא רממא רא" אץ ששחט שלו מבשר וקנה עכשיוששחט
 דוקא סכץ ובריסת ופ"מ. התב"ש כ"כ ואסור איסורא ואכלהתירא
 בביהיר ערעין באין דיעבר ואפי' ה"י2 עךודע ביורייןמהני
 מומחה הוא אם הי2חיטה קורם לבדקו וצריך אסור מומחהשהוא
 ושכח כ"ק בידו שיש ואף אח"כ. שיברקנו ע"ם לו ליתןואין

 הי2מ"ח. כ"כ להקל יש בה"ם דוקא הלך. ועכעהו ק.דםלבדקו
 טרח לא שמא כי בפימנים לברוק יש דלכתחילה השמ"חוכתב
 לבדוק ולענץ כשרה בדיקה בלא הראש בנחתך ובריעבדלברוק
 ולבסוף אחרע לכתחילה לבדוק יש לפמנו הסכץ באם אחרטהסכט
 ש"ך כ"כ וכשרה הסכץ כנאבד הף לו '2הלך לפנינו ליתא ואיג"כ

 לו והלך במפרקת בראעחנה ווננע בהמות הרבה שחט .אםוט"ה
 כ"כ יגיד לא והוא במפרקת נפגם רי2מא אסורים אחריםודאי

 לא ראסירתו לטחוט אין להתעלף רמל דמומר כ' ועורהפ"מ.
 בריקת א"צ בפ"א לטריפות רבמומר כתב ועור לכ"ע, כלוםמהנ'
 בדק לא .אם החמור לרבר חשוד אינו הקל לרבר רחשודהסכין
 א, לומר ונאמר בסוף שיבדיקנו עד 'טחיטתו אסור' תחלההסכץ
 ללכת פנאי לו ה" שלא יטתים או בשעה ודוקא שחט. זהדבפכין
 אין יומים א' יום פנאי לו כשהל אבל בשוק אהרת סכץולמצוא
 שנאמן מי שיעיד צריך נמי דבכה"ג הי2ס"ח וכת' עליהסומכץ

 יש 'טתים או בי2עה אף ובלא"ה י2וחט הי' זה יטבפכץבאיסורין
 בהמות איזה י2הי' או בגמר באנו ואם הש"ך. כ"כלהחמיר
 'טחט י2בירו בזר בודאי אמריק והולך שוחט ה.א וער"ןשחוטות

 וכ' בסוף. שיבדקנו ע"ם לכתחילה ליתן ואין היש"ך. כ"כהכל
 רק הרואים בפני יתננ' לא לב"ע בינו הסכין בדק דאפי'הב"ה

 בדקתי הרואים בפני אומר אם וה"ה הפעמ עוך הסכיןבבדיקת
 מחמירים דעכשיו הי2מ"ח וכ' הי2"ך. כ"כ לו ליתן מותר זההסכין
 וכ"ש לת'אבץ נבלות אוכל ממומר מאכל דבר שום לאכולשלא
 כן שעושה ומי ממנה ולאכול לשחוט בדוק סכין לו ליתןשלא
 והוציא ששחט ומי בחנם. שוחט אם ואפילו יחשב מומרבכלל
 עימ ראות לפי משחיטתו אח"כ לאכול מ.תר מת"י פ"אטריפה
 וכתב אותה מעבירים לרבר רגל" ובאיכא השוחט באדםהד"ן

 עשה כאלו דית בידו עלתה ולא תשובה לעשות רצה דאםהע~מ"ח
 בש:חט ובץ לעצמו בשוחט ובץ לא או מקהל ממור בץ לוק חואץ

 הכחיש דאם כתב והגרע"א שהבאנה מה א' בסל ע"ללאחרים
 או מת"י טריפה שהוציא קידם כהוט שלא דשחט שאמרועדים

 בכה"ג א' עוד עם צירף ואח"כ ע"א רק ה" לא 'טהכחישרבשעת
 נפסל: לאוראי

 פסקיט הסכץ. בדיקת בלי בלב"ע זה המומר שחט אי -3ס*לדתמ
 נאמן אימ שחט יפה שבסכץ נשבע דאפל ב'בם"

 וש"פ: ב"י כ"כ לא"ד.רחשוד
 סכץ עמו ףש בלב"ע שחט אם לא"נ לתיאבון מומר י3טולך:נח
 דאלו שידעיט רדוקא ב' בם" פסקיט הדיה היאך יפה ושאיטיפה

 ודוקא ,2חט י2ביפה נאמן דוא אז הי2חיטה בשעת עמו היוהסכעים
 חיישינן דאל"כ הוא יפה סכץ איזהו דירע שחט זה דבסכץבאומר
 דאוי דרוקא השם"ח וכת' ליפה. מוחזקים שמהם נע בעי2מא
 מבהמה אוכל אם אבל לתיאבח מומר הף ביטחיטה שנתבשלהממה
 תליח מאום'ם רברים שהם ורמשים '2קצים או מאלי''2מחה

 גרול: רעבח מחמת ולא אוכל ג"כדלהכעים
 שחט דסומחה ואומר בשר אנב"ל מומר ביר נמצא אם ~ם4*לקנט

 מומחה נא"ל בעיר מוסחין דאם ב' בסימן פסקעןלו.
 לי שחט מוסחה פלר לוסר נאמן ג"כ בבהמה .אפל שחטיפה

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

 נמצא לא דאם אלא הגרע"א דעת כאן ואין הפ"מ. כ"כדנאמן
 'שראל מק.לץ "2 ראם הש"ך וכ' א"נ. בשר רק '2חוט' הבדמהכי

 בו דהי' ורוקא לקחתי שחוטה המקולין מן לומר בבהמהנאמן
 קבועים מקולץ 'ש ואם נבלה. בשר כמו בחל כ"כ מ2ר ביטרב'ום

 העלה ועוד הפ"ס. כ"כ קצת. רחוקץ ישראל מקולין 'אפיוכר שב" דלא נאמן נמי כלל אמירה בלא ואף קניתי מכשרהוא~מר
 סומחה: פלוני דתקא לומרדצריך

שאלה



ןדעת ב סימן שחיטהיקלכןתחקי13

 בסי' פסקינן כשחיטה. הדין היאך להכעים אמומר שאלהם
 והיתר שאיסור כגון בד"א אפי' להכעים דמומרב'

 ופושט בידים ההיתר וחיחה האיסור כמו בהיתר הנאה וישלפניו
 מאמין שאינו או לכעום שכוונתו נראה שמזה האיסור אל דוקאידו

 ל"ז סי' או"ח בפ"מ יעי' לל"ת מ"ע בין חילוק ואין מצוהבאותה
 כ"כ כנ*י הוא להכעים כוונתו דמראה היכי אלא בזה.דמפלפל
 ומומר כודינא רש"ל כ"כ ממש כגוי הוי נמי בפ"א ואפי'השמ"ח
 ג"כ ואפיקורם קנ"ח בסי' פסקינן כ"כ אפיקורום הוילהכעים
 לכה"כ מומר הוי ובפ"א בצנעה אפילו לע"ז ומומר נבלהשחיטתו
 או ישראל י' בפני בפרהסיא שבת פ"א חילל אם וכן כגוי.ידינו
 מומר מסתמא הוי מפורסמות עבירות לג' מומר שנספרסםשידע
 רוב על עבר ואם לד"א מומר הוי בשאר נזהר ראינו ואםלכה"ת
 שאינו מי וכן השמ"ח. כ"כ ככולו רובו בשאר שנזהר אףמצות
 עושה שאינו אע"פ תיאבון בלא נבלות דאוכל שחיטה למצותחישש

 להכעים: כמומר רינולהכעים
 דאפי' כתב הבה"י מומר. הוי דרבנן שבת בחילול אי שאלהסא

 ופר"ח ותב"ש פ"מ דעת כן ואין מומר. הויבדרבנן
 זה דין משווה והגרע"א מומר. הוי בראורייתא דדוקאאלא

 הוי דרבנן בחילול דאפי' הרמב"ם דדעת ורמב"ם דר"ןלפלוגתא
 חולק ג"כ ע"ז ה' חכמים והמשנת כנראה. דעתו נוטה וכןמימר

 בעבודת רווקא שבת דחילול כ' מ"ג ענין ח"ג והתשב"ץאבה"י
 בצ"ע: דבריו הניח והגרע"אקרקע.

 בסי' פסקינן עבירות. משאר לד"א מומר אשחיטת שאלהסב
 לא ואם הסכין בדיקת צריך אז בג"פ דהיינו זה לדבר דמועדב'

 אסור גדול לצורך אף לדידן בסוף ולא בתחילה לא סכין לובדקו
 בפ"א די עדות פסילי דלענין אף הפ"מ. כ"כ כ"ק לו בישואפי'
 לעדות בפסול אף המכין. בדיקת א"צ לעדות ובפמול מומרלהיות
 לכך כמומר דינו נבלות לאכול שחשור כיון נבלות דאוכלמשום
 בין מחלק ,יהש"ך הפ"מ. כ"כ מדרבנן מיפסל כזית בחציואפי'
 לו ואין ובש"א כמומר דינו בפ"א אף דבש"ע לאחרים עצמושל

 בזה ופקפק לאחרים. פעמים בהרבה ודוקא נאמן ממנההנאה
 לדבריו: מסכים ומ"מהפ"מ

 הוא דאם ב' בסי' פסקינן לערלות. מומר אשחיטת שאלהסג
 וראו השמיני ביום או גרולים כשהם שנימולו דהיינו מ"מאחי. שמתו בערל אך לע"ז כמומר הוי אז באיסורערל

 עצמו למול להניח ירא הוא זה ומפני מתו ואח"כ דמןשנבלעו
 ה"ז מל אינו ואפ"ה יראה שם אין אם אבל כשר. כישראלדינו
 הסכין בדיקת צריך לדידן וממילא הש"ך. כ"כ לערלותמותר

 הפ"מ: וכ"כ בעשה. עובר הוא רגע בכל שהרי הואדמומר
 כגוי: דינו דהאידנא ב' בסי' פסקינן כותי. אשחיטת שאלהסד
 דלכתחלה ב' בסי' פסקינן ובייסותי. צדוקי אשחיטת שאלהסה

 המכין. ובדיקת מומחה להיות וצריך עע"ג להיותצריך
 עע"ג בלא אך כשר. המכין ובדיקת בעע"ג ובדיעבד הפ"מ.כ"כ
 כזית ואכילת מומחה. ג"כ שיהי' להיות צריך ונכנם יוצארק
 באלו אבל הת'דם. שבזמן ובייסותים בצדוקים כ"ז מהני.לי

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

 ופ"מ: ושמ"ח הבה"י כ"כ סכין. ובדיקתיפה
 להיפך. או השחיטה הכשר וגמר הפמול בהתחיל שאלהסו

 אותה ששישה ברבר הפמול דהתחיל ב' במי'פסקינן

 שעושה בדבר הפסול נמר או הקנה ברוב או בוושט כגוןנגלה
 לרובו והשליכוו הפסול וגמר הקנה חצ' הכשר ששחט כגוןנבלה
 כשרה שחיטתו הכשר וגומר קנה בחצי הפסול בהתחיל אבלפסול
 משכח מ"מ בקנה בין כוושט בין פיסל כ"ש דשהי' דקי"לאע"ג
 דאחר והיינו רידן אצל דכשר בירו לבדו הקנה דתפם כגוןלדידן
 נאמן הפסול אין דאל"כ ביר לבד הקנה דתפם ע"כ ומעיד.ראה
 אדם ראין בכה"ג להקל דאין השמ"ח וכתב הש"ך. פסק הואכן

 יתפום שאחר צריך רק ע"ז לעמוד וא"א אחר דביד מה לשעריוכל
 ודעת כשר, הפסול אח"כ ושחט הרוב הכשר רשחט והיכיהקנה
 שהה שלא בין בשהה דבין כתב והשמ"ח שהה. ברלא דווקאהש"ך
 רשהי' רקי"ל ואף בכשר'ת. השחיטה כבר דנגמרה כשרהבכה"נ
 אינו פסול שחיטת אבל שחיטה בחרא דווקא פוכל בתראבמיעוט
 לאו דגוי עקור דה"ה הפ"מ וכתב הכשר. לשחיטת כללמצטרף
 וכיוצא מומר כמו פםול בישראל וכויהו כלל הוא שחיטהבתורת
 אם דה"ה השמ"ח כתב ועוד בתרא. במיע'ט לאסור ד'שודאי
 הפסול גמד ואח"כ לרוב הכשר והשלימ' הקנה מיעוט הפסולשחט

 בה"מ: כשרהנמי
 פסקינן ושוחטין. אחד בסכין אוחזין ופסול ישראל שאלהסז

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

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

 מחמת שחטא יישראל יראה מחמת לסורו שחזר גר שאלהסט
 וריב"ש: רשב"א תשוב' כשרה. שחיטתויראה

 להתוודות אב"ד לרכ וקרא למות נטה אשר שוחט שאלהע
 מיושבת בדעת שפוי ומצאו בדק והרב חטאיועל

 ואחרון בסת"י נכשל ועתה ארמית בעל דבנעיריו גלהוהתודותו
 והכשיר השחיטה אחר פגום סכינו פעמים כמה שמצאהכביד
 לו שיש פרנסתו ודוחק כובד מחמת תקפו יצרו כי ואמרהבהמה
 חיו"ד הגח"ם יהכלים. והשומן הבשר הדין והאיך מכשרוהשכר
 הוא ודהתירא פריש מרובה לומר שנשאר ושומן דבשר העלה ד'סי'

 דבוודאי והכלים לעצמו יחוש ובע"נ להקל, יש לגוי למכורבה"מ
 דכלי חרם וכלי יגעלו בהגעלה שאפשר את איסורא בהםנתבשל
 ראשון כלי אבל פגום טעם ויהי' מע"ל בשיהוי לה,י תסגישני

 לא ואילך ומכאן תשובה. ויעשה להתיר אין האש עלשנתבשל
 ב~רור: צדקתו שימפרמם עד רב זמן עע"ג בליישחוט

 דממנו ואמרה אשתו אחות שבאה ושו"ב בש"ץשאלהעא
 טעם ונותן וכפר חזר ואח"כ הודה ומתחילהנתעברה

 ג' ב"ד שיהא עד יהעבירו העלה ח' סי' חיו"ד הגח"םלה.ידאתו.
 יהא: כן שיעשו ואיך ויבררומומחים

 שוחט שהוא שנים ד' כמו שזה בחליו שהתוורה שוחט שאלהעב
 לשחוט למהר עליו ואצים עומרים וכשהי' ישובבאותו

 קודם פגימות בסכין הרניש פעמים כמה בבהמות בין בעופיתבין
 ,טחט יצרו ננד לבו אימץ ולא עליו שמיהרו מחמת אךהשחיטה.
 השומן לאםור דאין העלה כ"ב סי' חיו"ד הגח"ם פגום.בסכין
 שחט לחצוהו לא דאם שהתיר הפה שאסר דהפה למפרעוהכלים

 ןבסכי



דעת ר 3 ב נימן שהיטהיןלכןתחקי4]

 להטריף אין להכי דכ':רות רוב איכא ממיקא כד,ן בדוקבסכין
ףמפרע:

 ס.' חיו"ד ביט"א בם' ע' זה. לסי' השייכים שאלות עןךעג
 פאר ובתשו' קל"ח סי' יעקב בית יבתשובות וט'ה'

 ובתשו' כ"ד סי' החדשות רדב"ז ובתשו' קי"כ פי' לרמב"םהדור
 חומות ובם' ט' סי' הרא"ם ובתי2ו' נ"ז מי' חיו"ר אפריםבית

 כ"א 5דף בהשמטות סי' הרא"ם ובתי2ו' הע"ר סי'ירו':לים
 ובנוב"י ב' פ"ק קפ"ה בסי' הט"ז הביאו ב' סי' רם"אובת'2:י'
 ותשו' וה' א' סי' חיו"ד חת"ם ותשו' ג' וסי' ל"ז סי' חיו"דמ"ק

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

 גסימן

 דשחיטת ג' בסי' פסקינן כוונה. בעי '2חיטה אי 2טא?העד
 או לחתוך בעלמא מתעסק אפי' כוונה א"צחולין

 בסתם זדוקא כי2רה. כהלכתה ושחטה בכותל לנועצה סכיןזרק
 הגונה שחיטה בירו ועלתה ולעקור לנחור בפי' כוונתו אםאבל

 דהיינו החליד דלא רידעינן דווקא כוונה ביא דכשר והאפסו5ה.
 5א וזה הה5יד. לא דוודאי חתוכים השער או דהנוצהדראינו
 העוף ונפילה המירכום וע"י בעיף הרוב שחט לא שמאחיישינן
 כו5ו נמצא אי ,בין מחלק והב"ח רוב. ונעשה השחיטהנתרחב
 בין מח5ק כ"ה בסי' והי2"ך חיישינן. וברוב חייי2ינן לאשחוט
 בוושט. לא אב5 בכך דדרכו להרחבה חיישינן דבקנה לוושטקנה

 נראה והשמ"ח ברוב. גווני בכל מכשירין ופ"ח וט"זוה5בוש
 ביד. הסכין הפיל ואפי' כ"ה בסי' יעי' דב"ח לחילוקדמסכים

 חולין דשחיטת כשרה שחיטתו ושחט כלל בכוונה שלא ברג5ואו
 ואף סימנים חתיכת כוונת ולא השם לשם שחיטה כוונת לאא"צ
 במתכווין הפילה אפי' אלא בכותל דלנועצה כמו בעולם חתיכהלשם
 שחיטתו מחיקו או מידו גברא כח בלא נפלה אם ום"ם שחיטה.הוי

 ע"י מעצמה נפלה ואם ועיטית. כמו לכה"פ הוי דוזבחתפם.לה
 בידו סכין הי' ואם דפסולה. מודו כ"ע ועוף חי' או מצוי'רוח
 א5א גברא כח הי' שלא מאליו ונפל ועמד בחיקו או ידוופתח
 שמ"ח כ"כ נזיקין. לענין דא"כ אף פפול שחיטה 5ענין כחהסר'

ופ"מ:
 בהליכתו ושחט עוף שם והי' בכיתל סכין 2טאלהזיקעה

 הפ"ם השחיטה. השלים לאחריו הכותל מןוחזירתו
 דאיכא לאסור יש ווראי דבעוף כיון בבהמה ואפי' השחיטהאוסד
 גם זה ומפני מעט י2ה.' דשיעוד ושהי' חלדה חדא חששותב'

 טריפה:בבהמה
 לאחרויה חוזרת ההכאה ומכה בכותל 1הכה סיין זרק שאלהע1

 אם וכן הוא. הראיטון דכח כשר בחזירתה.שחטה
 דאי הלכה דמכוחו כי2ר נמי ושחט לצדדין וה5כה למעלה סכיןזרק
 ואחר למע5ה זרקה אם ילכן כנגדו. למטה יוררת היתה כחו5או

 כ"כ פסול. בירידתה ויטחטה כנגדה ~מטה יורדת למעלהשעלתה
השם"ח:

 בסכין ידו נכ'2ל רק דבר ישום כיון לא אם שאלה עםאלהעז
 דשחיטתו נראה ג' בסי' ושחטה. כוונה בלאוהפילו

 נמי כלל כוונה בלא בהקייו או לסכין דחף בשינה אם וה"הפמילה
 ושהטה וה5כה הסכין על 5ו וכדומה גוי דחפו אם וכ"שפמו5

 השמ"ח: כ"כ להחמיר. יש דחפו ישראל אם ואפי'דפסול
 1היכה בסכין והכה אבן זיק 2טאלהעח

 הסכיי
 פס1לה ושחטה.

 דמי ככחו לאו ידי5מא הוא כחו דכח מספקשחיטתו

 סכין דבזרק דכתב י"ג ס"ק קנ"ח סי' במנ"א )ועי' השמ"חכ"כ
 מדמראה אפשר אך לכאורה. הוא ותמי' לברך. א"י ושחטלנועצה
 כוונה הי' דלא היכי כוונתו ע"כ קוף לי2היטה קנ"ט לפי'מקום

 כמ"ש(: וכיוצא דחיפה ע"י כגוןכלל
 מחיקו או בכוונה שלא מידו בנפלה דאף כתב ה3רע"אעט

 הוי לחומרא מ"ם פסולה. דשחיטתו בווכי,יצא
 צ"ו: סי' יצחק זכרון בתשו' וע' או"ב. לעניןשחיטה

 ן כמןש י4ייי4**

 אפי' ע"ז 5שם '2וחט האוסר. דכר לשם בי2חיטה שאלהפ
 חשב אלא זו בשחיטה לעובדה היתה לאמחי2בהו

 ז"מ הר"ז לע"ז חלבה להקטיר או דמה לזרוק ישחיטהבשעת
 : ד' .בסי' פסקינן כן בהנאה.ואםורה

 5ע"ז. להקטיר או יזרוק השב ואח"כ סתם שחט שאלהפא
 דכזיתר רש"5 וכתב ז"מ ספק דהרה"ז ד' בסי'פסקינן

 השמ"ח וכתב והגרע"א. הש"ך כ"כ אסור באכייה רקבהנאה
 להקטירו או לזרוק דדעתו ואומר בידו קיים החלב או '2הדם זמןרכל
 בפי' מתחילה ששחט והיכא השחיטה על למיפרע חיישינןלע"ז
 או 5ע"ז דמה זרק אח"כ דאפי' הש"ך דעת שחיטה מצותישם

 בכה"ג: אפי' פוס5 הט"ז אבל פסל לא חלבההקטיר
 5ע"ז. הגוי חשב אפי' גוי ש5 בהמתו ששחט ישראלשאלהפב

 הש"ך. כ"כ מותר. לע"ז חשב דהגוי השוחט שמע ואפי' אמרינןיא עובד וזה מחשב דזה כשרה דשחיטת'. ד' בסי'פסקינן
 5ע"ז 5חשוב רוצה שהגוי יודע אם לגוי לכתחילה לשחוטואין
 יזרוק שהגוי יגרום דהוא לחוש יש מ"ם כלום מחשבהו דאיןאע"ג
 הדם יבוא שלא לו ברור ואם זה לגרום .אסוד לע"ז יקטיראו

 בהא. גם 5החמיר יש גדול צורך ובליכא לי2חוט מותר להגויוהח5ב
 5שחוט מותר גוים בסתם אבל לע"ז לחשוב שרוצה בנוי זהוכל

 השם"ח: כ"כ 5ע"ז. מחשבתם אינם דסהםלכתחילה
 הבהמה בע5 שהגוי בשחיטה חשב השוחט ישראל אם שאלהפג

 דהיי באכי5ה דאסור ד' בסי' פסקינן לע"ז.שיזרוק
 כתב והשמ"ח 5הת,ר. דיש הש"ך דעת ובהנאה מאלי'.כמתה
 אין אם אבל שלוהו. הגוי הוי בכך הישראל דרצון כיוןדאסור
 יזדוק שחיטתו שכל יודע אפילו השם לשם שוחט רק בכךרצונו
 דאם השם"ח כתב ועוד בהנאה. 5אסור אין 5ע"ז מעצטיהגוי

 אסורה להקטיר או לע"ז מהדם יזרוק שישרא5 חשב השוחטישראל
 מחשבה מחשבתו מ"ם לו ישמע לא בוודאי דהייטראל אע"גבהנאה

 בעצמו: הוא יעשה יעשנה לא חבירו שאם חשבכא5ו
 ד' בםי' פסקינן לע"ז. חבירו בהמת ששחט ישרא5זטאלהפר

 דעת באכ5יה אך קמכווין. דלצעורי' אסרהדלא
 באכי5ה. אף מתירין ותב"ש והב"ח דאפורה והט"זהר"ן

 אך והגדע"א. השם"ח דעת כן באכילה. מהמרינןובשותפ.ה
 בה"ם; להתיר ישבהנאה

 כו"ם ו5בנה חמה לשם וגבעות הרים לשם השוחט שא?הפה
 לעובד' נתכווין רב5א ד' במי' פסקינן ונהרות.ימים

 רק אסורה הגוים שאומרים הבאי מרברי בה וכיוצא לרפואהאיא
 דמותר ופשיט אלהיהם הוי 5א דהרי הוי לא ז"ם אבלבאכילה

 ותב"ש: הט"ז כ"כ שם. וישחוט ההר עללעלות
 אחד גוי ובא דיבוק איזהו םיבה לו י2אירע בשוחט למאלהפו

 תרנבו5 עמו ויקח ב5י5ה 5יער עמו שילך 15ואמר
שחור
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 מה ויכוין שחיטה בשעת ויאמר חצות קורם אותו וישחוטשחור
 והשוחט השוחט כומנו ויאכל התרנגיל יבשל ואח"כ הגוי לושיאמר
 ר"ל. נכפה כמו 'טתים או שעה אירע שנה רבע בכל רק בריאההוא
 ועור הרפואה. לו רתהני יימר רמי חרא טעמים מכמה הבל"יאוסר

 פסולה: שחיטתו לרפואה ואפי' הר לשם כשוחטדהוי
 שם פסקינן רלעיל. הנך מכל שרים 5שם בשוחט שאלהפז

 אפור לרפואה אלא נתכוין לא יאפי' בהנאהראסור
 מחובר שאינו בעולם כ"ר לשם שחט אם וה"ה מררבנן.בהנאה
 יש לחמה וגם השמ"ח. כ"כ בהנאה. אמור בע"ח ואינו5רפואה
 בהנאה: אומר לשרייהו אמר ואם ללבנה וכ"כ שר5ה

 פנים יהפוך בשחיטה חק 5הם ריש ישמעאליםשאלהנגוןפה
 מחשב רזה הרים לשם 5שוחט רומה ראינו שם פכקינן מזרח.כנגר
 המנהג 5בטל ראוי אך שחימתו. וכשרה אמרינן 5א עובריזה

 5אמור אין מר"ע משום ראפי' הט"ז וכתב ע"ז. רמקפיריםהואיל
 נראה רפ"ת המעם ומרברי צר. אותו לי' ראיתרמי יאמררהרואה

 בהנאה: מותר שוחטים גופי' ישמעא5ים איראפי'
 דה"ז שם פסקינן התראה. ועבר בו שהתרו אשוחט שאלהפט

 כ"כ בהנאה. אף כה"ג ואסור מומרים כשאראוסר
 ושמ"ח: .ש"ךהט"ז

 יעקב באר ובם' מ"ב רף חולין עזריאל נחלת בם' יעייןצ
 ררב"ז ובתשו' ע"א סי' חיו"ר צבי תפארתובתשו'
 קם"ב: סי'החרשות

 דןכןימן
 כמותם. ונוררים שמתנרבים קרשים 5שם השוחט שאלהצאי%

 שחיטתו מום בע5ת היא ראפי5ו ה' בסימןפסקינן
 אסור מכום' אינו ואפי' ניכר ואינו מומה מכסה ארם רפעמיםפסול'
 וניכרים גרו5ים ראפי' השמ"ח וכתב הש"ך. כ"כ פלוג. לאמשום
 אסור ג"כ שחיטה בשעת מכומה הי' ו5א רג5 או יר חסורכגון
 ועור הפ"ם. כ"כ בגרולים רשרי משמע מש"ך אבל 5"פ.משום

 מעשה רע"י קי"5 כן א'מר שחיטה רבשעת רכיון השמ"חכתב.
 לשם וכגון בגוה שותפות 5י' אית אי וכ"ש ש5ו שאינו אףאוסר
 יוה"כ במוצאי ואפי' תלוי אשם לשם או פמח לשם תודה לשםעולה
 לעולתי אמר רלא אע"ג ובעו5ה הכי"פ. כ"כ יוה"כ בערבאו
 בלמ"ר 5עולה שיאמר צריך רעכ"פ הפ"מ כתב אך הט"ז.כ"כ

 הפ"מ. כ"כ ש5מים וה"ה אוסר נזיר 5קרבן וה"ה שמתפיםרמשמע
 ואפי' טמא הוא אפי' לנזירתי ואומר נזירות רקרבן השמ"חוכתב
 שנזירות כיון אפ"ה 5מתים ומטמא יין היום כ5 ששותהרואין
 הוא. נרר נמי רהאי ואמרו אינשי רטעו אסור היא ונירב ניררבר

 ר5שם אינשי דאמרי פסולה ג"כ נזיר אשם 5שם אומר אםוה"ה
 ראייתי: הוא טמא נזיראשם

 ונרבה בנרר באים ראינם קדשים לשם השוחט שארהצב
 או חטאת לשם כגון כשרה דשחיטתו ה' בסי'פסקינן

 כשאין ורוקא תמורה. 5שם או למעשר או לבכור או ווראילאשם
 זבחי תמורת לשם ואמר בביתו זבח ל" יש אם אבל בביתו זבחלו

 ואם בהנאה אף ואסור רפסול הנראה רכפי הפ"מ וכתבפסול.
 5חטאתי זו ואומר אשם או חטאת ע5י' שחייב עבירה שעברנורע
 אסורה או פמולה הוזכר זה סי' ובכל באכי5ה. אמורה יאשמיאו

 באומר פסול רוקא הש"ך ולרעת השמ"ח. כ"כ באכילההיינ'
 הסכים וכן היו"ר העיקר הט"ז ו5רעת ויו"ר. 5מ"ר רהיינו5חטאתי

 נורע בעינן לפנינו כשאינו רדוקא כחב והרש"ל וכו"פ.התב"ש
 'פסולה. כמ"ע בע"ר הוראת יטמחויב ואומר לפנינו הוא אםאב5
 הוא ראם סחלק והט"ז הש"ך. הפכים וכן עליו חולק הב"חאבל
 מוציא הי' כבר אמת הי' ראם משקר וראי עבירה עבר שכבראומר
 נורע שלא שאפשר בענין הוא אם אבל ויתכפר שיתבייש כריהקול
 הפ'מ וכתב הוא. אמת ווראי עשה יטעתה שאפשר אי ע"עלו

 שותפות בהמת וה"ה לאחרים אפי' לאפור בשלו כו; ישלרש"ל
 שרי: ולב"ח חבירו חלק גםאוסר

 קטנים ותורים גרולים ובנ"י ואווזים תרנגולים שוחט ע(אלהצג
 ראינם כשרה רשחיטתן שם פסקינן קרשים.5שם

 הש"ך. כ"כ אסור קטנים יבנ"י גרולים תורים אבל 5הקרבהראוין
 רשחט התב"ש וכתב פסול. ובזה בזה הציהוב רתחילת הפ"מוכתב
 הרואה נינהו קרבן רמין כיון וכרומה לאשם ובנ"י 5פפחתורים
 יקח אם במיץ אחר שאלה' רבעי"כ הכו"פ וכתב ואסור.יטעה
 ג"כ עולה משמע כמרתי זו באמרו כי הסכים ולא לכפרהתורים
 לעו5ת אומר ראם הכו"פ כתב ועור לעולה. כשרים ותוריםלכפרה

 אשה: לו שיש שירוע לא אם בנרבה בא שאין כשראשה
 פסקינן הפסו5. 5רבר נתכוין ואחר שש'חטין ב' זמאלהצר

 סכינו אחר שכל בין א' בסכין שאוחזין דבין ה'בסי'
 זא"ז שחטו אם או הפמול רבר 5שם מהם אחר ונתכויןבירו

 אע"פ פמול הוא ג"כ שותף והפסול רה"פ לשם מהם אחדונתכוין
 מ"מ לו מסייע הפסיל ואין לשחוט מספיק 5בדו הכשר שלשכחו
 בעינן ודווקא הט"ז. כ"כ אומר פעם באותו שוחט הוא רגםכי'ן

 וכ"ש ב' בם"ם וכרלעי5 נבלה אותה שעושה ברבר הפסולשיתחיל
 ב"כ כשר רווראי הפם'יל גמר ואח"כ בכשרות רובא שחטשאם
 מחמיר והפ"מ רקנה. קמא במיעוט החמיר התב"ש אב5ש"ך.

 העין: מראית מפני עניןבכל
 בה וא"ל דה"פ 5יטם נתכוין מהם ואחר בהנ"ל שארהצה

 לאסור יכו5 אי רעות ב' מובא ה' בפי'שותפות.
 וכתב מ"ע. משום רמ"א כרעת מחמירין ואנו בכה"ג חבירוש5

 וכתב להתיר. יש בתערובות כגון להקל צד עיר יש ראםהט"ז
 אחר: בענין 5א אבל קולות ושאר חי' חתיכה ררוקאהפ"מ

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

 ומימן
 התלוש רבר רבכל ו' בסי' פמקינן שוחטין. במה שארהצז

 קנה של בקרימית או בצור או בסכין כגוןשוחטין
 כ"כ פסו5ה. שחיטתן בשנים אבל ביחירי רוקא וצפורן ובשןהאגם
 צפורן או בלחי קבוע שן כגון קבוע עריין אפי' וביחיריהש"ך.
 המם'ים לרבר מחובר דאם השמ"ח וכתב הש"ך. כ"כ בירקבוע
 מחובר ה"ל רמת אע"ג שלם לגוף וכ"ש ש5ם 5ראש מחובר שןכגון
 הרמב"ם בשם כתב ובל"י הב"ח. דאורייתא ריעבר ופמולעריין

 לזכובית וצ'ר לצור קודם סכין כגון הנ"ל קורם ראשוןרדאשון
 הנ"ל וכל הפ"מ. כ"כ ע5י' חלקו האחרונים אבל לקנה.וזכוכית
 קסמין באין כשר רוקא ובצור פגם בלא חר פיהם להיותצריך
 אפי' מעכב והבריקה השחיטה 5אחר בריקה וצריך נברליןרקין

 מ"מ הימנו קסמין נתזין הי' ש5א הוא 'ברור ברק שחיטהרקורם
 וניקב קיסמין ניתז השחיטה בתוך ררילמא מעכב רלא"שהבריהה
 כתב ובזכוכית כש"ך. רלא וכו"פ ותב"ש הט"ז כ"כהסימן
 5קשה רק זכוכית בין מחלקין וכו"פ והפ"ח כשר רלעולםהש"ך

רבקשה
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 ב,י שייך נבד4ין קסמין רנ"כ אמור וברך לי2חוט מותרדבקיטה
 לשחיט: אסור קניםובשאר

 'טם פפקינן יפה. א' וצדו מנל אחד שצדו סכין שאלהצח
 שמא גזירה היפה בצד אפי14 בו ישחוט לאדלכתחלה

 כ"כ מגל בצר היכר וע'2ה הדחק כשעת ואפי' אחר בצדייטחוט
 אם וה"ה היכר. שום עשה כלא 1אפ'14 מותר ובריעבדהיטמ"ח

 אסור פגימה בלא שחיטה יטיע.ר בה ונשאר ארוכה בסכין פג,מהיי:
 הפגימה. על מסלית ובבריכת היפה במקום אפילו לכתח,להלי2חוט
 נגעתי 'טלא לי ברי ואמר הפגימה על מטלית כריכת בלא שחטואם

 'טהיתה שחיטה קורם בידע ורוקא כיטרה. שחיטתו נ"כבפגימה
 כ"ל אמר אפי' כלי בה ידע ביא אבל ממנה שנזהר אלאפגימה
 אף מהני לא לעוים ב"ל ובלא הט"ז. כ"כ בד'עבר אף מהנילא

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

 הפגימה על מטלית בכריכת בסכין. ליטחוט הדיןאיך
 צואר כמלא לצואר חוי1 בסכין בע' ד.קא אך דמותר. שםפסקינן
 ומביא כשמוליך כ"ר ובסי' י"ח בסי' דקי"ל אע"ג הפגימהב4א
 בלא ח"ל צואר כמלא שיעור הכא בעינן אפ"ה כ"ש בסכיןסני

 ויביא .וליך אם דחיי'טינן לבד בהובאה או לבד כבהולכהפגימה
 כ"כ מקום באותו וי,2חוט הפגימה ממקום המטלית ינתקעי"כ
 דקי"ל והובאה הולכה ע"י קטן בסכין דה"ה השמ"ח וכתבהש"ך.
 דיעבד אף שחיטתו פסולה כדומה או עוק,1 ביש אפ"הדבכ"ש
 וניקב מהצואר נשמט קטנותו מתוך דשמא ב"ל באומרואפי'

 בסכין כדמהני קיסם תחיבת או מטלית כריכת מהני ולאהסימנים
 לבד בהובאה או בהולכה שוחט דאם התב"ש כתב ועודנדול.

 וצריכים המטלית. מקום צווארים ב' בעינן מטלית בכריכתבכריכת
 יותר העב צד כרוך יהא שלא לעולםלהזהר
 בפימן תב"ש חלדה. לירי יבוא שמא קדקמצד
 בין ניטאר השחיטה והמקום פגימות ב' איכא ואי והנרע"א.כ"ד

 מהני ב"ל אמר אם אהת בפגימה אך אחת כבפנימה דינוהמנימות
 צווארים. בשני רק מהני לא פנימות ובב' צווארים שני בליכאאף

 באחיזת רק מטלית כריכת בלא אף מהני דבד'עבד הבל"יוכתב
 הכלבו: כדעת דלא בידוהפנימה

 או בראשו חד עוק'1 לו שי': בסכין לשחוט ביי"ט עם4*לדץק
 הדחק בשעת רבחול שם פסקינן הדחק. בשעתבחול

 לפת או בקיסם העוקין ראיט שיתחוב ע"י לשחוט מותר ביו"טאו
 ובדיעבד דרסה. חי2'ט משום כבד דבר 'תחוב ואל להכירא צנוןאו

 הנראה וכפי וכשר. מהני קיפם תחיבת בלא דאפי' הט"זכתב
 שכתב 'בדיעבד אסור הרחק בשעת אף קיסם ע"י בחולמרש"ל
 והפ"מ חדלתי. שלא לי ברי לומר צריך דלא ה"ה דשריהט"ז

 בזה: וצ"עכתב
 שן כנון לגוף או לקרקע המחובר ברבר השוחט שאלך;קא

 ר'2חיטתו שם פסקינן לבהמה. המחובריןוצפורן
 נבלה דשחיטתו הפ"מ וכתב המאכלת. את דויקח מדרשאפסולה

 לבהמה: המחובר צפירן שחיטת מכשיר והנרע"אמה"ת.
 לא רלכתחלה שם פסקינ; חברו. ולבסוף בתלוש 2טאלהקב

 הפוסקים כל דעת בטלו ואם שח"כ ובדייבדישחוט
 ובנשרש ותב"ש. ולחה"פ וש"ך וט"ז הב"ח שחיטתו.דאסורה
 שדעתו בטלו בלא אך אסיר דג"כ הט"ז כתב בטלו ולאבאריו
 דבסתמא השמ"ח וכתב ש"כ. ובריעבד ל"י לכתחילהלעקרו
 להבחין לנו יש לעקרו או להניחו אם אדעתי' אסיק ולאשחברו

 לא פתמא בכותל סכין נעי1 כנון יהניחו שלא העולם הדרךאם
 כנון להניחו שדרכי דבר הוא ואם בדעת.' שיבטלנו עדביטלו
 דהאידנא הפ"מ וכתב בטל. סתמא בכותל צור או באר'ז קנה'טי2תל

 בסכין: רק לשחוט נוהניןאין
 הצואר והעביר התלוש בדבר או בכותל סכין נע'ו שא4הקג

 בצואר כשרה דשחיטתו '2ם פסקינן שנשחט.עד
 והסכין למעלה הצוואר אם אבל למעלה והסכין למטהבהמה
 משום פסולה שחיטתו דרסתי שלא ב"ל אומר אפילולמטה
 חילוק ואין הט"ז כ"כ ליזהר. מאוד דקיטה פ"א ידרוםשמא

 אין וכדומה בטלאים וכן בדקות בין בנסות בין וחי'בבהמות
 לנדול קטן בין חילוק אין בעופ'ת וכן לעולם. ואמוריםחייוק
 פ"מ למעלה בצואר אף מותר ולעולם בטבעם קלים העופותשכל

 מותר למעלה הבהמה צואר אפילו בידו הסכל תופם ואםותב"ש.
 דתקא לעולם דמותר בעוף וכן לאסור יש ילכתחילהבר'עבד
 הכו"פ וכתב כפ"ח. דלא והגרע"א וכו"פ ש"ך כ"כבריעבד
 מו"מ אם אבל יטבידו הסכין על הצואר ומביא במוליך דוקארכ"ז
 למעלה. סכין קרף 'טיהי' ואופן ורוח צד בא'זה יהי הצואר עיהסכץ

 למעלה קש'רים ראעף' ואם בבהמה. בכה'נ אף מטר'ףוהשמ"ח
 ח2'ם בכה"ג דל'כא בו דכעצא וכל בבהמה ואפ" כשר יעולםאז

 למיעבד כלל שפיר לא אלו בדורות ראנן התב"ש עוד וכתבדרסה.
 בהבערת כהוט י2"2חטו והלואי למעלה צואר בי2חיטת לכתחילהכן

 היטב קשור יהי' הנשחט וראי2 לצ'אר מתחת או הצואר עלסכץ
 הסכץ: על להכביד לו אפשר דאי באופןלמעלה

 זמימן
 בסל פסקיט לשחוט. מותר אם בגלי סכץ הקובע 2מ**לדקקד

 כשר בדיעבד ברגלו או בידו מסבב שהוא דבנלגלר
 השמ"ח וכתנ ופ"מ. והש"ך וב"ח מהרש"ל כ"ר לא לכתחלהאבל

 מכח מתנלנלת והרי ידו סר לנלי שהתחיל אחר אם אפ"דברעבד
 אחרט בסיבוב נעשה והשחיטה ידי סר כבר והוא פעמים כמהזה

 הקרקע מן תלוש הוא דנלנל ודוקא וכשרה. בא מכחו הכלמ"ם
 הגלנל ואם נשרש. יענץ ונ"מ חברו ולבסוף תלוש הוידאל"כ

 שחיטתו ינשחט שסבב בשעה כנגרו הצואר ושם הוא מ'םשל
 את וסבבו שבאו עד המים פטר ואם נברא. כח דבעיטפסולה
 בא אדם מכח שהרי בדיעבד כשרה ה"ז בסביבתו ושחטהנלנל
 דמכח פסולה שחט שני בסביבה אבל ראשונה בסביבהודתקא
 צריך נ"כ רכשר ראשונה ובסביבה אדם. מכח ולא בהלוכןהמים
 מכח ולא מם"ע הרוח כי בו טשב שהרוח במק'ם יהי שלאלהיות
 לדף סמוך שהנלנל דדוקא השמ"ח וכ' הכו"פ. כ"כ באאדם

 תליו המים באו ומיד תיכף הדף כשהסיר דמיד המים אתהמעכב
 בבא האדם כח פסק כבר מהדף קצת רחוק הנלגל אם אבלושחט

 דאור"תא: פסול ה'טחיטה ראשונה בסביבה ואפ" לגלגלהמ'ם
 :חמינ~ן

 בץ דלכתחילה ח' בסי' פסקינן סכיה שיעור כמה 2ם4*לוץקה
 שהוא בסכין אלא לשחוט אין בעוף ביןבבהמה

 אמ ומיהו הש"ך. כ"כ ששוחט דבר אותו של צוארים ב'כשיע'ר
 ודוקא אגודלים. רחבי י"ד ר"ל אצבעות בי"ר כרמ"אנוהגץ
 לדרסה. ויבא י2מכביר כזה נדול סכין ל'קח אין לעיף אבליבהמה
 לו כרי אם ובריעבד יותר וקצת ההוא עוף צוארי ב' אורךאבל
 היטב. ערזהר וכלבד נדול לצורך לכתחילה ואפל כיטרה דרם'2לא
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 אצבעות. די"ד זה שיעור א"צ דבעוף מסכים נ"כ וכו"פ הפ"מכ"כ

 רק כ"ש בסכין אפי' ובהובאה בהולכה שחט אם בדיעבדולדינא
 הקטן האיזמל ראש כמו שוחט ואינו שנוקב דק דבר יהאשלא

 ובהולכה ופ"מ. התב"ש כ"כ פסול בריעבר ואפי' ב'וכיוצא
 ראה ואפי' צווארים ב' שיעור להיות צריך לחוד בהובאהאו

 שהתחיל דביטעה כיון כשר הסכי; כי שעבר קורם הסימניםשנשחטו
 וחידוד 5דרום כיון לא ררמה בלא שחיטה די בסכין הי'לשחוט
 ושחט כדיני אדוך מכין הי' לא אם אבל לשחוט. שמיהרהוא
 ב"ל אמר ואפי' כודאורייתא פמול לחוד הובאה או הולכהע"י
 ובהובאה בהולכה לשחוט נתכווין אם אבל מהני. לא דדפתי'טלא
 בהובאה או בהולכה דנשחט אע"ג קטן בסכיןכרינו
 צווארים ב' ביא יחוד בהובאה או בהולכה שחט ואם השמ~ח.כ"כ
 לחוש יש קשה דעצם כיון ובחי' בבהמה להטריף יש הראש'התיז
 לסמוך יש בה"מ והובאה הויכה ע"י ובשוחט בדרסה.שנעשה
 צוואר מכדי בפחות אפי' להכשיר בדיעבד ובתרננוליםבאווזין
 ובנ"י כתורים הקטנים בעופות אבל ביותר. דק יהא שלא רקקצת
 הוא. נוקב רק סכין בנדר כלל אינו צווארו כמלא שהסכיןאפי'
 הקטנים רהנשחט צווארים ב' כמלא כ"א בדיעבד אף להכשידואין

 דרסתי: שלא ב"ל אומר אפי' מהני לא'בכ"ז
 לתקנו לאומן ונתן נפשות בו שדן מתליין סייף קנה 2טאלהקז

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

 משום זה בסכין שנשחט בבשר אני חושש דמ"מ וכתבאלחה"פ
 דאסור ע"ז כושכושי של סכין כדין שדינ' כתב ווד הנאה.איסורי

 : בזה וה"ה מסוכנת בהלשחוט
 אצבעות י"ד אורך שיעור מרמז ידע שלא שוחט ז2אלהקח

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

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

 ממימן
 דשחיטתו ט' בסי' פסקינן מלובנת. בסכין השוחט שאלהקי

 דסכין אסרינן ג"כ דמלובנת בידע ואפי'פסולה
 הסימנים ישרוף הסימנים רוב שתשחוט קודם החתך לתוךכשנכנם
 כניקב. ושריפה במשהו נקובתו ובוושט שחיטה ק'דם טריפהשהוא
 באופן בעוף לבדו הקנה ובתופם וב"ח. עט"ז כדעת הש"ךכ"כ
 נשחט ע"כ א"כ ברובו הגרגרת דפסוקת כיון כלל בוושט נגעשלא
 ודג"מ הפד"ח כ"כ השריפה לן איכפת לא ואח"כ בהכשררובו

 לעולם ובדיעבד קליפה דמצריך וטעמו מדברו נראה ז"ליהגרע"א
 בה"מ. אף לאסור ויש חולהין. ותב"ש הכו"פ אמנם בידע.מותר
 לבדו הקנה ותפם בצדדיו פגם שיש אלא יפה בסכין בשוחטאך

 למעשה אך ה"מ. בלא אף להכשיר דיש לענ"ד נראה ושחטבעוף
 פשוט מליבן ושיעור מזה. נדבר אי"ה י"ח ובסי' הפ"מ כ"כצ"ע

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

 לשחוט. הדין איך מהאומנים שדשומין אסכינים שאלהקיא
 היכא לשחוט אין רלכתחילה באחרונים מובארשם

 היכא וה"ה מהחיד. הוא דרחוק אף רושם בו שיש בסכיןדאפשר
 הסכין של הברזל על שיש הבקעים כמין כגון היטב חלק אינודסכין

 הבל"י. כ"כ עקירה לידי לבוא יוכל ובקל שחור חוט כעיןורואין
 רש"ל כ"כ 'שוקעים השכיחים בו וכיוצא ברשומי' מותרובדיעבד

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

 הצד: מן רושם שום בסכיןיהי'

 יסימו
 חדש דבין י' בסי' פסקינן ע"ז. משמשי של סכין שאלהקיב

 א' לע"ז בקעת בה שחתך אלא נחמין נשתמששלא

 בהגעלה דהיינו גוים געולי משום בו שאין בענין שהכשירוישן
 תנ"א סי' באו"ח כמבואר ליבון צריך נומות בו ובישוטבילה.

 דהוי לכתחילה אפי' בדיאה בהמה לשחוט מותר בהשחזה.או
 וכו"פ ופ"ת התב"ש כ"כ מקלקל הוי ע'ף וגם הש"ך כ"כמקלקל
 מקלקל דהוי לשחוט כוותר כו"כו לבד לבשר רק עומדת אינ'אפי'

 כ"א קונים לו אין ולאח"ש הרבה קונים הי"ל השחיטהדקודם
 נוטה והפ"ת בצ"ע זה דין התב"ש הניח כן לבשר עתההצריכים
 אמור הנאה המודר גבי וכן חייב. בשבת השוחט מיהולהתיר.

 בסי' עליו השיג והנה"כ הט"ז כ"כ קילקול היי דלא לשחוטלו
 כ"כ אחר כלי עם או ברכה בלא ש"ש לסכין לטבלו וטוברכ"א.
 מדברי נראה השחיטה קודם מאכל דבר שום בו חתך ואםהפ"מ
 היינו בקעת. בו וחתך בברכ'. לטבלו דיכול ק"כ סי'לחה"פ
 עב'דה. איזה או תקרובות עצמן העצים אם וכ"ש עלי'להקטיר
 בחמין נשתמש לא אך לע"ז דכר בשום נשתמש דאפי' כת'והט"ז
 הפר"ח וכ' ע"ז. משמשי מצד אלא שבלע ממה איסור כןאין

 ע"ז להיות ע'1 לאותו ישפו שאח"כ עי1 בסכין חתך דאםוכו"פ
 דהיינו לע"ז גמרה בחתיכתו דאם השמ"ח וכתב הסכין. נאסרלא

 כאחד באין יע"ז דשימוש . הסכין אסור ע"ז עי"ז העי1שנעשה
 : ע"ז משמשיוהוי

 מסוכנת. בהמה ע"ז משמשי של בסכין לשחוט 2טאלהקיג
 וכתב מתקן. שהוא ישחוט דאסור שםפסקינן

 דאייקר או וגדולו משכרו מרובה שטיפולו או דה"ההשמ"ח
 הוי מבחיי' יותר לא"ש ש'ה כה"נ כל רדיא מדמי טפיבשרא
 כל אסורה בו וכיוצא מסוכנת ושחט עבר ואם ואסור.מתקן

 שכר כדי דהיינו הנאה כדי לאיבוד שיושלך עד בהנאההבהמה
 דכ"כ השמ"ח וכתב באכילה. אפי' מותרת והיא בו לשחוטסכין
 בהולכת דדי והא שבו איסור הנאת מדמי חוץ לגיי למוכרהמותר
 אחר סכין ליקח לו אפשר כשהי' דוקא ל'"ה המכין שכר דמיכדי
 א"כ זה כ"א אחר סכין יה"ל אם אבל כ"כ נהנה דלא זהולקח
 סבחיי' יותר עתה ששוה מה כל להשליך צדיך מרובההנאתו
 מהרשד"ם וכתב הסכין. הנאת הוא שזו כדומה או מסוכנתבהיותה
 חשובה לא משו"פ 'פחות פרוטה לשוה מניע אינו ככיןדשכר
 גדולה( הנאה דהוי מודה אחר סכין לו דבאין עכ"פ )ונראההנאה

 הלי"ה בהולכת בדיעבד מותר אי זה דין בצ"ע הניח ז"לוהגרע"א
 בזה: מסופק נ"כ צ"ח סי' יצחק זכרון ובתשו' אעל"ממטעם

 שם פסקינן בשחיטה. הדין היאך ש"נ בסכין שאלהקיד
 או בהנעלה רק באב"י אפי' ישחוט לאדלכתחילה

 בסי' ומחבר הש"ך כ"כ מהני לא נעיצה אבל ברחייםבהשחזה
 ולא י"ם קשה בקרקע וניצו נ'מות בה ל"ה אם ובדיעבדקכ"א.
 בב"י אבל באב"י ודוקא מותר בו שחט ואח"כ זא"ז מי"פבציד
 ביא שחט ואם וש"ך. הט"ז כ"כ קליפה וצריך ל"מ נעיצהאף
 הוא דנקי לעין ונראה בידוע ואפי' ביה"ש יקלוף הכשרשום

כיון
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 מתיר בב"י גם יהגרע"א. וש"ך הט"ז כ"כ ב"י שהואכיון
 באב"י אף יקלוף ראפשר היכא נמש דביל השמ"ח וכ'בקליפה.
 קלים' בלא רנתבישל והיכי כ5ום. א"צ בכה"ג רמרינ' אףונעיצה
 הש"ך. כ"כ ס' א"צ נכרת הקליפה אין ואם הקלימה נגר ס'צריך
 וכת' עצמו. הקליפה להמיר צריך מ' ביש אפי' מ' רצריךוהיכי

 מ' הנשחט בכל הי' ,סלא אע"פ הבישול קודם קלף אםהשמ"ח
 מכ"ק: יותר הולכת ר5א כיסר הבליעהנגד

 בממכין הרין איך אחרת מכין לו שאין הדחק בשעת שאלהקטו
 כה"ג לכתחילה לשחוט לי דמותר שם פמקינן'ט"ג.

 אך וש"ך. הט"ז כ"כ השחזה ע"י או קשה בקרקע בנעיצהכנון
 אבל כן יעשה סכין במתם או באב"י ררווקא משמע ט"זמרברי

 וכ"נ הפ"מ כ"כ בב"י ראפי' משמע הש"ך ומרברי בב"י.לא
 אמור. אח"כ לקיוף ע"מ לשחוט אבל כיס"ך. הכרתימרברי
 לכתחילה אמור בווראי ונקי שאב"י במכין ראפי' הש"ךוכתב

 הפ"ם וכתב להתיר. רנוטה נראה אך בצ"ע. זה הניחוהגרע"א
 שיקלוף: ע"מ להש"ך בב"י אף ממכינן ווראי בנעיצהרמיהו

 פמקינן בו. לשחיט הדין איך כשרה בו ששחט מכין שאלהקטז
 אפי' מותר מכין באותו אחרת פעם דלשחוטשם

 ושאר וש"ך. הט"ז כ"כ בלעו ולא לפלוט רטרירי כלל הרחהבלא
 מותר רבצונן לרותח צונן בין חילוק יש אך לחתוך. אמורדברים
 פעמים. הרבה בה שחט ואפי' תחילה שידיחנה הרחה ע"ילחתוך
 צנון כגון חריפים רברים ראפי' כתב וכו"ם יהפ"ח. הש"ךכ"כ

 הט"ז וכתב הש"ך. כ"כ ולא הדחה ע"י לחתוך מותרוכיוצא
 מהני ולא צונן אותו אח"כ מריח המכין הרחת בלא צונן חתךראם
 בה לחתוך אמור רותח אבל וכו"פ הש"ך כ"כ קשה ברברלקנחו
 חתך אם .בדיעבר לכתחילה אמור הרחה ע"י ואפי' פ"א רקשחט
 מיעוט רבר רק בלע דלא בקליפה מגי הגעלה בלא חריף רבר אורותח

 המכין תחב ואם מקום נטילת להצריך יש גרול הפמרוברליכא
 הטוח וננד הסכין קליפת ננד ס' דצריך נראה רותח רוטבלתוך
 המכין קנח ולא כשרה רהשוחט השמ"ח וכתב שמ"ח.שעליו
 דאפשר היכא ביה"ש יקלוף לכתחילה דם יצא .לא אח"כושחט
 ובל"י ולחה"ם פר"ח רעת רותח. בו לאכול להגעילו רוצהואם
 הוי דלא לכתחילה ולא בריעבר רק עירוי ע"י בהגעלה להקלראין
 אף להקל הפ"מ רעת וכן חולק. התב"ש אמנם ראשון.ככלי

 הרמ"א: כריתלכתחילה
 בו. לשחוט הדין היאך טדיפה בו ששחט סכי( שאלהקיז

 בצונן שיריחנה ער בו לשחיט ראמור שםפמקינן
 קשה כרבר הסכין דקינוה השמ"ה וכ' קשה. ברבר יקנחנהאו
 הדעת באומד שישער יפה קינוח ל"ח בעור. את"ש תיכףיהא

 ישאר שלא ער יפה יפה להיות צריך בצונן והרחה היטבשנתקנח
 למופי מראשו המים שיזובו שיראה וינמה שמנונית שוםעליו

 רבמכין כתב ועור השמנונית. מר כי ירע עיכוב בלי לראשווממופו
 לקלוף צריך הגוי בו לנחור אי טריפות בו לשחוט שרגילטריפה
 שחיטה כל בין הבהמה בשיער יפה לקנחה נוהגין ועתהביה"ש

 וכן הרחה. א"צ בעוף אבל בבהמות רדוקא הש"ך וכ'ושחיטה.
 צריך כעוף נם אמ"ה אימור דמשום כב"ת דלא הכו"פהמכים
 ארעי ררך אלא יפה לקנח נהגו לא רהשוחטים רש"ל וכ'הרחה.
 אחר המכין לברוק רצריך ופשוט ע"כ. להזהירם המ.רהוצריך

 : הבהמה בשיער נפגם רשמאהקינוח
 וכ"נ הש"ך רעת שם וקינוח. הרחה בלא בשחט עמ~ויהקיח

 בקליפת מחמרינן אנן אבל בשפשוף דרי הכו"פרעת

 וחדחת קינוח בלא שחט ואח"כ ונתנבלה עוף שחט שאלהקיט
 דלא כת' ועור רצ"ק הפ"מ שם כ' מקורם.המכין

 הבהטה: כשיער קשה ברבר אלא העופות בניצות קינוח בכה"גמהני
 רלכתחל' פסקינן שם טדיפות. תדיד בה לשחוט כדגיל שאלהקכ

 נעץ לא ואי אח"כ ושוחט קשה בקרקע י"פינע'1
 ושם"ח. הפ"מ כ"כ ביה"ש צק"ל כולם הטריפות אחר שהריחאע"פ
 עופות או בהמות ג' בה בשחט ררווקא לרינא יוצא מרבריואך

 שחט רק רצופים מריפות ג' אל"ה אבל טריפות כילם והיורצופין
 כרינא יניץ לכתחילה השחיטות בין קנח ולא ביניהםכשרות
 ביה"ש יריח הטריפות כל אחר קנחו או הריחו אםובריעבר
 בין קנח רק טריפות ברצופים דאפילו כתב ועור היטב.בשפשוף

 כ"ב: מ':ק שם נעיצה. א"צ הטריפיתהשחיטות
 מן קצת בהמה בצואר במכיניהם שחותכין הגוים שאלהקכא

 השמ"ח שם כ' חם. הרם בעור מיר לאח"שהורירין
 לב"ב כ"א שיזהיר וראוי היטב. שם ולשפשף להריח עכיפרצריך
 באומר שישער עד כ"כ מעליא הרחה לצלי אפי' ביה"ששיריחו
 רנוהנין אע"ג שמנונית. בין דם בין עליו הרבוק כל שמרהרעת
 רקינוח ראב"ן כתב הא מ"מ בהמה כל אח"ש הסכין לקנחעתה

 שהוא בעינן רפרמא בליתא ראנן כ"כ מועיל אין הבהמהבשיער
 כל בין המכין לקנח השוחטים נהגו רלא בעוף וכ"ש יקשהעב

 השמ"ח: כ"כשחיטה
 שע"ז. במכין ורם חלב מחוטי בשר לנקר מותר אי שאלהקכב

 שם כ' וכ"כ רמתיר מ"ו במי' ארי' פני בם'יע'
 רוצה ראם וטעמו הנאה. הכוורר של ורם חלב חוטי לנקררמותר
 חפצו אלא ירו על מעכב ואין ניקור בלי לאכול יכול המצווהלעבור

 ללה"נ: המצוה קיום וממילא המצוהלקיים
 אהרן מטה פרח ובתשו' מ"ר מי' ארי' פני בתשו' יעי'קכג

 ח' מי' חיו"ר בש"א ובתשו' מ"ז מי' מוףח"ב
 ובתשו' נ"ה מי' השני חוט ובתשי' ח' מי' חיו"ר בש"אובתשו'
 במכין: לרון יש וכ"כ כף לענין שם ט"ז מי' מוף חיו"רנוב"י

 ויב יאמימן
 דלעולם י"א במי' פמקינן שותטין. זמן נאיזה שאלהקכד

 נר כנגרו. כשאבוקה בלילה בין ביום ביןשוחטין
 ולא קלועין יאפי' זה אצל זה נרות ב' או פתילות ב' לושיש
 ובעי"כ ועו"פ. שמ"ח ש"ך כאבוקה. דינם כא' פתילות כמהכרוך

 וה"ה אבוקות כמה שיהי' ראוי הרבה עופות ששוחטיןוכרומה
 הפ"מ כ"כ כאבוקה רינו בו וכיוצא קויען שק'רין דמשחןעצים
 וצ"ע במנ"א. דצ"ח ובסי' שם ובסנ"א תל"נ סי' באו"ח)ועי'
 זוטא אלי' והרב היטב( יבחן לא שמא ניהוש רע רריחו רכיוןלי

 רבנרות כת' התב"ש יחידי. נר אצל לשחוט לכתחילה ומתירחולק
 פרורות. יהיי אור במקום ובפתילות להררי נוגע שלהבתצריך

 רנרות כ' רצ"ח סי' במג"א והגרע"א יו"ד על לר"מ מישורוהאורח
 כ' והכו"פ הברלה. לענין וכן אבוקה. מקרי רבוקים אינםאפי'
 מצמר העשוי לכואור דק ח.טין איזה יחר שכורכין שלנורנרות

 הנרות והם עב בו שנתברק ער בחלב אותן ומטבילין מפשתןאו
 יחידי בנר בלילה ששוחטי( היתר נראה ומזה כאבוק'. דדינואפשר
 ובלא לכתחילה. להחמיר ויש אבוקה. הוי רירן נרותרמתם
 שחיטתו שחט ואם ישחוט לא אפל במקום ביום או כנגריאבוקה
 פ"מ. עי' ופ"ח ש"ך דרמתי ולא שהיתי שלא ב"ל באומ'כשרה
 לאור ואפי' א' בנר אפי' הנר לאור או ביום המימנים בדקוגם

 הגרים ולא רובן עכ"פ נשחט אם היטב להבחין יכול אםהלבנה
כ"כ ואחרונים: ט"זביה"ש
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 לברוק ע"מ אפל במקום לכתחילה לשחוט ואמור התב"ש.כ"כ
 בלילה בשחמ בריעבר רכשר דהא הפ"מ וכתב הש"ך. כ"כאח"כ
 בקנה לא אבל בוושט דוקא היינו היום לא'ר הסימנים בדקאם

 בבהמה אבל רוב ונעשה נתרחב ודלוג הקפו'1 דע"י בעוףרחיישינן
 : הפ"מ כ"כ חיישינן.לא

 רעות ב' הם"מ מביא הלבנה. לאור שוחטין אי ,טאיהקכה
 להקל יש אורה מבהיק אם הרחק דבשעתוכתב

 התב"ש: רעת כן ואין מפ"ח. נרא'וכן
 רוב ששחט וקודם הנר לאור לשחוט התחיל אם שאיהקכו

 מבלי שחיטתו יגמ'ר פמקינן שם כבתה.המימנים
 לדירן יגמור ונזכר התחיל אם באפילה וה"ה ריעבד. דהוהשהי'

 ס"א ס"ם ח"ב והשבו"י וכ"פ. הפ"מ כ"כ כ"ש שהי'רשיעור
 כשרה שחיטתו נר בלי בלילה בשחט רקי"ל ראף רטריפההעלה
 שהי' ועושה השחימה תוך השוחט מבעית הנר כביית ע"ימ"מ

 הגרע"א: המכים רכן ונראהוטריפה.
 רשחימתו שם פמקינן וביו"כ. בשבת השוחט שאלהקכז

 רשחימתו הש"ך כ' ובפרהסיא. במזיד 'אפילוכשרה
 ואילך. שחיטה מאות' רק מומר נעשה לא שחיטה דבאותהכשרה

 ראשון. ובפעם הרחק ושעת בה"מ כ"א להתיר ראין כ'והשמ"ח
 כתב והכו"ם ממנה. לאכול שלא לעצמו יחוש נפש בעלומ"מ

 בכה"ג: ולאמור להחמירדיש
 שחלה רבין פמקינן לחולה. בשבת שחט אם 2טא~הקכח

 ממנו לאכול הבריא מיתר מהיום שחלה ביןמאתמול
 הבשר. שע"פ דם משום בעי הדחה מיהו בשבת מליחה ובלאחי
 שבת. אחר רמו ויכמה בהם שרם חוטין בהבשר יהיה לאוגם

 במי' ילקמן שי"ח מי' באו"ח במקומן אי"ה יתבארו אלוודברים
 יע"ש: כ"ח ובמי'מ"ז

 או הכלי לתוך או ונהרות ימים לתוך בשחיטה שאלהקכט
 שכיחי רלא רהאירנא הפ"מ שם כתב הגומא.לתוך

 לתוך או המים תוך לשחוט בפרהמיא מותר מים של לשרעוברים
 הבה"י בכך. ע"ז דרך שאין מנוקה אפי' הגומא לתוך אוהכלי
 יהורים בבית אף השוחטים מקומות בקצת הוא רע דמנהגכתב
 לגיי ומוכרים הרם ומקבלי' ביה"ש תחת כלי נותנין אחהישתיכף
 לישא דאמור ועור וכו' הכלי לתוך שוחטין ראין רין ממשוהיינו
 והפר"ח עובדים. שכיחי לא דבז"ה זכות דמלמד אך האמור.בדבר
 גמר לאחר שהוא כל ביה"ש הצואר מן לקבל אפי' התירבק"א

 והפ"מ. השמ"ח המכים וכן סחורה אימור צר בו אין 'כןהשחיטה
 בריקה וא"צ כשרה שחיטתו בריעבד שחט אם מ"מ למחמירואף

 בסי' כך ממקינן בגומא רדוקא הוא הכרו"פ רדעת הגםאחריו.
 וכלים ונהרות רימים ארין דגם המכימו ככולם רובם מ"מי"ב.

 כ"כ שחימתו למפרע אמרינן מין ומצאו ברקו ואם כך.פמקינן
 ולא זכות בו אין אם אבל בהנאה. אפי' אומר יהשמ"חהפ"מ
 השמ"ח עור וכתב משחימתו. לאכול מותר לבדקו א"א א"נחובה

 א"צ אבל כוונתו יבורר כך עשית מ"ט לשאלו יש קמןרבאיתא
 והכו"פ וע"ש. אותו המכירים ארם בני ע'י אחריו ולבדוקלטרוח
 יש רק למפרע לאמוך לע"ז חוששין ראין מין דמצאו בריןפ'סק
 בענין רינים חיוקי להביא כאן הארכתי לא והלאה. מכאןלפמול
 כלל שכיחי ולא הנ"ל הפ"מ כמ"ש בזה"ז לדירן נ"מ אין כיזה

 ממבחיים בית להם שיש מקומות באותן מין. שימצאאדיעבד
 ישחמו אלא להדיא המים לתוך לשחוט ראוי אין וכרומה הנהרעל
 הזבל יתרבה שלא כדי לנקר ואם לנהר הדם יזוב ימשם ג"קעל

 'ש ותב השמ"ח כ"כ לכ,ים. ויזוב מררון במקום ענ"קישחוט
 בשמו:ופ"מ

 מובא י"א במימן שם ושבט. בטבת אווז בשחיטת שאלהקל
 לשחוט ראין חסיד ר"י בשם תשב"'ו בשםבהג"ה

 אוכל א"ל הוא רקבלה מלבה 'אכל לא אם ו':בט בטבת אוו-שום
 מנחשים הרבה היו דווקא דבימיהם כתב והכ.לפ השוחט.ימות
 ולאכול. להקפיד אין ודאי זה ענין שמענו דיא בזה"ז אבלוכו'

 לשחוט לו דיש פש,טא וחתונה מילה בריה שבת מצוהלמעודת
 הכבר. לו נותנים כתוב רבמנהגים כתב 'הש"ך וכו'. מצוהדשומד
 ונכון דראוי הפ"מ וכתב הרגלים. כ,ן לאכול נוהג'ם עתהוראיתי
 יתבאר אי"ה ק"י ובפי' טריפה 'מצא פן לערב שלא מימןלעשות
 נטלח שכבר אחרי האוז רגל ליקח נוהנים ד' יראי ושוחטיםדינו.
 רבפראג הכו"פ וכתב מירי. למיחש ליכא דתו האווזהוה'רח
 אשכנז ארי1 רבכל הישמ"ח וכ' המהותך. שומן מן ליקחנוהגין
 מהן לוקחין אין הוושט בריקת דצריך המלעיטות באווזותנוהגין
 מכל לקחו אז חדשי' ב' שעברו אחר כ"א כלום השחיטהבשעת
 מאיזה דאכלי אני רואה ועתה אלו. מאווזות שומן מעטבעה"ב
 ימועם ביחד האווזות מכל מבשלים הרבה להם וכשיש שיהי'אבר
 שלא עצה יש רגלים הנוטלים )ואותן ופשטי' נהרא ונהראהמרק
 לירע כרי שמאל מצר ופעם ימין מצר פעם רק אחד מצד תמירליקח
 מר"י קבלה קט"ז בסי' הט"ז כתב באווזה(. טריפות נזרמןאם

 אחר של ח' יום כינחל טבת אייר אלול ר"ח ר"ל אא"ט ז"לחמיד
 השוחמ וכן דם. בהן להקיז מאוד שמכנה ד' או ב' ביוםמהם
 אחר ובקובץ ח"ו. ממתכן זה ביום ממנ' האוכל או זה כיוםאווזא
 כשחל ט"ו יום נכתב בטבת ח' יום של שבמקום רק ג"כמצאתי
 עכ"ל: דר"ח א' יום והיינו בשבת טבת ר"ח כשחל דהיינו אחרביום
 מתות ועופ'ת וחיות שהבהמות מחלה או בנגע שאלהקלא

 רסובא קט"ז מי' בט"ז 'עי' בשחיטה. הרין איךבהן
 והשבו"י טם. ובלה"פ ע"ש הכבשים לאפור שחמה ראם רש"לבשם

 אומרה: נ"כ והבל"י ריעותא עור עם דמצמרףכתב
 ואירע 'שבט בטבת עופות רגלי שלקח בשוחט שאאהקלב

 כונחים שהם .טחוטים העופות ורבוישלמהיריתו
 השחוט:ת בין מונחת שהיתה חי' מאווזא אחר רגל ג"כ חתךלפניו

 והש!הט שחיטות האווזות רנל' מם' יותר בין זה רגלונתערב
 וסמך כולם אכלן והשאר מהרגלים א' השליך יד'עתולחמרון
 אכלים. שאלה ועתה בטל. לא אמ"ה ובאמת זה רגלרנתבטל

 שבכל לו ברור דאם סכ"ו ליו"ד בחידושיו שרד הלבושיכתב
 אסורים. הכלים הקרירה בכי א' רנל נגד מ' הוי לא שבישלפעם
 מותרים אז מ' אחד בבישול עכ"פ הי' אלו אצלי סמק אםאכן

 שהי' בעת בטל לא ראמ"ה דין להשואל נודע אם ואפי'הכלים
 הטעם: באורך יע"ש עכ"ל. ב"י הכליעדיין

 מק"א קנ"א במי' המג"א בביהכ"נ. שוחטין אי 7~44לדץקלג
 שוחטין: דאין העלה המבי"טבשם

 חייא בני בם' ויע' צ"ט. מי' יצחק זכרון בתשו'יעי'קלד
 חיו"ר בש"א ובתשו' ומח"ב ק"ו סי' יעקבובבית

 הי."ט פ"ג המלך ובשער ט' פי' חי"ד מ"ת נוב"י ובתשו' ז'סי'
 לענין ה"א מהמו~ל פ"ח ובמש4"מ ע"ו מי' שמואל מקוםובת'טו'
 מי' חיו"ד מופר חתם בתשו' בשבת ליטוחט כ"כ ותדון.אעל"מ

י"ר:

 יבמימן
 טעינין אין ואיזה 'טחיטה טעונין בע"ח איזה שאלהקלה

פסקינן
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 וחגבים רגים שהיטה טעונין ועוף חי' רבהמה י"ג בסי'פסקינן
 דצריך השמ"ה וכתב ולאכלו. אבר מהן לחתוך ומותר שחיטהא"ט

 יהא 'טיקו'ו. מ'שום בו אין ואז מאוסי' יהיו ,2לא יפהלרחצם
 תבשיל ע"י היינו קשקיטים יי2 אם רנים רם ס"א ס"ו סי, לקמןרי2רי

 '2ניטל החגב או הדג שימות ער להמתין וא"צ הוא.רמיבלי
 כ"ז. סי' לקמן שחוטה בבהמה להמתין יטצריך כמו זה אכרממנו
 בל כושום לאכלן אסור חיים אבל כ"כ חיות בהן אין רכאןמשום
 בשם כתב והפ"מ לאכלן. מותר ומתים הג"ה. כ"כת,2קצ.

 המים: בתוך מתו אם הרגים '2אוסר מי 'טישמהרשר"ם
 עובר בה ומצא כשרה ונמצאת הבהמה את ה'טוחט שא"הק14
 באכילה מותר מת בין חי בין ח' רבן '2ם פסקינן ט'. בן או ח'כן

 הפ"מ וכתב הש"ך. כ"כ כמת ה"ה חי ח' רבן 'טחיטה טעוןואין
 שחיטה. א"צ מדרבנן ואפי' לא או עג"ק הפרים בין חילוקראין
 ימיתנו. רק בדגים כמ- בל"ת מ'טום לאכול אין דמ"מ הי2מ"חוכ'
 שתמות עד האבר לאכול ואין ולרחצו. אמ"ה ממנו ליטול יכולגם

 רלא הר"ן מטעם או רם. כשאר אסור רמו אבל והעוברהבהמה
 שנבלע הרא"ש מטעם או י2תי'. בר ורם אכילה רק מכלאיתרכי
 כל רכ' ראף לאסור טעם נתן והגרע"א האברים. רם 'הויבגוף

 אבל כוותר רשליל וגיר רחלב רק מוכח אינו מזה הכלדמ'2מע
 הי2ליי דם כל שיבשל ע"י רכל לישנא לקיים אפיטר רםיענין
 משום בו אין שחיטה טעון ראין וכיון רמותר. שבשלו רםוהוי
 הש"ך. כ"כ אמו או אביו ב' שנשחט ביום לשחטו ומותראו"ב

 חילוק ובחי הנ"ל ח' כבן דינו מת מצא דאם חילוק ט' בןובמצא
 אם ובדיעבד מ"ע משום מדרבנן שחיטה טעון עג"ק רהפריםי'2
 חולקין אחריו הבאים וכל לאכלו. רמותר הט"ז רעת ניטחטלא
 מאחד נטרף בין שח'טה ביא מת אם בין ריעבר אף 'אוסריםעליו
 בריעבר להחמיר ראין כתב השמ"ח אך וכדומה. טריפות מינימה'
 שאינו חומרות או וכרומה נפגמה בעור ספק כגון שחיטהבמפק
 ניטל או גיסטרא כגון נבלה מעשה בה נעשה ואם הדין.מעיקר
 בספק בצ"ע הניח והגרע"א שחיטה. מהנ. לא תו שיה וחללהירך
 בשעת שחיטה במקום הוושט ניקב דאם הפ"מ וכתב נפגמה.כעור
 שאר אבל אוסר. והגרע"א שחיטה. מהניהרחק

 ואינו שחיטה מחמת שאינו רהיינו אותו אוסר אינוטריפ.ת
 טריפה נוצר דאפי' הכו"פ וכתב הפ"מ. כ"כ האי כולימפורסם
 לאו זה שטריפות כיון מתירו בבהמה כל מ"ם בבטן וניכרבבטן
 רטריפתו כיון רגל או יר רחסר הפ"מ וכתב '2חיטה.מחמת
 איסור גם בי' אית עג"ק והפרים בע"א ולא לאסור ישמפורסם
 הש"ך כתב ועור אט"ש. עג"ק הפרים לא ואם א' ביוםא-"כ

 חדשיו: ושלמו חי במצאו אסורין וגירו חלבורגם
 עג"ק והפרים חי ט' אבן ,טחיטה בברכת הרין האיך ע!~~יוקקלז

 ישחוט ואח"כ תחילה אחר על ריברך השמ"ח כתבשם
 שיברך אחר וליכא הרבה ימים שהה ואפי' הוא נפל רשמאזה
 אך האחרונים. מדברי כ"נ שהפרים. ע"ז יברך תחילהעלי'

 לברך: דאין רפ"ג סי' רא"ש לבשמים הסכיםהגרע"א
 לפעמים רהפרים הכו"פ כתב שם הפרים. מהו שא'הקלח

 בעמירה להחמיר ויש הלכ' משמע ולפעמים עמרמשמע
 נולרה ואפי' גרירא. בעמירא להחמיר ראין פסק .השמ"חגרירא.
 ע"ג רה"ה עג"ק רווקא לאו והפרים שחיטה א"צ האם אח"שג"כ

ר"א:
 שהי' או סרוק' ואינה אחר כולה ופרסותין בהפרים ל!4י?וקקלט

 תמי' רבחר פסקינן שם תמי'. דבר שארבו
 דלא השמ"ח כתב אך לאחלופי. ראתי מ"ע איכא ראכתיישהוט

 וכתב אוסר. ראינו פשיטא הט"ז כ' שחט לא אם ובדיעבריברך
 הפקועה בבן ,2י'2 או אחרת חמי' 'באמו בו יי2 אם רה"הה,2מ"ה
 שזה יודעין הכל רא,ן 4א באביו וא' בו א' אבל המי' ב'נופו
 באחת ואפי' קלוטות רגליו כל '2יה" רא"צ כתב ועוראכיו.

 אחת: לתמי' רק נחשב א,נו קלוטות כולם ואפי'סגי
 ד"א. ע"ג או עג"ק שהפרים פקועה בבן אכסוי,2איהקמ

 תמיהות ב' ואיכא רבהפרים כתב כ"ח בסי'הפ"מ
 תמי' וחר בהפרים אבל כיסוי א"צ שחיטה א"צ מררבנןראף

 ויברך: כסוי טעון מרבריהםרט"ש
 הפ"מ כתב י"ג בסי' שם ב"פ. בחי' הדין היאך שאיהקמא

 שווים: ריניהם וכל בהמה בכללרחי'
 אלא שחטה שלא או נתנבלה או טריפה שהאם ב"פ ,מא?הקמב

 להתיר אין טריפה האם ראם פסקינן שםקרעה.
 אבל עצמ. שחיטת לו מהני ולא בבהמה הנמצא ולר שוםעכשיו
 שהיתה שחיטה האם צריכה היתה רלא דהיכי או כשרה רהאםהיכי
 טריפה רהאם והיכי שחיטה א"ט העובר טריפה נמצאת ראפי'ב"פ
 ולה"פ הש"ך הנה נפל. מספק 'צא שאז ימים ח' .שהההיא

 עצמו בשחיטת ג בכה" רניתר עמו הסכימו והגרע"א ולב"שודג"מ
 לענין י"ר בסי' )יעי' לעולם. א'סרים וכו"פ והתב"ש האידנאאף

 על כוונתו ראין יע"ש אך כאן. למ"י2 סותר רקצת אבריציאת
 כגון טריפה רבספק הפ"מ וכתב דרינא(. אליבא אךהאירנא
 שהה בלא אפי' לוולר לשחטו מותר וכרומה הגוף בחלל קו'1נמצא
 חרשים ט' כלו הוולד ושמא כשרה האם שמא ס"פ מטעם ימיםח'
 לח,ץ אבר שהוציא יוצא איסור טריפה שהאם זה בב"פ ישואם
 אבר הוא ראם י"ר בסי' לקמן המבואר שחיטה בשעת בחוי1והי'

 בפנים שהי' מה אף כולו לאסור יש למעשה בו תלוי'שהנשמה
 הנת"ב שאין אבר הוא ואם אסור. חלבו גם הבפ"קוכשהגריל

 וכשהגריל בשח"ע ניתר והשאר עכ"פ יוצא אבר לאסור לחושיש
 ס"ג: ליו"ר בחירושיו הלב"ש כ"כ מותרחלבו

 ובא וגדל כשרה שחוטה במעי שנמצא חי ט' בן שא-הקמג
 ולד דאותו פסקינן שם והוליר. דעלמא בהמהעל

 רעלמא בהמה האב אם וה"ה חציו כנשחט דהוי ב'טחיטה תקנהא"ל
 היתה אם דהיינו וחלבו תקנה להולר ראין וה'לירו בפ"קוהאם
 בפ"ק ואם וש"ך. הט"ז כ"כ אסור ג"כ החלב נקיבה ולראותה
 הולר איפכא או אבפ"ק או דעלמא בהמה על בא תקנה שא"לזה

 דכנשחט מטעם הדורות כל סוף ער וכן אסור. ג"כ מזהשנולר
 שחיטה הבהמה ונשחטה רעלמא אבהמה הבא בפ"ק אבלחציו.
 ב"פ כשאר בש"א ניתר ט' בן אפייו בתוכה .לר ונמצאכשרה
 אבל מ"ע משום שחיטה צריך אח"כ הפרים ואם אחרונ'ם.כ"כ

 תקנה א"ל ולר בה ונמצא הב"פ ונשחטה אב"פ הבא רעלמאבהמה
 הש"ך כ"כ דמ' כשחוטה ראמו אמו שחיטת לו הועיל לאשהר'
 השמ"ח וכתב בכה"ג. אף דמכשירין וט"ז כב"ח רלאותב"ש
 א. ח' בן או מת או חי ט' בן הולר אם בין בכה"ג חילוקדאין
 בהמה על ובא הטריפה מן שבא ב"פ אסור. הכל מכאןפחות
 כ"כ בשח"ע וניתר דעלמא בהמה כשאר הולר ה"ז והוליררעלמא
 תקנה אין והוליר מטריפה אב"פ שבא מכשרה ב"פ אבלהש"ך.
 כ"כ אכילה לענין כשחוטים סימנים מצ"א שהרי הולרלאותו
 או עג"ק בהפרים מרבריהם שחיטה צריכים כ.לם ופ"מהכו"פ
 וכתב כמ"ש. תמי' ובחד בש"ע ניתר הפרים לא ראי בוכיוצא
 בן הוא ואם מררבנן אסור מת ט' בן והוא האם מתה דאםהפ"מ
 בהמה חז"ל ראמרו השמ"ח וכתב בש"ע. סררבנן ניתר ח.ט'
 ט' בין לחלק זה בסימן הנזכר כל לכן לה' ורקה לט' יולרתגסה

לפחות
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 לפחות: ה' בין דקה בבהמה ה"הלפחות
 שם פסקינן עוף. דמות בה ימצא בהמה שחט שאלהקמד

 וכש"כ באכילה אסור ה"ז טהור עוף הואראפילו
 אלא בבהמה הנמצא הותר רלא הש"ך כ"כ בעוף. ראסורנולד
 פרסות שיש ובלבד חזיר ואפי' טמאה או טהורה בין בהמהדמות
 אפי' להתיר יש בה"מ אי הרחק ובשעת ברגלו. א' פרסה אפי'או

 דמות שהוא רק כלל רנלים לו שאין או עוף ברנלי בהמהנמצא
 בהמה. כדמות דינו חי' ודמות טמאה. בין טהורה ביןבהמה
 לאדם דומה דמיעוטה אע"ג לבהמה ד.מה ורובו ראשו העוברואם

 שמ"ח: כ"כ כבהמה. דינו לעוףאו

 כתב שם וחנבים. שקץ או אדם דמות בנמצא שאלהקמה
 כבהמה: פרסות להם יש ואפי' דאסורהשמ"ה

 וב' גבין שני לה שיש ברי' ונמצא בהמה השוחט שאלהקמו
 אגמרי' דרחמנא דאסור פסקינן שםשדראית.

 שהרי דאסור אנטרי' אמו במעי וע"כ לאסורה. השסועהלכושה
 הוא כן העולם. לאויר כשיצא אחת שעה אפי' לחיות יכולאינו
 ימים: ח' שחי אירע דלפעמים הפר"ח וכ' הש"ך. וכ"כבש"ם
 פקועה בת בחלב בשר לבשל מותר אי ב"פ בדיני שאלהקמז

 אם. להיות דראוי לא אי שחוטה חלב דה"למה"ת
 מה"ת: דשדי' העלה י"ד סי' יו"ד בחלקהנחת"ס

 לא אי דו"ה מתחייב אי ומכרו וטבחו ב"פ הנינב שאלהקמה
 דפטור: העלה הנחת"ם שם ועומד. שחוטשכבר

 אבר משיחתוך דאפשר חייב אי בשבת ב"פ השוחט ז~אלהקמט
 ולחדישה לגדל עומדת היא ועדיין ויאכלממנה

 דב"פ העלה הנחת"ם שם לא. או ופטור גכוור קלקול והויוכדומה
 תולה ב"פ בקלוט אמנם וחייב. מתקן הוי וודאי קלוטשאיני

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

 כרב דפסק צובע משום חייב מ"מ ב"פ וה"ה לב"נ מותרכופרכסת
 ברשב"א ובהא כרמב"ם בהא דם"ל איכא מיהו ע"א( ע"ה)שבת
 בשד לבשל אסור דם"ל מאן איכא אי ומיהו הוא דמקיקלפטור

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

 דדוש האתרים בדרך דרכים פרשת ובם' ק"צסי'
 י"ב: סי' חיו"ד חת"ם ובתשו'א'

 ידסימן
 פמקינן ראשו. את העובר והוציא לילר במקשה שאלהקנא

 ה"ה שהחזירו אע"פ דהוציא דכיון י"דבסי'
 מת ט' בן או מת או חי ח' בן ממילא בש"א. ניתר ואינוכילוד
 הגוף דכל דכיון עצמו שחימת שייך לא ח' ובבן כול..אסור
 פעם ישחוט ואיך דמי כשחוטין הסי' א"כ בש"א ניתר יצאשלא
 דווקא בשח"ע כולו ניתד חי ט' בן כשהוא אבל השמ"ח. כדכב'

 כבר )ולדידן הש"ך כ"כ כילוד דהוי בכך ניתד טריפה אמוואפי'
 ח' בן הי' דאם השמ"ח וכתב אסור(. טריפה דבאם לעייכתבנו

 הדאש שהחזיד אע"פ דאורייתא ואסור נפל ה"ז וכ.' פחותאו
 קודם כולו נולד או שח"א קודם חדשיו שכלו עד אמו במעיושהה
 נפל משום אסור נמי מת ט' בן וכן חדשיו. לו שכלו אחרשח"א
 בפנים יהי' הראש החזיר בין בשח"ע ניתר חי ט' בן הי'אבל

 א"י ואם בחוץ. שח"ע לי' מהני לעולם לא או אמו שחיטתבשעת

 מיום ח' יום עד חי אם פחות או ט' בן הראש יציאת בשעת הי'אם
 להתיר אין ט' מבן פחות שהוא לו ידוע ואם מותר הנוף כלשיצא
 ריב דה"ה וש"ך הט"ז וכתבו השמ"ח. כ"כ בכה"נ אףעי"ז

 הא כן אמרינן דווקא ולחוטרא כילוד. הוי הוציא אםפדחתו
 אי ונ"מ דאשו. רוב שיצא עד לא נמי הפדחת כל אפי'לקולא
 אסור שבחות אותו חי ואם הוא כילוד דילמא אסור מת ט'בן

 ניתר שבפנים 'מה דאסור. היוצא אבר וה"ל כילוד לאודילמא
 : ופ"ם תב"ש כ"כ ממ"נ. שח"עע"י

 י"ד בסי' שם שחיטה. קודם והחזירה ידו הוציא שאלהקנב
 נ"כ שהחזיר האבר נם אח"כ ילדה דאםמבואר

 לאח"ש דהוא רק ילדה אפי' או ילדה לא אם אבל בש"עניתר
 אסוד. לחו'1 מהאבר שיוצא מה הרחם בית דרך נולד אפי'דהאם
 ומקום הפ"מ. כ"כ היוצא לאבר נבילה מדי טיהר מ"מאך
 שהחזידה וכיון לחיצון. פנימי שבין ההבדלה זה מותר.חתך
 מותר החתך ומקום .חותך כוצמצם אלא פנים לצד לחתוךא"צ
 אסור. החתך מקום נם שחיטה קודם החזירה ובלא הט"ז.כ"כ
 אנו וכן העצם כלות מקום עד שחותכין נוהנין ואנו הב"יוכתב
 העוף או הבהמ' בנוף טרפה שאין ממקום העצם בנשברנוהגין

 מיעוטו: הוא אפי' מותד שבפנים ומה האבר כלשחיתכין

 כשכלו ונולד להולד חדשיו שכלו קודם האבר ביצא שאלהקננ
 הפר"ח דעת מבואר שם שח"א. וקודםחדשיו

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

 בשח"ע: ניתר ואינו אמוד אבר אותי אח"כ שילדהאע"נ
 השמ"ח כתב שם בתוכ', והולד טרפה האם בנמצא שאלהקנד

 אבר מ"מ בשח"ע ניתר חי ט' בן דהעובראע"נ
 קרעה או בשחיטה האם נתנבלה אם רק באיסור1 נשארהיוצא
 נם ומותר להעובר שוחט חי ט, בן והוא אח"כ העוברוהוציא
 עכשיו בקיאים אנו שאין היתרא להאי ליתא האידנא מיהיהיוצא
 אמנם מהני. לא ויותר ח' יום עד וחי המתין ואפי' חדשיו לובכלו
 לה וייט טריפה האם נמצא דאם בכה"נ אף להכשיד דעתוהכו"פ
 שח"א קודם נולד כאלו מותר האבר ונם שוחטה חי ט' בןוולד

 כ'"ם(: ובדברי לדינא שהבאתי כוה י"נ בסי' לעיל)יע'
 חציו יצא או אבר במעוט העובר רוב יצא אם שאלהקנה

 כילוד. הוי דבכלהו פסקינן שם אבד.ברוב
 מהעובר שיצא מה וכשנשער ידו רוב שיצא היינו אבר ברובוחציו
 רוב אחר בפנים הנשאד היד כויעוט נטיל אם אבל חציי אלאאינו
 ט' בן הוא אם והלכך העובד דוב להשלים רוב הוי שיצאהיד
 אף הכל ואסור כילוד ה"ל שמא חיישינן חי אמי' ח' בן אומת
 אסור לחו.1 שיצא מה אז חי ט' בן הוא ואם בפנים שנשאדמה
 מה אבל שח"א. קודם נולד שלא כיון שח"ע נכוי לי' מהניולא

 אם ממ"נ מותר החזיר ולא טרפה אמ' היתה אפי' בפניםשנשאד
 סיעוט נם אוסר י"א מ"ק והתב"ש הש"ך. כ"כ שוחטהאח"כ
 בחו"1 משל דרך הכו"פ כתב אבר. במיעוט ורובו שבפנים.האבר

 מהיד רוב ובפנים זיתים רביעית נ' עול' מהיד ומיעוט זיתיםו'
 לי' ומהני כילוד הוי לקולא דאפי' יפסקינן וכו'. וחצי זיתיםה'

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

בפי'
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 ברוב העובר סיעוט יצא אם דאבל השס"ח וכתב רי2"ך.בפי'
 שסבחו'1 האבר רוב בתר '2בפנים האבר סיעוט ני2רי ראי אע"נאבר
 אזלינן בפנים העובר רוב דהשתא כיון בחוי1 העובר רוביהי'

 כילוד: הוי ולאבתרי'
 ובא וגרל אבר ברוב חציו או חציו י2יצא עובר שאאהקנ'

 איפכא או והוליד אב"פ או דעלסאאבהסה
 רסיסנים אל"ת רהולד השס"ח כתב שם עלי'. בא דעלסאדבהמה
 אבר בדין אך שחוטים אינם וחציים חציים כשחוטים אביויטמצר

 והחזירה ידו ובהוציא באיסורו דני2אר הנ"ל טרפה באם היוצאא'
 ולד אותו גרל אח"כ אם דאסיר. הוא 'טיצא מה דרך הנ"לוכו'
 הולד רחיות שחיטה בלא כולו סותר הולד והוליר ב"פ עלובא

 גרירא: אביו רוב בתר האבסצד
 אחר אבר והיציא וחזר ודחזירו אחר אבר הוציא שאלהקנז

 דהסיעוט פסקינן שם לרוב. שהשלים עדוהחזירו
 אותו שהוציא בשעה ואבר אבר כל חתך ואם סותר. יצאישלא
 אם רה"ה השס"ח וכתב אסור'. בפנים שנשאר הסיעוט גםאז

 סחותך הרוב והוציא אבר אבר העובר וחתך לפנים יד.הושיט
 דסתיר כם"ת דלא הכו"פ פוסק וכן שבפנים. הסיעוט גםנאסר
 נחתך אם דה"ה דשס"ח כתב ועוד שבפנים. הסיעוטבכה"נ

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

 שנתערבה מריפה כחלב דהוי לשתותו אסיר שלה דחלבפסקינן
 האבר כנגד ויצסות וגידין בבשר בבהמ' ס' יש ואם כשר'בחלב
 והגרע"א וכו"פ ופר"ח ודמש"א ול"ח והלבוש הש"ך דעתהאסור
 הוא היוצא האבר אם אך בם'. רבמל החלב כל בכה"גלהתיר
 אסור חלבה אז בכך נטרפת יהי' .לא סבהס' אותו לחתוךשיכול
 ופ"ס והתב"ש והט"ז הכו"פ. כ"כ יכתחל' איסור ביטולרה"ל

 יותר סתגרל החלב הקטן סאבר דשסא לעולם ואוסרים עלי'חולקים
 החלב הגרע"א סתיר אבר ברוב חציו יצא ואם גרול.מבאבר

 ס"ם: סטעםלשת,תו
 וכליות הטחול סן וחתך הבהמ' לסעי ידו הסושיט שאלהקנט

 והניח בחיתוכין נטרפת בהס' דאין בהןוכיוצא
 החתיכות ראותן פסקינן שם שחט'. ואח"כ מעי' בתוךהחתיכות

 סעי': בתוך שהן .אפי' אס"ה סשוםאסורות
 ואח"כ הוציאו ולא שבסעי' העובר סן חתך אם שאלהקם

 עברו או העובר דחתיכת פסקינן שםשחטה.
 יצא: דלא הואילסותר

 שם שחיטה. סקרי אי אסו בסעי עובר שחט אם שאלהקסא
 דאם הש"ך וכתב שחימה. סקרי רלאפסקינן

 ביצא איירי הכא רק בשח"א דניתר וראי אסו אח"ש אלא יצאיא
 רק שחימה אין דשסא סספק שחים' סקרי לא .להכי שח"אסהודם
 שחיטה סקרי לא דסספק כיון והלכך העולם. לאויר שיצאלאחר
 והגרעא שחימה. הוי דשסא ביום בו אחריו האם לשחוטאסור
 אסורה חלד' רסמעם הלבוש ולשיטת בצ"ע. ראו"ב הרין זההניח

 וראשו סרגלותיו ררך העילם לאויר הולר יצא אם ססילאשחיטתו
 השחים' סהני הש"ך לטעם כולו כילור דהוי יצא עובר ורובבפנים
 הראש רוב ביצא נ"ס הוא וכן הפ"ס. כ"כ ל"ס הלבושולטעם
 ביצא רגם אפשר חלדה סש'ם הלבוש ולטעם ג"כ. כילוררהוי
 בתוך הולד גוף כל עריין שנשאר ושחט הצואר כל וגם הראשכל

 1ד1"ק: שחימתו פסולהבהסה

 לכסות. חייב אי דם ויצא אמו במעי חי' '2חט אי ,2אלהקסב
 סספק: לכסות רחייב השס"ח כהבשם

 לכאורר אסו. בסעי נשחט וה.לד האם במתה )?:4ולד;קסג
 הלבוש דלדעת פשיטא דפסולה. ממ"ננראה

 הוי אי ספיקא סשום טעסא לאירך ואפי' ראסור חירהמשום
 דסת' לי סאי א"כ כאיבעי' העולם לאויר יצא דלא כיוןי2חיטה
 לאויר יצא לא ס"ס אסו דסתה כיון מאמו חלק הולד הו'ויא

 אפי' והרי שחיט' פסול הוא סהאם חלק דסטעם 'מנ"להעולם.
 ר"ה ע"ה דף חולין בתו' וע' כן. הרין בתוכה מהאם הולרבחתך
 רססופק ליו"ר ז"ל בחדרע"א וראיתי שם. ובר"ן המתירלרברי
 ישראל דאין דאף של"ט סי' באו"ח סובא הרמב"ן פברת לפיבזה
 דנעול הוא ורלת כילור העובר האם במתה ס"ס העוברים עלנהרנ
 וצ"ע( בספק. והניח סהאם כחלק הוי לא תו בנ"ר וה"ה דמיבפניו
 צבי תפארת ובתשו' ט' חיו"ד בש"א בתשו' יע, שאלהקסד

 ס"ה ס"ט ח"א שבו"י ובתשו' ס"ט סי'חיו"ד
 החלב להתיר דהסכיסו ודעיסי' ש"ך על שהולק חייא בני בם'ויע'
 הסרדכי רברי להו ראישתמיט האסור האבר נגר בבהמה ס' ישאם

 ניכר שהי' בדבר אלא ביטול שייך רלא שכתב תש"ס רףבחולין
 הי"ד סממו"ס מה' פ"א הסש"ל גם נתערב. ואח"כ תחלהבפ"ע
 בתשו' ויע' וכו'. האשכנז חכסי על .תמה הסררכי ס"שהביא
 המרדכי דדברי וכתב זו קושי' שסיישב נ"ב סי' חיו"ר מ"תנוב"י
 בשעה"מ בזה ויע' עלה. אתינן ירוב בתורת אשר בבישל רקהיינו
 ועיין בזה: ישוב ר' אות נבחר כסף ובספר כ' ה' מה"שבפ"ה

 י"ב: סי' דוד נחלתבתשו'

 פ!ומימן
 לאויר שיצא דאחר מ"ו בסי' פסקינן אפרוח. ברין שאלהקסה

 סיהו עיניו. נתפתחו לא ואפי' סיר סותרהע.לם
 שיגרלו עד כ"א לאכלו אין שקי1 דסשום כתבו האחרוניםכל

 הש"ך. כ"כ קנים לו שיש גופו שעל גרולה נוצה דהיינוהכנפיים
 ואפי' שנולד סיר סותר כה"ג בנוצות נולר אם דה"ה השמ"חוכתב
 כל אבל בש"ע. כמחבר סיר סתיר והט"ז עיניי. נפתח לאעדיין
 ראסור קי"ל לאה"ע יצא שלא זסן וכל עליו חולקין אחריוהבאים
 בתוך רגם האר'1. על השורי1 שרו1 סשום עיניו נתפתחואפי'

 א' קררות ב' יש אם הפ"ס וכתב ומדרבנן. שריצ' סקריהקליפה
 ס"ם ה'י נפל באזיה ירעינן ולא בא' אפרוח ונפל איסור וא'היתר
 דאסור הכו"פ וכתב סותר. סה"ת ושמא נפל איסור יתוךשמא
 דלא השס"ח וכתב כנפל. רהוי אפרוח ויהוציא הקליפהלשביר

 שחימה: לי'סהני
 שכלו ירוע ראם פסקינן שם לשחוט. סותר איסת שאלהקסי

 שלשים חדש וכל לגם' חדשים ט' דהיינוחדי2יו
 ל' יהי' אחרון חדש שאפי' בענין רק למקוטעין יולרת ואיןיום
 חדשים ט' סהתחלת זכר קיבל' שלא לו וברי תלר ולמחרתויום
 למקוטעין. יולדת ראין הכי"פ וכ"כ חדשיו. כלו כה"ג הויואז

 סי' באה"ע כסש"נ סשתנה דהטבע לומר לנו אין בהסהרלגבי
 וכן סקרי חרשיו כלו ואז עלי' שבא מיום יום ברע"א וסגיקנ"ו.
 חיישינן ולא לשחוט שנולד ביים סיר להו ומותר חדשים. ה'ברקה
 לעמוד א"י וגם לידה קישוי הי' ואפי' לידה סחבלי אבריםלריסוק

 רבית לר"א. חיישינן לא ס"ס רא"י לילך סכ"ש אותוכשמעמירין
 לילד כורעות הבהמות וגם לרסק. עשוי ואינו הוא רךהרהם
 כ"ח. סי' אי"ה שיתבאר כסו לריסוק חיישינן לא סי"ם.לפחות

מ,ימ
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 ססוכנת. כדין פירכוס ולהצריך להחמיר דיש השמ"ח כתבמ"מ
 כ"א אינו ובדקה מדאודייתא בגסה חדשים דכלו התב"שוכתב

מדרבנן:
 אם בא"י או ימים איזה הולד ושהה חדשים בכלו ז2אלהקסז

 אותן ובכל ז"י להמתין שצריך דיתבאר חדשיוכלו
 גדילה ריעותא דאיכא כיון ה':מלח כתב יטם הלך. לא עדייןהימים
 באם וכן יפה. הילוך אמות ד' שילך כ"א דיעבד אפי' להתידאין

 אע"פ עומדת כוטהאם קרקע ע"ג הרחם כובית נפל הלידהבשעת
 אמות: ד' הילוך וצריך לריסוק לחוש יש י"ט גבוה מקוםשאין
 לשחוט דאסור פסקינן שם חדשיו. כלו אם נא"י ע(איהקסח
 ישמ"ח. התב"ש כ"כ אסור. בדיעבד ואפי' שמיני ליל תחלתעד

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

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

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

 הפ"מ כתב שם מעל"ע. שלימים בעי אי ז"י שאלהקסט
 בהניע אף א' יום םוף נולד ואם מעל"ע.דבעינן

 באמצע נולד וה"ה עדיין. נפל מכלל יצא לא כוו"ש ליללתחלת
 למחר להכותין וצריך כווצ"ש ליל בתחלת לשחטן אם'ר נמ' א''ום
 יה בדין מאד האריך י"ז סי' מ"ת והנוב"י יום. אמצע אחרעד

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

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

 הגאון בשם הכפר בסוף כתב לעמבירג רפום ובפ"מ טעות.נפל
 וכ"כ במקומו(. כבר נדפם )ועתה מעל"ע. בעינן דלא שמחהמ'

 להכשיר: יש הפסד בלא דאפי' וכתב י"א סי' חיו"ד בתשו'בש"א
 דספק כתב בק"א הב"ח שם ח' בתוך שחטו אם ע(אלהקע

 בתב"ש. וכ"מ לאסור הדג"מ וכ"כראורייתא.
 בהמה או עוף תחלה ישחוט רק לגוי ולמכור עכ"פ לשחטוימותר

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

 כך ועשו ח"י בני הם אם וא"י מגויםהנקחים
 וביטל א' חכם בא ואח"כ כך לעשות דאסור יד'עתם חפרוןמצד
 בחידושיו הלב"ש כ' הכלים. משפט ומה אסור. שהוא והודיעםד"ז

 את החכם שהוריעם מעת ב"י שהיו הכלים דאותם כ' א'תליו"ד
 גדול מעגל הי' בהם שנתכשל מה אם ואפי' לעולם אסוריןהאיסור
 אפי' מותרים ב"י אז הי' שלא הכלים אכל ח"'. הי' לכו"עאשר

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

 בני שהם ואומ' מהגוים הנקחים קטנים גר'ים על 22אלהקעב
 רא"נ פסקי' שם עליהם. לסמוך יש אםח"י

 הש"ך. כ"כ א"נ. לפ"ת מפיח ואפי' כן. אומר יהשביחדשמא
 הפ"מ. כ"כ א"נ ג"כ מוכר שאינו אחר גוי דאפי' הפ"מוכתב
 אם התב"ש. כ"כ הגוי. על סימכין אין גדול עגל נראה אםואפי'

 מהני: רבלא"ה המועילים במימניםלא

 אחרונים כתבו שם ולמה. סימן הוי איזה אמימנים שאלהקעי
 שקשים ובקרנים השביים כל שגדלו בשינייםסימן

 ובעגלים הכו"פ. כ"כ הצפורן. בהן לתחוב יכול שאיןהקרנים
 שיצמחו שכיחי לא דבעגלים סימן הוי לבד הקרנייםבצמיחת
 השמ"ח. כ"כ 'טדי. נמי גוי אמירת ובלא דב זמן אחד כ"אהקדניים
 וקדניים שיניים אחר כ"א לסמוך אין וטלאים דבנדיים עוד.כתב
 פי' בחיו"ד והנחת"ם סימן. אינו הטבור שנפל ומה ג"כ.קשים
 מכריע שם י"ז במי' אך ופר"ה. התב"ש לדעת בכולו הפכיםט"ז
 שאינו דנוי מסל"ת וגם סימנים הב' דבעי לתב"ש הפ"ת פקפוקבין

 שהעל' למה ט"ז בפי' מ"ש סותר )ואין מקחו. לה'טביחמתכוון
 השיטת נגד יוקשה לא דתב"ש דדין רק כתב ט"ז דבסי' י"זבסי'
 מכריע שפיר י"ז בסי' לעילם אבל דאורייתא. דאיסורדג"מ
 דלא מסל"ת וגם סימנים ב' דבעינן הפ"ת פקפוק נגדלהלכה
 דג"מ דהדברי לי הוא חידוש ובאמת מקחו. להשביחמתכוין

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

 שאלה רשמי יבם' מח"י. יותר הוא לבנה הוא ואם מח"יפחות
 נמי לבד וגדלות שיניים בעגלים דהסימן מאד האריך וי"ג י"בסי'

 בשם דפר"ח אסימנים לסמוך דיש הגרע"א ומחידושימהני.
 אפרים בית ובתשו' מסי"ת. בלא ואפי' גוי אמירת עםמהריק"ש
 כי מהסימנים סימן שום על לסמוך שאין כתב י"ג סי'חיו"ד

 או תלש הענל אם ובין הארצות ולפי הזמן לפי משתנ'תהטבעיות
 הנתבאר כתב"ש דלא כתב הדעת אומד על לממוך ולעניןבריא.
 גידול בטבע ובקי מומח' שוחט מפי הצורך לעת להקל ישאלא

 ז'. בן יהי' שיא שא"א לו ובדור שם חונה הוא אשרהעגלים
 כל באומדנ' ראשו יקל שלא שמים ביראת מוחזק שיהאובלבר
 דוקא היינו סימן ל"ה דגדלות התב"ש דכתב דאף יכברתודהו.

 הדעת: אומר ראיכא היכא לא אבל מעמגדלות

 ולא ביטיניים רק בדק והשו"ב הנשחט בעגל מעשה ל(אלזקקער
 עדים באו ואח"כ נאכל כבר והבשרבקרניים

 ידו מתחת שיצא לאחר לפניה' מסל"ת הי' המוכר שהגויוהעידו
 מהעגל בה שנתבשל הכלים על ושאלו ר"י רק לו ה" שיאהעגל
 הבשר אפי' רבריעבד השיב י"ד בסי' שאלה רשמי בם' דינם.מה
 הכלים וכוכ"ש הנ"ל מהעגל ולהתיר לצדר יש בעין ה'א אםגופו
 הרוצ' נפיט בע5 אפי' זו דבשאלה ונראה בדג"מ. ויע'ע"כ.

 לא אם הכשר. שום בלי מעל"ע אחר הכלים מותריםלהחמיר
 נתבאר: וכבר הכיטר. צריכים והכליםטרפ" הכי ב"ז הי' שלא נתוודע ואח"כ כלל מימנים בלא ששחטדאידע

 שניטחט עגל על בעדותן זא"ז שמכחישים עדים נ' שאלהקעה
 בתידושיו שם הנרע"א לא. אם בח"י הי'אם

 הוא: דב"ח שאומר זה על דסומכיןהעלה

 תוך לשיחט' היתר שנוהגים בח"י שאינם עגיים 2שאלהקעי
 והמוכר גבינות להעמיד שלהם הקבה לקחתח"י

 כשנויד. מיד מכרו אלא בח"י העגל שיהי' ער להמתין רוצהאינו
 ייט שימתין לפייסו אפשר דאם נ"ו סי' ח"ב יעביו בשאילתכתב

לעשות



דעת טז טד סימן שחיטההלכותחקי

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

 קי"ט: בסי' וע' ינחירם. אלאלאכילה
 שבסוף וביטו"ה י"א. סי' חיו"ר אברהם ברית בת'טו' יעי'קעז

 נוב"י ובתשו' ד'. תשי' באמצע שבת של סידורוס'
 א'. סי' תיו"ד כהונה בגדי ובתשו' י"ט. סי' חאה"עמ"ת

 ח"ד המשולש חוט ובתשו' ו'. סי' חיו"ד מ"ת נוב"יובתשו'
 סי' ח"ב רדב"ז ובתשו' ב'. סי' הראשון בטור התשב"שמספר

 ום"ח: ס"ז וסי' ד' אות ו' סי' חיו"ד צבי תפארת ובתשו'ת'2כ'".

 טזמ'מן
 לשחוט ראסור ט"ז בסי' פסקינן או"ב. בדין 2מאיהקעח

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

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

 ב' מ"ל א' רמ"5 פשיטא בנים וב' ובאם השני. חייב נמיואותו
 בתה ובת ובתה בפדה ואי האי. מחייב האי דמחייכ היכאכי

 שוחטין ב' ראם השמ"ח וכתב נינהו. או"ב תרווייהופשיטא
 'פשיטא בו"א. על וזה או"ב על זה אדאורייתא עברו תרווייהובפ"א
 דכולם ודאי בנים וב' פרה דהיינו ובת ואם בת בפ"א ישחטודאם

עברו:
 אלא עדר באותו הי' שלא כנון באב או"ב אימור שאלהקעט

 דאפי' פסקינן שם בי'. שייך אי ב5בד זכרא'תו
 הספק. על 5וקין ואין בזכרים נוהג אי הוא דספק 5וקין איןבכה"ג
 השני 5התיר בצ"ע הניח והכו"פ א'. ביום אותן לשחוט אסוראך

 וע"ש לי5ה. ושמא בזכר נוהג אינו שמא ס"ם משום בה"שלשחוט
 ע5יו: שהשיג ק"א סי' יצחק זכריןובתשו'

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

 אמרינן א5א אמו או אביו הוא דמסתמא לומר חוששין איןבהמ'
 ד5ענין הש"ך כתב אחרי' .בכרוך רעלמא. בהמות מרוברבא

 יונק אפי5ו מ5קות 5ענין 5א אך מהני.איסורא
 הפ"מ. כ"כ 5בד בכרוך א"ב אים'ר אפילו באביואב5
 הפ"ם. כ"כ לבד בכרוך א"ב איסור אפי' באביו אבל יונק.אפי'

 אסור מ"מ באכילה ואסור טמא דבר הוא הכרוך אפי'ובאמו
 מרחמ' הי' 5א י5דתו 5א ראי ילרתו רמסתמא א' ביוםלשוחטן
 שנים אם וה"ה סק"ה. תב"ש עי' 5נו. מספקי כריך חזירואפי'

 י5דותיהן עם בהמות כמה בעדרו ואם מינו. שאינו אפי'טהורים
 ואיזה מזו איזה א"י רק הן הבהמות מא5ו הו5דות שא5ו לווברור
 מב' שא' בודאי יודע ואם למ5קות. אף הכרוך אחר ה'לכיןמזו
 5שחוט אסור הולר זה של אמו הוא משתים אחת או האם מזההוא
 אמו הוא שלפנינו בהמות מג' אחד ואם השמ"ח. כ"כ 5וקהואינו
 ובסוס"ז: ק"י בסי' אי"ה שיתבאר כמ' לשחוט. שרי איוהווא"י
 5אכ5ם. מותר אי א' ביום או"ב ושחט עבר אם שא~הקפא

 5אכו5 ביום בו דאסור בה"ג כדעת פסקינןשם
 שי"ח בסי' שיתבאר כמו מאיסור יהנה שלא קנם מטעםהאחרון
 קנסינן 5א לאחרים אבל אסיר לו דרוקא הש"ך ורעתבאו"ח.
 ששוחט בין אסור 5אחרים ראף כתב והשמ"ח הכו"פ.ומותר.

 האם א' כאחד שנים שחטו אם ולהכ. במז'ד 'טזטוחט ביןביטו;ג
 הש"ך ו5דעת עברו. ששנים הערב ער שנים אסורים הבתוא'

 אדם ש5 שנים ואם מחבירו. לאכ.ל כ"א מותר ה" דבכה"גנראה
 משנים 5יהנות שכיון במה קנם כאן יש דהרי א' לו להת'ר ישא'

 אסור ג"כ ובנו אב כגון ספיקות בשוחט דאף ונראהבאיסורא.
 לספק פ"א א"ע .ככיס שלא קנם משום ביום בו לאכולהאחרון
 הע5ה כן לא ק"א מי' יצחק זכרון )'בתשו' ראורייתא.איסור
 בהמות שוחטי דרוב והאידנא נ"ג(. סי' מ"ת נוב"י בת,טו'ועי'
 ש5א ג"כ 5קנסו יש להקדים דאיכווין כיון לאחרים למכורהוא
 יעשה שלא מטעם בו"ב ימכור שלא וכ"ש ביום בו מעשיויתקן
 דאיכווין במאי ולעוים בידו. ימחו אחרים ונם הפעם ע'דכן

 הרעים: מעשיו יהנו שלא לי'קנסינן
 אחר הולך היום אי א' ביום לשחוט דאסור או"ב ע:14להקפב

 כיצר אחה"5 הו5ך דהיום פמקינן שםהלילה.
 ו5א ה' 5יל תחי5ת עד הב' ישחוט לא ד' ליל בתחלת שזטחטהרי

 יום בסוף הראשון שחט ואם הוא. יום דספק לה' ד' ביןביה"ש
 הא' שחט ואם ה'. ליל בתחלת הב' ש'חט ביה"ש. קודםד'

 דין הניח )והגרעיא ו'. לי5 עד הב' ישחוט לא ה' ליל שלביה"'ט
 ה' ביום שחט ואם ק"א(. סי' יצחק זכרון בתשו' ויע' בצ"עזה

 יום של בה"ש הא' שחט ואם ד'. יום הוי בה"ש דשמא לוקהאינו
 אחר בזמן שנים נשחטו אפי' ו' יום של בבה"ש הב' ייטחוט לאה'

 אם אפי' אלא עור ולא בסופן. או בה"יט בהתחלת שניםכג'ן
 משום אסור אפ"ה דלמחר הב' שחיטת זמן קודם נשחטהראשון

 ו5ענין אסור. ורמב"ם רש"י ד5דעת הכו"פ וכ"כ לטעות ליתירלא
 ביום הא' שחט אי וכ"כ ו'. 5י5 תהלת הב' להתיר דינואכילה

 דמותר ג"כ נראה לה' ד' שבין בבה"ש וב' שיהי' זמן באיזור'
 5נדות. יש השמ"ח כתב אבל ממ"נ. ה' לי5 תהלת הב'לאכול
 שוחט 5כ5 וכן דאורייתא. איסור לספק א"ע שהכנים עיולענשו
 אחר בבה"ש שנים שחט אפי' מ5קות ולענין או"ב. וספקאו"ב
 הוי זהו משהו ואחר יום קצתו שטא נמי דספק לוקה אינוזא"ז
 ובאו"ח ביו"ד ס"ט בסי' מבואר בה"ש שיעור הזטמ"ח. כ"כלילה
 שקיעה: מסוף שעה מרביעית פהות רהוי של"א ובסי' רסיאסי'
 או האמה נשחטה שמא לחוש יש אם בהמה הלוקח ,ט14להקפג

 צריך ואין לחיש דאין פסקינן שם , היום.בנה
 ואפי' הלוקח את להזהיר המוכר על אבל הש"ך. כ"כ ע"זלשאלו
 מכרה אם או היום הבן או האם שחט אם ולהודיע ימיםבשאר
 אם ל"ה טעות מקח אבל היום. ישחטה שאחר ויודע לאחרהיום
 ישחט' האחר אם א"י ואם לכוחר. שחוט לי לומר דיכול הודיעויא

 הוא ואם הש"ך. כתב כ"ז איסור. לענין אף להודיעו א"צהיום
 והם מיד ששוחט' בהמ' שקונה מי כל שררך הללו זמנים מר'בא'
 בפ"ע רגל דחשוב חג של האחרון ועי"ט וער"ה עצרת וערבע"פ

 רגילים ועי"כ פסח. של האחרון בעיו"ט משא"כ בשמחה.'מרבין
 ולולב. בסוכה טרודים סוכות של הראשון ובעי"ט ועופות.ברנים
 ואפי' הבת. או האם היום שמכר להוריע צריך הנ"ל זמנים בר'רק

 לשחיט' קונים הכל הללו בר"ז דמסתמא ייטחטנה שאחר דא"יהיכא
 טעות מקח דהוי הפ"מ כתב הודיעי לא אם ומש"ה הש'ך.כ"כ
 אסור ראשון הקונה על לחקור להמוכר לו דא"א היכא ואפי'ג"כ.

 אותו לשחוט אותו קנה הראשין רמסתמ' הב' לשחוטהמוכר
 בין מישראל קנה בין חושש ואינו שוחט הודיעו לא .אםיום.
 ליקח לאסור ה"ל דאל"כ ס"ם והוא איסורא מחזקינן דלא מגויקנה
 כ"כ לגוי ערות ראין השנה ימות בכל ואף לעולם הנויטן

הנר"א
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 היום בתה או אמה שניטחמה אח"כ לו נודע ואם מווילנא.הנר"א
 הבת או האם מכר אם אבל ביי"א שנים יטמוכר ודווקא מק"ט.הוי
 שאפשר מק"ט לענין ולא איפור לענין לא לקודיע א"צ שלפניוביום

 ביו"א שנים אפי' וה"ה היט"ך. כ"כ הד"ז אלו קודםש"טחוט
 לשחימת הבת או האם שנמכר להקונה נודע אם ומ"מ יו"ט.לפני
 אם ואפי' עצמו. ביו"ט כ"א ט בעיו' 'טי. את ישחוט לאיו"ם
 לחקור. צריך לשחיטה ימוכרה ולר או אם ייט זו דלבהמה יודערק
 והב' לחתן א' מוכר ואם בכה"נ, להחמיר א'ן להוודע בא"אאך

 שוחטין שניהן שוראי להודיע צריך בב"י מוכר אם אפ"לכלה
 לצורך השחיטה שעיקר דבזמנינו היט"ך 'כתב אחדביום
 קודם יומים או יום שוחטין יכלה בחתן וכן י"ם קורם הואיו"ט
 הקצבים שדרך זה דבזמנינו הפ"מ וכ' בב"י. במכר להודיעא"צ

 השמ"ח מחבר הוריעו לא אם הוי מק"ט ומפ'לשחוט
 אחד. ביום ששוחטים האידנא וכלה חתן דכןנ"כ
 .כן ר' ביום שחיטתן עיקר עם רוב שקונים גדולות במקומותוכן
 לאיפורא והן למק"ם הן הדין חזר קודם. שחיטתן עיקר יו"טעל

 צריך לעולם האידנא דבריו לפי )ממילא והמנהנ. הכוקום לפיוהכל
 שהם החמימה ובעת הדיעו(. לא אם הוי מק"ט ואפי'להוריעו
 לכ"ע רפשיטא נראה ישחטו לא ובוראי הבשר סרחון מפנייראים
 ויודע הבן נוי מתנר קנה דאם השמ"ח וכתב להודיע.דצריך
 נוי הוי רהתנר כיון מכרה אם שא"י אע"פ האם נ"כ ל' הי'שהנוי
 לב' והבן לא' האם מכר אם ודאי שבת קודם ה' ביום הכלועשו
 וכתב באמת. נעש' מה לו שיבורר עד בעיו"ט ישחוט לאביו"א
 קונה אם להק'נה לשאול המוכר א"צ לחתן א' מכר דאםהנרע"א
 החתן: לצורך קונה אם לכווכר להוריע צריך והקונה חתןלצורך

 פפקינן שם יעשו. האיך ביו"א או"ב שלקחו ב' שא?הקפר
 דמיר א' נאדם שנים לקחו אם ישחום תחילהדהלוקח

 הלוקח נם לכן הב'. את לשחום יכול הי' לא להראשוןכשמכר
 וקדם הזריז כל משנים לקחו אם אבל זכותו. לו שכר שלאאסור
 אין לכתחלה א' מאדם בלקחו ממילא נשכר. הר"ז לשחוםעצמו
 מ"ב ובלקחו נשכר. ה"ז קרם ואם לקרום מאוחר הלוקחראוי
 והתב"ש הש"ך כ"כ בשחימה עצמו להקדים יכתחלה מ.תר אדםבני
 או היום לשחום צריך שהראשון הב' ויודע א' מאדם דבלקחוכתב
 דראשון. זכותו להפקיע השני לשחוט דאפור וכרומה מד"זבאחר
 תחלה. לשחום אחד כל ביד הרש'ת מנוי קנוי וה"ה מב'ובלקחו
 נראה ובכה"נ סרום. כודת על כופין א"צ ולא' צריך לא'ואם
 לפשר יש צריכין לב' ואם שא"צ. זה ירחה א' מישראל קנואפי'

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

 רדוקא פסקינן שם תשחמו. לא או"ב נוהנ מה ע4 זמאלהקפה
 ולמעומי אעזים מכ"כ וכבשים טהורהבבהמה

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

 פסקינן שם ובנה. העז ושחט וילרה עז על הבא צבי ~שאלהקפו
 במור וכתב ממש. לצבי דומה הבן ואפי'רלוקה

 ושחט בן או בת ילרה בת ואותה בת וילרה התיישה על הבאצבי
 לדין מפכים והפ"מ והשמ"ח. הם"ז כ"כ חייב בתה בת אובתה
 כלאים. שתצא א"א לדקה מנסה אבל רקות במין ור'קאזה.
 אין ממאה וכן כוזה. זה יולדין לא שוה עיבור זמן שאיןרכל

 רנפה רי"א כתב שר"י אלא בנמרא. כמבואר מטהורהמתעברת
 לדבריו. לחוש רראוי התב"ש כ' ויולדים. מתעברים נמיורקה

 אפשר ילר' לא סחי' דבהמ' בבכורות דמיטמע ראע"נ הכו"פוכ'
 מיעומה אבל דברו ברוב הכל חז"ל יטדברו מה יכל כך. הואדרוב

 בכאן: דברו ומזהמתעברת
 או"ב. בשחטת הדין האיך וילדה הצבי על יטבא עז ?(איהקפז

 כן לכתחלה או"ב לשחוט ראסור פפקינןשם
 רכאן ובנו העז ודין ונר"א. כיט"ך דלא ויט"פ ותב"יט הם"זפפקו
 .ילדה נקבה הזאת הצבי בת היתה ואם לשחוט. דמותרנתבאר

 והתב"ש הנר"א דעת בנה. ואת הצבי בת הנקבה את ושחםבן
 צבי בא באם דנראה היטמ"ח וכתב לוקה. ואין לשחוםדאפור
 וכוי לכתחלה אפי' והולד הצבי ליטחום דמותר וילדה העזעל

 כ"כ לוקין ואין או"ב לשחוט אפור בהמה יספק חי' ספקשהוא
 לשחוט מותר אי וילדה בהמה על בא זכר הכוי )ואםחיטמ"ח
 כן ראינו נראה ולכאורה לעיין, ייט יכתחלה אפי' והולרהכוי

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

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

 או"ב רלאו בכה"נ דמותר פסקינן שם הב'.את
 מריפה הראשון נמצא אם אפי' ובשחיטה בשחיטה אלא קאילא

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

 ששחם לכוי עלי' 'לוקין שחיטה כוקרי הכל ו~כלביםולרפואה
 אלא שאינו מהדברים בא' נתנבלה ראפי' הש"ך וכתבאחריהן.
 החליד או בתרא במיעוט שהי' כנון בו מהמירים שאנומחמת
 פנום הסכין שנמצא או שהיות בצירוף או סימנים שלבמיעוט
 לשח'ט ראפור נראה ככה"נ וכן מפפיקא להם דאוסריםלאח"ש
 פנימה בו הי' דאפי' השמ"ח וכ' שחט. אם לוקין אין אבלהב'.
 שחימת קודם זה בפנם שפנע לו ברור דלא רק השחימה קודםבסכין
 אח"ש אפי' מלשחוט למנוע ויש אחריו. לשחום אסור הב'רוב

 לפם'לה: נבלה בין להפריש בקיאים כ"ע דלא כיוןפסולה

 השני ובא והפסיק גרגרת חצי להאם שחט א' אם שאלהקפם
 ינמר הא' חזר כך ואחר נמורה שחיטה להבןושחם

 דשחימת בש"ר הפ"מ כתב י"א אות כ"נ בסי' אמו.שחיטת
 רשהה כיון בוב"י לאכול אסור אם ושחיטת בוב"י לאכול ראויהבן
 ברשות .ה"ב פנום קנה חצי והוי קמייתא שחיטת לי' אזלההא'
 בנמר נ"כ חייב אי מלקות )ולענין שחימתו נמר באיסור והא'שחט

 מרבריו(: להורות איןהאם
 מותר אי לב"ע" בינו הראשון את ששחט חש"ו שאלהקצ

 לשחוט רמותר פסקינן שם אחרי'. הב'לשחוט
 האם כששוחם דה"ה השמ"ח וכ' מקולקיין. מעיטי' שריבאחריה
 הניכרות בטריפות ורוקא בלב"ע. לחש"ו לשחטו הבן למסורמותר
 אסור הראשון אח"ש וה"ה אסור. ראל"כ כוני' לכויכל אתירלא
 כהינן שישחמו הררך להם להורות ע"נ ולעכוור ליטחוט להםליתן

 בלב"ע ששחטו חש"ו ואפי' בירים. עבירה לידי להביאדאסור
 הנרמ' בלא הרוב יטשחמו מצאו ואח"כ תחילה הסכין יהם בדקואם

 לרעת ראז אע"נ ראם הש"ך וכ' הב"ח. כ"כ היוםשינחרנו
 החלירו או דרפו או שה' לא אם אותם ראה דלא אע"נועיקור
 אע"פ לנוי למכרו שמותר ומכ"ש אחרי'. מלשחוט למנוע ישמ"מ

 להחמיר יש בכיון לכן וא"י מומחה באין אפי' כשרההמחבר
 המומר אחר למנוע דיש וכהשמ"חבראיכמתא

איסורויהא בתשובההרהרדדילמאלשחום
או"ב
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 ושחט עכר כאם ה"'2 יורע '2אינו בנרול רה"ה טה"ז 'כתבאו"ב.
 אסור ודאי לכתחילה אבל רכ"ע, אליכא איסור כאן ראיןאחריו

 היטמ"ח: כ"כ 'טפיר רשחט איתרמירדילמא
 כדומה או עג"ק והפרים אמו אח"ש חי העובר כיצא ז:ןא?הקצא

 ראם'ר פסקינן שם כ.ו"א. י'טוחטן מותראי
 אמו. כשחיטת מה"ת דנ'תר יוקה אינו '2חט ואם לכתחלהלשחטן
 הכו"פ וכ' וש"ך. הט"ז כ"כ לכתהלה ליטחוט מותר מעוכרתורוקא
 דאיסור נראה חי ט' בן בנה וי2חט טריפה האם ונמצא '2חטהדאם
 אכשרי' סכונים ור' להולד מהני לא אמו רשחיטת כיון ייטגמור

 דאורי". אסור והוא ץהקי ומהכ"ת גמורה. שחיטה ה"זרהמנא
 ט' בן בספק ואפי' עג"ק הפרים כלא אפי' בכה"ג אוסרוהשמ"ח

 השמ"ח כרעת רמחמיר נראה והנר"א ע"ש. לההמיר רוצהנ"כ
 לשחוט: להתיר לדין דיש כתב טרפה הולר גם ואם ט'בבן
 א'"ב. י2הן מם4ת"ת אמר ואח"כ נהמות ב' שמכר גוי ז2אלהקצכ

 הש"ך וכתב תו. א"נ מכירה דאחר פסקינן'טם
 נאמן כן אמר מקחו יהשביח רי"ל היכא אפי' בירו ,2הואדהיכא
 חיוכ כאן ראין נראה רמ"מ הכו"פ וכתב מכירה. קודם הואאם

 שהוא הואיל לאסר' נאמן רגוי רנהי עדות יפסול ונ"ממלקות,
 הבהמות בעל 'טאינו אחד גוי ואם א"נ. מלקות לחייב אכלבידו
 השמ"ח. כ"כ א"נ לישראל המכירה קורם אמי' אז זאתאומר
 לא ואפי' היט"ך. כ"כ אמסל"ת אפי' אסור לי' מהמן איומיהו
 השמ"ח: כ"כ אסור לי' דמהמן רכיון נמי לאסור אלא הגויכיוון
 ונערבה היום בתה או אמה שנשחטה בהמה שאיהקצג

 שם תקנתו. כצד מהם לשחוט וצחךבאחרות
 ממקום וטוררם אותם '2יכ' דהיינו רניידי דנכבשינהופסקינן
 וב' מר"פ. רפריש רכל הבל"י כ"כ וישחט א' מהם ויקחקביעתן
 כל לכוימר הו שייך ולא מחע"כ דהוי היום לשחוט אם.רהנותרים
 כסי' באריכות איה"ש ויתכאר ופ"מ. הש"ך כ"כ מר"פדפריש
 כן לעשות אין דבי"ט העלה ח' פי' חיו"ד מ"ת )והנוב"יקי'.

 ובסי' שכ"ג סי' אור"ח מיט"ע כדמי2מע מתקן חשש כוטעםלניירי
 דאי משום טעמם נתנו וש"ך הט"ז ניידי דבעי והטעםתצ"ג(.

 דבר משום הטעם כתב והלבוש כטל. לא באלף אפי' בע"ח כיהדהם
 הישראל יראה ויא ויפזרם שיכה לגוי דיצוה השמ"ח כתבשיל"מ.
 אם אבל קל"ג פי' חו"' תשו' ב'2ם להה"פ וכתב פיזורם.שעת

 מותר להיפוך או בתה שחט ואח"כ תחלה באחרת האםנתערבה
 . ניירי בלא אפי' פי' מהתערובות א' לשחוטאח"כ
 איסור שום כו היו לא שנתערב דבשעהאחרי
 לשחוט אח"כ יטמותר התערובות מן אהד תחלה יטחט אםוכ"ש
 מהם אחר ליטול דצריך אלא בכה"ג אף אוסר והגרע"אהבת.

 ב' שילדו בהמות ב' בד'ן להה"פ האר,ך ושם למחר ערלשהותו
 מותר אם האם שחט ואה"כ העגלים או האמהות 'נערבועגלים
 יעי' אלו. רינים יעיל ונתבאר יעי"ש להיפוך או עגללשחוט
 ק"ב סי' יצחק זכרון ובת'12' ק"ב פ" 'צחק זכרון בתשו'עור

 קל"ג: סי' חו"יובתשו'

 יזסימי
 נתנענעה. שלא פי' פירכסה ולא בריאה בהמה השוהט שא"הקצר

 שמעמידים דהיינו ובכם'כנת דכשרה פסקינן י"זבמי'
 כואכל אוכלת שהיא אע"פ -עומדת ולא מקל או גערה ע"יאותה

 ואם עלי'. ולוקין נבלה ה"ז כלל פירכס' ולא שחט'בריאות
 עומד ע'1 דגם והם"מ. וש"ך דט"ז כ"כ ל"מ. אותהמעמירין

 וכתב מותרת. יאז פירכום וצריכ' כידים. אותוכשמעמידין

 מחזקת 'צא' לא אח"כ הלכה ואפי' ישראל כמסוכנת ראפי'התב"ז2
 קנה חצי שהי' כעוף ואפי' כעצמה מלקום ללכת טפי רנקלמסוכנת
 מיר חששה דאיכא אסור מ"מ הוא כמשהו שחיטה רגמרפגום

 היטחיט' יטעל והכרכ' ומת'. נתעלפ' לשחט' '2רוציםשה'רגיש'
 רכלא היסמ"ח וכתכ בספק. עצמו להכניס שאץ עמה אחרת"2חוט
 לשחוט מותר החךרה ולא ירה שפשטה 'חי' רקה אין כללפרכס
 ונענע קצת פירכסה אם אבל עם. אותו ולדה או אמהאהרל
 אע"ג וכרומה ככח ךנק' או רעי הטילה או צעקה או אברבאיזה
 אלו פרכום'ם עשתה ואפ" לשחוט. אץ מ"מ מתירץ איןרכ"א

 רהשוהט השמ1ח וכ' היא. כר'רה נבל' יאו מ"מ שחיטהבתחילת
 אפ" בעצמה ועומרת ומקל בנער' אותה שמעמידים הבריא'את

 כלל פירכסה לא ואפי היא כריא' בחזקת מ"מ כלל אוכלתשאינה
 בחזקת שהיא דכל מותרת החחרה ולא ירה שפשטה דקקואפ"

 כלל בפירכום משגיחין איןכריא'

 דהפירכום פסקיט ישם לפירכום. צריכה אימת ,2אלד:קצה
 אחר ער ולמשוך הי2חיטה בסוף שיהי'צריך

 הש"ך כ"כ רגע. ואפל דבהמה ב' ור'ב רעוף א' רוכהשחיטה
 רמהמ אח"ש היו הפרכום אם רכ"ש ופשוט כפ"ח. דלאוכו"פ

 השמ"ח: כ"כטפי
 השחיטה גמר ולאחר מסוכנת בהמה ששחטו מעשה ?42ללדץקצו

 ואח"כ שעה רביעית לערך ושהה כלל פירכסהלא
 פסק והחזירה. רגלה 'פשטה והחהרה ירה ופשטה לפרכסהתחילה
 הוצאות אלא זה דאץ הלטא' נב כ רהף מטעם להטריפוהגמהר"ץ

 כ"כ נבלה והף שחיטה גמר קורם נשמת' נטולה והף בלברנפש
 לא ואם אז"ש. רהשיג בסופו או"ה שער אדם בבינת ועלזב"ש
 לפי יצו"ג ה"מ ג"כ ויש מזה פחות איא יטעה רביעית לערךשהה
 היתה ואם לעי/ ויש להתיר אפשר נראה הנ"ל הישמ"חרעת

 עדיץ יטמעורה ואע"פ בי2ר רוב עם המפרקת כל וחתךמסוכנת
 אכל דכשר. קי"ל בה"מ כה"ג דבכריא' אע"ג פירכסהואח"כ

 הלטאה. כזנכ הף המפרקת חתיכת אחר רהפירכ'ם טרפהבמסוכנת
 ערע לא ראי דמפוכנת. השחיטה קודם לירע דצריך הכה"גוכתכ
 הצריכים הסיממם כל שראה אח"כ שיאמר אפ" שחיטהבשעת

 : וכו' רמיא רלא א"נלמפוכנת

 דקה דכבהמה פסקען שם ה"רכום. הוא כיצד ו~אלהקצז
 החזירה ולא רגלה יטפיטטה בין ורקה גסהובחי'

 ולא ידה פשטה אבל ומותר. פרכום ה"ז בלכד רגלה שכפפהאו
 הרבה דעת ירה ובכפפה אסורה. וה"ז פרכ'ם הוי לאהחזירה
 התב"ש אבל מותרת. ידה כפפה דאפי' היש"ך רעת וכןפוסקים
 י2פי2טה בין נסה וכבהמה ידה. כפפה דל"מ כש"ע החמירוופ"מ
 ומותר. פרכום ה"ז פשטם ולא כפפם או כפפם ולא רגלה אוירה
 '2הית' לא כפופה או פשיט' ע"י הכא רשרי רכל הי2מ"חוכ'

 רק עתר פשטה או קצת וכפפ' פשיטה או לתר קצת יכפפהכפופה
 מקרי זה כ' כמין להיות וכפפה כררכה פשוטה שתה"בעינן
 ואם פרכום. והף ופיטטתו כפיפ' מיקרי איפכא או יכפפה.פשיט'

 אפף ובעוף נבלה. ה"ז כיל כפפה ולא רגל ולא יד לא פשטהלא

 בזנבי אלא נענה ויא בעימו אלא עץ, כהרף מענץ )פף רפרףלא
 כשכש כ" נמי מהני כבהמה רה"ה וש"ך הטיז וכתבו פרכופ.הוי

 ודוקא בכך. לדתיר י"ט וצי"נ רבה"מ ה21מ"ח וכתבבזנכה
 פרכוסי 21אר אבל קצת. בזנכה י2יתרפרף ולא מעליאבכשכו21

 כגרונה ומזנקת ומתרזת צועקת או בגפה או כאזנה כשכשהכגץ
וכדומה
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 מהני, לא מ"מ מהפרכומים יותר כח כו שעשתה אע"פוכרומה
 הגרע"א, הסכים וכן מהני, נמי פרכומים רשאר ורשא"פורכו"פ

 בגפו. אלא בעיניו ברפרף מגי רלא להחמיר ריש וש"ך הט"זוכ'
 ריש השמ"ח כתב מכוכן נקרא כמה כע'ף איתפרש ריאוכיון

 פרכום צריך בריאים כשאר הולך ואינו הולה שרואן כללהחמיר
 שממהרים מבהמה אוכלים היו לא החכמים גרולי אךהנזכר.
 כרין השחיטה במוף שפרכמה ואע"פ תמות שלא כרי אותהלשחוט

 אפי' אבל להחמיר, הרוצה נפש לבעל בעלמה חומרא הוא זהאך
 בנ"א לשאר כן מורין ואין ישראל, בבהמות ל"ה חמירותמרות
 ובתב"ש השמ"ח עור וכ' התב"ש. כ"כ לעצמו יחמיר הרוצהרק
 בע"נ לכל ראוי לו יגיר וכוקלו להקל רתוי,ן רנפישי רהאידנאיע'

 פרישות בשאר נוהג שאינו אע"פ ישראל ממם'כנת אפי'ליזהר
 חכם כה שהורה בהמה וכן כלל. יהורא מזטום כאן ואיןוחמירות
 ~ע"נ מותרת. שהיא בפירוש הרין נמצא ולא ממברהוהתורה

 לו יש אבל הש"ך. וכ"כ ס"ז ק"י בסי' רמ"א כ"כ כומנה יאכללא
 במקומה: אי"ה ויתבאר מותר. מותרת שהיאקבלה

 רמשום פמקינן שם ממוכנת. גוי בהמת לשח.ט שאלהקצח
 מיתכשרא. לא ממון ריוח ראיכא אע"ג לאכול אמור חמירותמרות
 הש"ך וכ' בחמירות. להתנהג ישראל לכל כן רמורים התב"שוכ'

 או גערה ע"י מאלי' בכר"ע דקיימא ער מתכשרא ריאותב"ש
 פרכום א"צ ואז בגמה. קומתה ומלא ברקה אמות ר' ואזלהמקל

 הוא: מירי לא אפ"ה היא חולה שכו"כו אף כללעור

 כדין. פרכמה אם ירע ולא בלילה ממוכנת השוחט 2מאלהקצט
 השכים אפי' מהני ולא אמורה נבלה מפקה"ז

 שזנקה מזה שנראה ברם מלוכלכים שם שנשחטה החדר כתל'ומצא
 ל"מ. מ"מ השחיטה במוף זה שנעשה נודע ואפי' למרחוק.בכח
 ביום וה"ה ואמור. נבלה מפק ה.י בסרכופ שיש כפק כלוגם

 דפי' הבה"י וכתב השמ"ח. כ"כ בלילה כמו כן הדין אפלובמקום
 הזנוק לראות יכול א' בנר רהא חולק והכו"פ אחד. בנר הואבלילה
 ואמת באפילה ששוחט איירי רק השחיטה. במוף אם הי'אימת
 י"א: במי' לעיל שנתבאר כמו כשר בריעבד הא פמול דמתחלההוא

 שמישמש ואומר בלב"ע הממוכנת את ששחט מומא 2שזללדור
 הפ"מ כתב שם הפרכום. במימני והרגישבירו

 במימני שיטעה אפשר רואה שאינו שכי.ן מפני פמולהרשחיטתו
הפרכום:

 ראיתחזק שפרכמה ע"א נאמן אי שנשחטה ממוכנת שאלהרא
 אי השוחט השגיח לא אי נאמן ואת"ל שתפרכם בירו ואינואימורא
 ע"א רנאמנים העלה כ' מימן כחיו"ר הגחת"ם מהימנת.אשה

 יחסימן
 י"ח במי' פגימה. ונמצאת ברוקה במכין השוחט שאלהרב

 וכתב הצר. מן בפגום אפי' נבלה רהויפמקי'
 אלא שוחט אינו הפגם כי ממוכמכת. א' אוגרת דאפי'השמ"ח
 ואין מצוי. רפגימות יפה בחזקת אינו פכין ומתם וקורע.נוקב
 שהוא כיון הסכין עשיית בשעת שעושין האומנים רושכוי זהבכלל
 ט' במי' לעיל הבאנו וככר הט"ז. כ"כ החוד. מן הרבהרחוק

 ובנכוצא לעולם. לשחוט אסור ולכתחלה אמור. הרש'מיםרבבולטים
 וכתב נפגמה. בעור שמא חיישינן המפרהת בעצם נגע אפי'פגום

 וכ"כ מהני. לא המפרקת עצם לתוך חתך דאפי' להלכההשמ"ח

 כנון להקל צר עור בראיכא לא אם בנימין ובגבול קרישיןכמאמר
 כ"כ: פגום יאשהסכין

 דנם מבואר שם שחיטה. לאחר פגום כנמצא נעוף שא?הרג
 השמ"ח וכתב ש"ך. הנ"ל כבהמה נבלה הויכן

 בדק ולא אחר בסכין בהמ'ת כך ואהר הרכה עופות שחטראפי'
 ולא הבהמה במפרקת הפגם לתלות מסתבר' אומרים איןבנתיים
 מספק: פמולה שחימתו הראשון העוף אף אלא העוףבעור

 שחיטה. לאחר ונאבר אצררין הסכין בדק לא אם שא?הרר
 ע"ז: לממוך דאין כתב והפ"מ להכשיר. כתכברמש"א

 פגימה רשיעור מכואר יטם כמה. ער פגימה שיעור שאלהרר
 מחגירת פחות אפי' השמש לעין נמצא אםככ"ש

 ואיתלת ואטורבא אבישרא רק בריקה א"צ לכתחלה אכלצפ.רן.
 שתאגור ובלבר הש"ך. כ"כ א'ה"ש יקמן שיתבאר כמורוחתא

 השמ"ח וכתב צפורן. מחגירת פהות רהיינו השערה חוט אפי'בה
 משהו פגם בה מצא אם במשכה. בין בעומקא בין כ"שרהא'
 נכנם אם השערה בחוט שם וברק וכרומה השמש נגר ראי'ע"י
 סרק יש אם כ"א ראי' ע"י אח"ז לבדוק א"צ אבל אמורה.לשם

 בו נכנם דאין אע"ג השערה. מחוט י.תר קצת בעומקבחורה
 אין ונם זא"ז ממש תכופין רהעוקצין מפני השערה חוטאפי'
 אין ואם בדיעבר. ואפי' אמורה מ"מ שם ממתכך והצפורןהבשר
 בו וממתבך למעלה כ"ש מהחור יוצא ועוקץ תלם כמו כ"אפגם
 רבעוה"ר הכו"פ וכתב כפגם. רהו"ל פש'מ השערה בחוטאפי'
 בלשון רק פנומה אינה שהיא המכין על ואומרים מקיליןהרבה
 רוי"ך שהוא במכין ששחמ רמי רכריו ומוף וכו'. רויךאשכנז
 לבדוק שיתבאר הבריקות כל לאחר ונכון כישראל. טרפותמאכיל
 שום בלי למופו מראשו המכין ח'ר כל שוה שיהי' השמשלעין
 בי"א ר"א וכתב האחרונים. כ"כ רויך וכ"'ט כ"'ט אפי'.הפסק
 ממרטוט ע"י או והנה הנה שפשוף הרויך להעביר רע רכ,נהג ג'כלל
 וסמרטוט שיפשוף ידי על הרגשה ונערר פנום בסכין רק מנופהכי

 הרמיון:לפי

 ושחט עבר דאם פסקינן שם מעכב הסכין כריקת אם שאלהרו
 שחיטתו יפה ומצא בדקה ואח"כ ברקה'לא

 ממך על לשחוט ואסור בריקה. בעי לעולם לכתחלה אבלכשרה.
 וברוק מיוחד מכין לו שיש שוהט ואפי' הש"ך. כ"כ אח"כליכרק

 כ"כ קורם בדיקה ע"י כ"א ישחומ לא מ"מ ישח,טהומצניעו
 לא אך בכה"ג השמ"ח מתיר הרחק בשעת אך ושמ"ח.הכו"פ

 רהיינו רמסוכמכת פסקינן יטם ממוכמכת. במכין שא?הרז
 הי' כן כי אצבעו על הסכין חוד ומביארמ.ליך

 אז בהולכה ולא בוהובאה פג'מה ומורג'ט מכין רבריקתהמנהג
 אנו הוליך לא אפי' הביא כין הכיא ולא הולכה בררך שחטבין

 הש"ך. כ"כ הצר מן מסוכמכת ואפי' פמולה ושחימתומחמירין
 בעוק.1 בפגעו כ"א מהעוקיו בירידה נרגשת א,נה ראפי' השמ"חוכ'

 נוהגים. וכן הכל להטריף יש סכין. כראש ועומד ירידה ררךישחט
 ואמרו להיפוך או זשחיטה בשעת הוליך שלא שראו עריםובאיכה
 וכתב נאמן. אי בצ"ע הפ"מ הניח בע"א אך לאסור. איןכרי

 נכון: וכן המכין על האצבע יהוליך נוהגין רעכשיוהפר"ח

 ככיןבסתם אשה:ואפי'

שאלה
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 כמגע מגעתה אלא חלקה יאינה שהושחזה חרה סכין שא?הרח
 נוהגין אין ראנו מבואר שם באצבע. מסתבך ':הוא השבילתראש

 בה שחט אם בריעבר כשרה רמ"מ ונ"ל התב"ש וכתב בו.לשהוט
 כן כתב הפ"מ אבל בכ"מ. בו לזהר ראוי לכתחילה אבלוכו'.

 להתיר: נוהגין מקומות בשאר אבל לאמור אשכגזמנהג
 מבואר כ"ג בסימן שם חדה. ולא חלק שפיה סכין2~44להרט

 שחיטתו. כ'2רה בדיעבד פגם בה דאיןרכיון
 כ"ג. בם' השמ"ח כ"כ שהה ילא קלקל שלא בבירור רידעודוקא

 הש"ך: כ"כ עוף אפי' בו לשחוט אין בוראיולכתחילה
 שהי' דהיינו פגם בה ואין ויוררת עולה שהיא סכין שאיהרי

 עד העוקצ'ם מב' והשחזו גדוי פגמבמכין
 ככולם רובם פסקו שם נמוך. הפגם מקום ונעשה יהוחלךשעברו
 כשר ג"כ ויורד עולה ג' או ב' ראפי' ופ"מ וכו"פ והט"זהש"ך

 כמה ולהביא להוליך אפי' ויורד בעולה רמכשירין כמולכתחילה
 גבוהים כמה א. נובה בו יש אם רה"ה רפשוט השמ"ח וכתבפעמים.
 לכתחילה. בו שוהטין עוק.1 כמין בו ,2אין כל גבוה מעלוגבוה
 אבל הרחק. בשעת לכתחילה שוחטין רבאחת וכתב חולקוהבה"י

 באהל .כן להתיר. נוהגין אין הרחק בשעת אפי' ויורד עולהבשני
 בזה"ז להחמיר ריש מכ"א בשם י"א אות בז"ה טביאיצחק

 שיפגום בעת לזהר ריש כתכ וכן ויורד. בעולה לשחוטלכתחלה
 וי'רר: מעולה יוצא ובזה הסכין אורךכל ישחיי רק לבד הפגם במקום הסכין י,2חיז שלא מקום באיזההסכין
 היא רבריקה מבואר שם הסכין. בריקת יהי. איך שאלהריא
 ומביאה מוליכ' ואח"כ עצמו בשר על ומוביא' מוליכ' לכתחל'כך
 בה יהי' שלא צררים ושני פיה רהיינו ר.חותי' משלי2 צפרנועל
 אחרים לרברים לבו יפנה שלא הלב ובכוונת לאט ויבדוק כללמגם

 ואולי הצפורן נפגם שמא בדיקתה קצת אחר הצפורן לשנותוצריך
 פגימת בתוך שעוברת לפי בה ירגיש שלא בצדד'ן פגימהיש

 אלא אצבעות שני בין ביחר הסכי; צרדי ב' יברוק ולאהצפורן.
 אבישרא 'בר'ק לא רכן הי2מ"ח וכתב עצמו. בפני אחרכל

 לו עולה אינו א' בבריקה ואפי' כן עושה ואם כאחרואטירפא
 כא'. הצדדין ב' בדק באם וה"ה לברו. כ"א ולברוק לחזורוצריך
 כמו ריק במעט הצפורן שילחלח צריך בצפורן רבריק' הפר"חוכ'

 מתחילה לברוק נכון )ולכן הבהמה בחיי מלוחלחיןשהסימכים
 דבין ופ"מ היטמ"ח וכתב מטופח(. בצפורן ואח"כ נגובבציפורן
 כ"א רמי שפיר הסכין על האצבע בין האצבע על הסכיןשיעבור

 מקדים אם או אצבע באיזה נ"י אין וגם יותר. מרגיש שהואכפי
 רק המכין ברק לא ראם כ"ב דף רמש"א יכתב לחברתה.אחד

 אפ"ה הרבה בה '2חט ואפילו הסכין ונאבד צדדיו ולאאחודו
 לחור אטופרא רק ברק לא אם רבריעבר הפ"מ וכתבכשרות.

 אבישרא. לברוק צריך ראין בכאן האריך והפ"ת לאסור.אין
 האצבע על הסכי; להעביר ראוי אך כתב דיפה דבריו על כתבוהפ"מ
 'כול אין עב בעור כי בטוב. מרניש ועי"ז רך שעוריבמקום
 דלפעמים הבריקה קודם הסכין לרחו'ו רצריך הש"ך וכתבלהרניש
 מי ראיהי לא כתב והפ"מ נרגשה. פג'מה ואין בסכין רםנקרש
 מי ראה לא דמעולם כתב '"ט ס"ק התב"ש וכן בזה.שנזהר

 בזה:שהחמיר
 בין לברוק צריך אי עופות או רבוה בהמות השוחט שא?הריב

 כל בין לבדוק דצריך מבואר שם . שחיטהכל
 הרי פגומה סכין ונמצא באחרונה וברק כן עשה לא ואםא'"א.
 לספק עצמו להכנים שרוצה ומי נבלות. ספק הראשונהאפי'

 הוא ואם כולם. שבמוף הבריקה על ויסמוך לבדוק צריך איןזה
 פגום. המכין אח"כ ונמצא ברשות שלא כך ועשה לאחריםשוחט
 .הט"ז מזיק. כדין בחנם שוחט אפי' לשלם רצריך השדךכתב
 והנה"כ נפנם בתרייתא המפרקת בעצם דשמא רהממע"הכתב
 שחיטה קורם אף קמייתא בריקה בדק לא אם אבל עליו.חולק

 אף בוראי. שחט ואה"כ המפרקת בעצם נגע אם אוהראשונה.
 שהבשר במקום דמ"מ כתב והכו"פ הוא. רפושע לשלם חייב~הט"ז
 שאין אע"פ תשחית בל מי2ום אסור מכשרה ברמים פחותטריפה
 שהוא לאות וזה לכל מוער שהוא ריאה הב"ר ואם לשלם.ח"ב
 התב"ש ומרברי כוילתא. לכויגרר לשלם לחייבו ראוי הרעתמקיי
 אחר קלקל דממ"נ אחר ארם של בהמות ב' להלכה נראה כ"דס"ק
 מצא ראם ומשמע שבהן הפחות אחר לשלם צריך ברק דלאבמה
 דיכול פטור הבהמות הם אנשים ב' של ואם פטור. פג'מותב'
 ובם"ק מהני. לא זל"ז הרשאה 'כתבו ואפי' לרחות או"אכל
 ורוצה וכדומה שהי' ע'י טריפה ונמצא אחר שחט דאפי' כתבכ"י

 אפי' בבה"ג ומ"מ כרינא. בינת'ים הסכ,ן יבדוק יש אחרותלשחוט
 ממ"נ. רליכא רפטור נראה בהמות ב"ב בדיעבר אחדבאדם

 בדיקה דצריך והתב"ש הש"ך כתב או"א. כל בין דבע'והבריקה
 דמש"א בשם ובל"י רוחתא. ואתחלת ואטופר' אבישראכהלכתא

 וביו"כ השמ"ח וכתב נוהג'ן. יכן רי לחור והובא' דבהולכהכתב
 מספיק הזמן ואין הרבה לשחוט שצריך הרחק בשעת בווכיוצא
 העופות כל אחר עכ"פ רק כ"א בין יבדוק לא לכן כדינא.לברוק
 בין וש"ד הבירור קודם השליח ילך שלא כרי אחד שייחשביר
 שיחט אפי' בלא"ה מגי לא כי תשלומין לענין בין איסורלענין
 הרשד"מ וכתב והטהור. הקדוש בלשונו ע"ז צועק והכו"פבשכר.
 ישראל איזה יטעה שמא לעכו"מ פגום בסכין מלשחוט למנועריש

 לכתחילה: ליזהרויש
 מבואר שם שחיטה. לאחר בסכין הדין האיך שאלהריג

 לפנינו. כשהוא השחיטה אחר לבדיקרצריך
 שחיטה קודם ובדקה הואיל כשרה. שחיטתו נאברה אםאבל
 יש עוף של אפי' במפרקת נגע ואם זא"ז. הרבה בה שחטואפי'

 אפרינן. נאבד אם ואפי' אח"כ שנשחטו לאותן ולחושלהחמיר
 תולין לא המפרקת עצם שבר ואפי' פגום לפנינו סכין אםאבל

 יפוסקים. מהש"ך כ"מ נפגם א' בעור שמא לחומראואמרינן
 לנדן לתחבו אין שחיטה קודם הסכין בדיקת דאחר השמ"חוכתב
 בדקו בלא בדיעבד אפי' תחבו אם שנית לברוק וצריךקשה.
 בקשיותו. הסכין צרדי או חור רנגע היכא להחמיר יש אח"שונאבר
 אח"ש בסכין פגימ' ,2עש' דשוחט סי"ג א'ה"ג שער בבי"אכתב
 דעת משמע וכן כשרה. דשחיטתו הרמב"ם בשם הסכין שברקקודם

 לי': קנמינין בכך רגיל אם אךהגרע"א.
 שחיטה דלאחר הבריקה קודם המכין נאבדה אם שאלהריד

 דשחיטתו מבואר שם דפגומה. נמצאתיאח"כ
 במה לו דיש רדוקא פסק והתב"ש וש"ך. מט"ז כ"נכשרה
 אם בזה אם לו וכפק בסכין עצמות ששיבר כגון פגימתולתלות
 והיתה נפל שממנו שנראה בקרקע מצאה אבל וכדומה.באחר
 בסימנים תפם דאם הפ"מ וכתב אסורה. ה"ז שמצא' ער זהבמקום
 כה"ג וליכא במפרקת נגע לא דוראי באופן מצימצם רוב רקוי2חט
 וכו': לאסור יש עצמות כך אחר בה שיבר דשמא ספיקא חראכ"א
 ונאבד בה ושחט הסכין בדק לא אם שאלהרטו

 דבסתם מבואר שם . שחיטהאחר
 לשחיטה מיוחרת סכין לו שיש בטבח אך פסילה. שחיטתוסכין

ומקום
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 רעת אך כשרה. שחיטתו אז תמיר שם שמצניעו מיוחרומקום
 ימים מג' 'ותר אבל ימים ש5שה ער ררוקא ופ"מ וכ."פתב"ש
 מיוחרת סכין לו שיהא טבח לכל רראוי כתב והרמ"אאסור.

 ישחוט לא ומ"מ ויצניענו. רך רבר אפי' בו יחתוך ולאלשחיטה
 שחימה. ו5אחר השחיטה קורם בריקה פירוש בריקה, בלאבו

 שלפני בריקית בי"ב גם בזה נזהרין אין עתה רהעולם הפ"מוכתב
 וכו':השחיטה

 ואח"כ והצניעו אח"ש ברקו ולא ברוק בסכין שחט ל!אלדןרטז
 השמ"ח שם בריקה. קורם ונאבר עור בושחט

 הצניעו בלא אמנם צ"ע. רלרינא כתב והפ"מ השחיטות כלמכשיר
 כשרה: ריעותא רבליכא נתבאר כבר מירושחט

 בה שיבר השחיטה ואחר ברוקה בסכין הש'חט שאלה.ריז
 והובאה הולכה בררך שלא שבירה ררךעצמות

 נמצאת ואח"כ קשה קרקע ע"ג שנפלה או פגומה ונמצאתוברקה
 בסכין אוסר והגרע"א כשרה. רשחימתה מבואר שםפגומה.
 אבל חורה על שנפלה בראינוה רוקא קרקע ע"ג ובנפלהקטן.

 שברק בין בזה חילוק ואין חירה. על שנפלה תולין איןמספיקא
 ולא תחלה ברוקה בחזקת שהיתה או לשחיטה סמוך המכיןתחלה
 רלאו הפ"ת וכתב ברוק. סכין מקרי מ"מ לשחיטה סמוךברקה
 ג"כ והובאה בהולכה בה שיבר אפי' א5א שבירה מררךרוקא
 בכח. שיבר ררוקא הסכימו והאחרונים שחיטתו. וכשרהתלינן

 ונתכפל בנשבר וכ"ש ביותר. גרולה פגימה בנמצאת נמי.לרירהו
 כפגימה אלא מחמרינן ולא והובאה בהולכה אפי' בעצם תלינןרוראי

 בפ"ת: ויעוין נפגמה. רבעור למתלי רמצינורקה
 המפרקת עצם בה שיבר ואח"כ ברוקה בסכין השוחט שאלהריה

 בצ"ע הניח הש"ך שם פגומה. ונמצאתוברקה
 והתב"ש 5הקל צירר והט"ז שבירה בררך במפרקת גםלהתיר
 המפרקת בעצם נגע באם כתב נ"ג סי' שב."י ובתשו' בה"מ.מתיר
 יש צפורן כחגורת גר51ה הפגימה נמצא שלא רהיכא להלכהנראה

 להבל"י. מסכים והפ"מ עליו חולק והבל"' ס"ס. מטעםלהכשיר
 ואח"כ במפרקת בבח שהכה כזה מעשה לפנינו בא כי כתבוהבו"פ
 .צוה הש"ע נגר להורות לו קשה והי' פגומה ונמצא הסכיןברק

 )ונראה האחרונים. כרברי והכשיר פגימה מב5י הסכיןלשחוז
 או עצם מכח מהלהב חתיכה נשבר אם רכש"כ מהנ"ללכאורה
 לצרר יש כזה. יעשה לא רעור כירוע הלהב על החורשנתכפל

 לעיין(: ויש להתיר.בה"מ
 ששמע הש.חם ואומר פגומה אח"ש הסכין בנמצא 2ט~ולהריט

 כל"א שקורין כמו במפרקת כשנגע הסכיןקול
 הכשיר נ"ג בסי' השבו"י הפגימה. בא שמשם עי"ז וניכרקלטנג
 בהפסד רהמיקל כתב והפ"מ בצ"ע. בזה מסיק והבל"י זה.במעשה

 הפסיד: לאמרובה
 בך ואחר והצניעה שחיטה אחר הסכין ברק אם ,מאלהרכ

 רלעולם הש"ך ררעת מבואר שם . פגומהנמצאת
 ואין ה"מ באין עכ"פ מחמיר והתב"ש . אחר ברבר הפנימהתלינן

 יפה: היתה לא ראשונה הבריקה ראמרינן . הרחקשעת
 רהאידנא מבואר שם . לחכם סכינ. הראה שלא טבח שאלהרכא

 והבריקה השחיטה על ירועים אנשים למנותנהגו
 ארם. שום בלי לשחוט מרשיהם והם כבורם חכמים מחלוולהם
 מן ולא המורה מהרב קבלה דוקא צריך רעפי"ז הכו"פוכתב

 ברורות הי' מיב מה כ' והשמ"ח בו'. מומחין שהם אףשוחטים

 יובל שאליו העיר מגרולי א' למנות ליושנה הרבר להחזיראלו
 ביותר המתפרצים רבו רבעו"ה ג"כ בתב והפ"מ לברוק.הסכין
 אצל ב' יהי' וגם לחכם. סכינו שיראה הרבר להחזיר טובוראי

 )עכ"פ שוחטים ב' הממנים להנך ג"כ מקלם יהיטמ"חהשחיטה.
 לחכם(. הסכין מראה אינו אם אותו מנרין ראין 5רינא נראהמכלהו
 כוה כל על ומכריזין אותו ומעבירין מנרין פגומה נמצאתואם

 טריפה: מת"ישיצא

 רוקא. הכשרות מן שכר ליטול מותר השו"ב אם שאלהרכב
 כמו הטריפות מן ליטול צריך רהטבח מבוארשם

 ובורק שוחט ארם שאין מקומות בקצת נהגו לכן הכשרית.מן
 והכו"פ הקהל. מן הממונים אותן א5א לאחרים למכורלעצמו
 למחות יש תורה בן שאין רמי תורה בן שאין מי בין ת"ח ביןמחלק
 באווזות בצ"ע הניח הפ"מ אך אופן. בשום לעצמו לשחוטמבלי

 לעצמ'. יורה ת"ח אי וכרומה הוושטות לברוק שצריךרמלעיטין

 לאחרים כלל למכור ולא לעצמו רק ששוחט באם כתבוהבה"י
 השמ"ח וכתב לכ"א. מותר שבביתו ולאורחים ו5ב"ב לוכ"א
 להורות מרינא אפי' אסיר בשחימה הורא' איזה לו אירעראם

 אותן אבל שלו. מבהמה לאחרים 5מכור בשו"ב וכ"זלעצמו.
 ראם הוא פשוט הקהל עבור לשחוט רק מהקהל הממוניםהשו"ב
 להורות מתיר ג"כ כ"ב סי' שאלה רשמי ובם' להורות. מותרת"ח
 ובתב א'. בסי' לעיל הבאנו וכבר הספר מתוך ראי' מביאאם

 שהכשיר ואחר בשוה. הכל מן א' רינר לו שקבעו ריטו"בהפ"מ
 הראשונים לרבריו אמתלא וגותן טריפה שהיא ואמר חזר א'בהמה

 עליו: ויססוך להאמינו ישב.ראי
 לברו. מהבשרות כרבשות רנוט5ין האירנא מנהג ע5 שאלהרכג

 בשביל חשרא רליכא זה מנהג מיישב הט"זשם
 והתב"ש בצ"ע. והניח ע"ז תגר קרא והש"ך כזה. מועטרבר
 להחכם הכל מביא רק הוראה שום מורה שאין רכיון כתבובל"'
 לחכם. להביא שלא מספק עיניו להעלים או להת'ר חשוראינו
 כעין מועם רבר אפילו ליקח לו אסור שהמ.רה מזה נלמורומ"מ
 במקומות וכן . הוראתו לברר בעלמא טעימ' רק מהוראתוכרכשא
 יותר מכשרות ליקח 5ו אין המורה הוא והשוחט מורה שםשאין

 ער לעולם ושוחטין הרבה עכו"ם שם שיש ובמק'מותמטריפות.
 השמ"ח. כ"כ מכשרות רק ליטול לו מותר אז ישראל לצורך רישיש
 רנומלין רהשתא למנהג עצה ריש כתב כ"ב סי' שאלה רשמיובם'

 שכר להם לתת השו"ב עם תחלה להתנות לבר מכשרותכרכשות
 בער הכשרות מן הכרכשות המה שיקבלו עושה ואח"כ לשנהקצוב
 השחימה בשכר לא הכשרות מן הכרכשות אח"כ והוי הה.אשכר
 קהלות. בכל לעשות ראוי וכן ומסיים ברמים. אותן שקנואלא

 מבשרות כרכישות ליטול אפי' אוסר רמש"א בשםוהגרע"א
 יותר: שוה רמכושרותומטריפות

 15 יתנ. בישראל בהמה שמכל שוחם שקבלו קהל ל!אלהרכר
 הרין היאך בשותפות ישראל בהמת הגוי שחט ועכשיוהלשון
 צירר אפרים בשער הלשון. כל להשוחט הישראל ליתן מחויבאם
 להשוחט דאין כתב והבל"י הכרע. לו ואין צררים שניעל

 ממע"ה: כרין מישראל הגוי חלקלהוציא
 ב"פ וברקה זו סכין בריק לשמעון 'טאמר ראובן 2מאלהרכה

 הולך הי' וראובן לראובן ונתנה שצריךמהי"ב
 את רמעבירין מבואר שם פגום. ומצא מירו לוי ולקחהלשחוט
 פגים. בסכין לכתחלה לשחוט הולך רהי' מוכיחין רמעשיוראובן

ומה
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 גם רמעבירין ראה"נ הרי2ר"ם כהב לשמעון. קנסו שלאומה
 רוצה רראובן ירע רלא לומר יכול רשמעון עור ואפי2רלשמעון.
 ונתן מגום ומצאו סכין שברק בטבח הי' שמע,2ה וכ' ני.לשחוט
 אמר ואח"כ הרבים את והאכיל בפגימה הרגיש ולא וברק~חבירו
 והשיב אויביו. להאכיל כרי גילה יי2לא פנום שהואהראי2ון

 המ"ס: כ"כ עור. י?וחט להיות לראי2ון לוראסור
 אחר נער ביר נתנו אה"ש פכינו שברק אחר י2יחט שא?הרכי

 פגימה. מצא והאחר אהר ארם בו '2ישחוטכרי
 הראשון '2שחט סה כל אז קטן הוא הנער ראם מהריב"יפפק

 נגעתי שלא לי ברי ואמר הוא גרול אמ אבל הם. היתרבחזקה
 פגום ומצאו אחר ליר אותו נהתי מיר אלא קי2ה רבר בשוםבסכין

 הראי2ון: בשהיטות גם להקלאין
 תשו' '2חיטה. בשעת י2יא פגום סכינו שנמצא טבח ע:אלהרכז

 לו אין רהשוחט כתב ע"ו פי' י'בליןמהר"מ
 פי"ט: ב' ס" השמ"ח וכ"מ ארם. שהוא מה יפ' והכללפסול
 זאת ואמר הפכין בראש פגימה י2נמצאת טבח שאלהרכח

 בראש העופות רם מכסה שאני מפניהפנימה
 הוא ושחיטה בפניסה נוגע י2איני נזהר אני שוחט וכשאניהסכין
 אפורים והכלים אותו רמעבירין מב.אר שם הפנימה. מסקוםלמטה

 שנוהג מעיר כאן רהרי '2הבאנו א' בפי' לרעיל רמי ולאלמפרע.
 רסש"א: בשם והבל"י הפ"מ כ"כ אחזקה. אוקי ול"ל תמירכך
 שוחטים ב' להעמיר סכבר שנהגו קהילה ברין שאלהרכט

 ירם על והריאה הסכין לברוק המטבחייםבבית
 בזה והחזיקו שוחטים ב' יעסדו הדקות אצל שגם עור הופיףוהרב
 סנהג אפשר אם וחליוהו. פרוצים באו ועתה שנים ר' כמ.המנהנ

 י"נ פי' יו"ר הנח"פ ולקיימו. לעשותו שההלו אהר לבטלזה
 לבטל לו ואין תקנתו ולבטל לחזור יכול בעצמו המתקן ראיןהעלה
 בעזות רבריי המבטל והשוחט רבריו לבטל יכול ב"ר שוםואין

 פסולה: רי2חיטתו לוסרקרוב
 אחר בסכין פנימה פפק כי2מוצאים השוחטים ע"ר שאלהרל

 זסן רבר ושאר עור ע"נ מחלקים המהשחיטה
 או עוף או הבהמה ומכשירין הפנימה מרנישים שאינם ערמה

 כן העושה רכל העלה פ"ו סי' יו"ר חלק הגחת"ם עברי.שפיר
 ח' אברהם ברית בתשוב' עור ויעו' בישראל. טריפותמאכיל
 ק"ג פי' יצחק זכרון ובתשו' למשה תפארת ובפ' י"ב פי'יו"ר

 ובם' וצ"ה כ"א פי' יעקב בית ובתשו' ל"ו פי' נתיביםובסאיר
 כ"ר סי' אהרן זקן ותשו' נ"ג ה"כ שבו"י יבתשו' אליהומכתב
 ותשו' ר"פ פי' החרשות ררב"ז ובתי2ו' ק"א פי' ח"ב פ"מובתשו'
 שמואל ובתשו' א' פי' משפט עין ובתשו' ט"ו סי' ישבעהנחלת

 א':סי'

 יטסימן
 רמברך מבואר שם השהיטה. ברכת מברר אימת עםאלהריא

 בו ובאתיליר עה"'ט במ"ו א"ק השח,טהקורם
 השחיטה על מברך כשר וכשימצא כרכה בלי ישהטנוריעיתא

 להבריקה שייכים שאינם אחרים ברברים רעתו הסיח שלאכ"ז
 ברברים הפפיק אבל הברכה. צורך דהוא כיון הפפק אינווהבריקה
 ריעותא בו איתיליר )וה"ר וכו"פ. התב"ש כ"כ יברך. לאאחרים
 ראשיהם. על נוצות להם שיש בעופות וכן המלעימות באווזו'כגון
 להמתין צריך בכיסוי גם ואז בראשה(. מנענעת הבהסה אםיכן

 באתיליר לנהוג טפי ועריף כשר. כשיסצא הבדיקה אהרער
 הפ"מ וכתב ע"ז. נם וכוונתו לו קורם אחר עוף עמו קשהוטריעותא
 טריפה אחר יהי' ררילגוא גבו על ולא אצלו עוף ישהוטררוקא
 אהה"ש יברך אחר עוף עמו לשחוט רא"א .היכא חברו. רםויבטל
 רא"צ בשחיטות להרבות ראין רביו"ט הכו"פ וכתב הש"ך.כ"כ
 רין הניח והנרע"א השחיטה. אחר ריברך הרס"א כמ"שינהג
 רנכשל כנון בברכ' רטעה והיכא אחה"ש. מברך אם בצ"עזך

 בבע"ח נסצא לשחוט כשרצה כך ואחר שבירך או פעמים ב'ובירך
 ארוניני יאסר או בשכסל"ו תיכף יאמר וכה"נ הסטרפתריעותא

 והתחיל טעה ואם בו. וכיוצא ומהולל ר' נרול או ונו' ארירמה
 יפיים אלקיני אמר כבר ואם חוקיך. למרני יפיים ר' אתהברוך
 ואם בשכס"לו. נ"כ ויאמר העולם וער העולם מן 'שראלאלק'
 בש"ע במבואר לברך ואפור לקולא אזלינן בירך אם מסופקהוא

 וכ"ט: כ"ו פי'או"ח
 כשירה. רשחיטתו מביאר שם בירך. ולא הזיר אם עםאלהרלב

 וכתב כשרה. לעצמו ראפי' וכו"פ הש"ךוכתב
 לבר שוחט אותו אפילו או לברך שלא פרוצים העם ראםהפ"מ
 ואם לאחרים. ולא להם ולאפור להלקותם יש יברך. שלאמקיל
 להוציא ויכוין בבדכה וישחיט בע"ח אחר יהרר בירך ולאשנג
 הואיל רבור כרי תוך אפי' אח"ש יברך לא ל"ל ואי ג"כ. זהאת

 המ"מ. ררת וכ"נ הנרע"א רעת וכן הש"ך וכ"ר השמ"ח כ"כוארחי
 לברו הקנה תפפ ראם הפ"מ וכתב אח"כ. ריברך כתבופ"ח
 עובר רה.י יברך הרוב ששחט קורם ונזכר בירך ולא ושחטבעוף
 לעסור והסנהנ בחק"פ. סיטרפא ולא לה שביק בעי ראילעשי'

 : ח' פי' באו"ח ויעוי' הברכה.בשעת

 תבוא ולא בורק כאן שאין או וראית טריפה השוחט שאלהרלג
 הפ"מ הפכים וכן השס"ח כתב שם אכייה.לירי

 ויש כשרה ובשוחט כתיב. אכ'ל' זביחה רבמצ'ת 'ברךרלא
 מברך ה"ז מ"מ לרפואה א. לכלבים להאכילה '2שחטה אע"פבורק

 השס"ח: כ"כ ממנה. יאכל יסלךשאם
 מטונף סקום יטהוא המטבחיים בבית בשוחט 2ט~ללוהרלר

 ריברך בהג"ה מבואר שם בברכ'. הריןהיאך
 סק"ג בסנ"א קפ"ו פי' או"ח בש"ע )ויעוי' אסות. ר'ברחוק
 ל"ט זבחים בספכת רמוכח בצ"ע שבכאן רס"א רברישהניח
 במק.סה. רוקא לברך וצריך טפי נרע רהליכה רמנחות פ"טומסשנה
 סע"ק סה' בפ"ג ברסב"ם ויעוי' י"א. פ"ק בט"ז ח' בפי''עוי'
 זה בסי' ובממ"ג קפ"ר ובסי' רע"ג ופי' ר"ו פי' ובס"א י"אה'

 ברבור יפפוק רלא השמ"ח וכתב ורו"ק(. ק"ם פי' או"ח חובפ'
 ואין סחיצות לו שיש בסקום שוחט ואי אחה"ש. ערמהברכה

 ויברך נקי למקום חוצה ייך סהטינוף להרחיק סבפנים מקוםשם
 אין אם לברך מותר מפפקת שמחיצה רכיון סיר המחיצהאחר
 כנ"ל. יפפוק ילא הטינוף רואה ואינו רע ריח שום לומנ'ע
 סי' ער ע"ו מפי' באו"ח טפחים. י' נבוהות שהמחיצותורוקא

 והרחקה(: הטינופת מקום רין מבוארפ"ט
 זא"ז ועופות וחיות בהמות לשחיט שרוצה השוחט שאלהרלה
 והתב"ש רי. לכולם אחת בברכה סבואר שם בברכה. הריןהיא-
 אפי"ה הראשונה ואפי' מהם א' נתנבלה ראפילו כתב כ"אפ"ק
 ולא סקוסו שינה רשלא והנ"מ שנית. לברך וא"צ הפפק הוילא
 אחר לבית אחכ"ש שהלך מקוסו בשינה אבל שיהבאר כמושח
 הראשונה כיסה לא ראם הבל"י .כתב השנית. על ולברך לחזורצריך

ומנסה
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 שם לשחיטה. ברכה בין להפמיק הדין היאך שא?הרלו
 לשחיטה ברכה בין להפמיק אין דלכתחילהסבואר

 השחיטה סצורך שלא אחד רבור אפי' שח אם ובדיעבד מכ"דיותר
 םכין תן כגון השחיטה לצורך אבל אחרת ברכה וצריך הפסקהוי
 ברך אם לכתחילה ואפילו הפםק הוי לא וכדוסה לשחוט תןאי

 קודם סלברוק הםכין ששכח או שחיטה בעניני לרבר הוצרךואח"כ
 רק הפסק הוי לא הסכין סתקן ואפי' ובודק מדבר ה"זהברכה
 באסצע וה"ה סקוסו. ישנה ולא מהשחיטה דעתו יםיחשלא

 אם בטוב שיחזיק הנשחט בהבע"ח להסחזיק לזרז 'כולשחיטה
 ולברך לחזור א"צ בשתיקה הפםיק רק סח שלא ובריעבד לכךצריך
 אפי"ה בשתיקה אסות כ"ב הילוך כדי שהה אם השס"ח.כ"כ

 לחזור צריך ולהכו"פ הפ"ס. כ"כ ולברך לחזור א"צבדיעבד
 להישראלים סניחים אינם שהגוים סקוסות דיש השס"ח וכ'ולברך.
 ס.לות. ב' לשחיטה ססוך ססש קודם השוחט שיאסר לא אםלשחוט

 הברכה קורם לאוסרם יש לבטלו א"א ואם זה. סנהנ לבטלייט
 יאסר לא אבל יע"ש. בלא"ה דא"א הפסק הוי יא א"א ג"ז.אם
 לעשייתן עובר ברכה דבעינן בב"א ויברך וישחוט אלו סילותב'

 אלא הברכה בשעת הנוצות ולסרוט הםכין לברוק דאםורומכ"ש
 הםכין להחזיק שלא יזהר וכן יברך. ואח"כ הכל יעשהסקודם

 כ"ה: סי' ה' כלל בח"א כ"ה ברכה, בשעתבפיו
 דט.ב סבואר שם לכיםוי. השחיטה בין הדין היאך שאלהרלז

 לכימוי. שחיטה בין לרבר סותר אבל לדברשלא
 עופות. בשני וכ"ש ליזהר טוב אחת בעוף דאפי' השס"חוכ'

 שיביאו סה כל על דעתו לעולם רסתא דרשוחט כתבוסהר"יו
 נהגינן: והכי עלי' לברך וא"צלפניו

 יעשו היאך חיים בעלי שני ש.חטים שנים אם שאלהרלח
 להוציא ויכוון יברך דאחד סבואר שםבברכתם.

 דזה השס"ח וכת' הש"ך. כ"כ לצאת יתכווין וחברו חברואת
 שלום סילות ד' )והם תכ"ר יחך לשחוט סזוסנים דכולםרווקא
 כ.לם להוציא ויכוין דווקא א' יברך ואז רברכה וסורי( רביעליך
 דהברכה. תכ"ד כולם וישחטו אסן ויענו לצאת בברכתו יכוונווהם

 בשמיע' לצאת שיכוונו רק יצאו נמי אמן ענו לא אפי'ובדיעבד
 לצאת שלא לכוין להם יש לשחוט לפניו מזומנים באינםאבל

 בכה"ג אפילו יצאו ובדיעבד לעצסו כ"א ויברך זה שלבברכתו
 הדג"ס וכתב אחרים. בדברים הפסיקו ולא לצאת כוונו אםרק
 שסואל בדבר הוא )וכן הפסק הוי רדזה וב"ש ב"ה יאסר.דלא
 ועיין שחולק. סי הביא לרודד דבשושנים כתב ובבר"י רצ"הסי'

 השס"ח וכתב ורי"ט. ותקפ"ס רי"ג ובע"ד קם"ז סי'נאו"ח
 זא"ז ותיכף סמוך או אחר בפעם ישחטו שלא ראוידלכתחילה

 והוציא אחד ברך אם לעצסו. כ"א שיברך כרי הרעת הםחבלי
 רווקא אך האחרים. יצאו ס"ס נטרף הסברך של חי .הבעלכולם
 להם יש ולכן לי. סספקא בשסעה אבל הסברך אחר אמןבענו

 אח"כ: שישחטו לסה ויברכו הרעת בהיםחלהפסי'
 סבואר שם יעשה. איך הרבה לשחוט רוצה אם שאלהרלם

 שחיטה בין לרבר שלא לזהר דצריך הש"ךרעת
 לכסות צריך דיבר ואם השחיטה. סצרכי שאינו ברברלשחיטה

 כיסוי ועל השחיטה על אחרת פעם ולברך ראשונה שחיטהרם
 לא אפי"ה עוד וש.חט זו שחיטה נתנבלה ואפי' יברך לאהשני
 התב"ש. כ"כ הפסק הוי לא נבלה ושחיטת שני' אכיסוי עודיברך
 צריך אין לשחיטה שחיטה בין שח דאפי' ופוסק חולקוהט"ז
 הכריע רלא כיון אחר בפעם ויכמה עוד ישחום אלא א' דםלככות
 אחר שוחט ע.ד שם יש ראם כת' והכו"פ להקל. ברכות ספקבש"ע

 דעת )וכ"נ השס"ח. וכ"כ הםפק ידי ויוצא ויברך השניישחוט
 רחוק אחר בסקום עוף ושחט וחזר זה במקום עוף ובשחטהפ"ס(
 שנית לברך צריך אם הפ"מ סם.פק ושח הא' וכיסה קצתמזה
 הפ"ח וכ' לברך. דצריך לכאור' רנרא' מם'ים אך בצ"עוהניח
 ויכונו בדעתם שינסרו כרכ' ספק ידי לצאת להיטוחטים להזהירריש
 בטיל' שיחה ישיחו שלא כ"ז אלא ראיטונה בברכה לצאתשלא

 וס"ס קסייתא ברכה סהני לא תו בשיחה הפםיקו אם לכ"עדהשתא
 בברכות: להרבות שלא כדי להפםיק 'טלא יזהריש

 רעם קול או קדושה א. קדיש ושסע לשחוט בברך שאלהרס
 העונים שוסע דאם השס"ח כתב 'טםוכרומה,

 שנית יברך בירך או וענה פםק ואם כלל. יפםיק לא המברכיםאו
 לברך וא"צ ויברך יענה לשחיטה שחיטה בין אבל השחיטהעל

 השחיטה: עלשנית
 הביאו ואח"כ אחת חי' ליטחוט דעת על המברך שאלהרסא

 הראשון דם דיכם' סב.אר שם יותר. עודלו
 הראשון ססין לו הביאו אם ואפי' הכיםוי על ולא השחיטה עלויברך
 לו כשהביאו והנ"ס הב' על ולברך הא' לכםות צריך ג"כששחט
 קם"ט סי' בא."ח )ויעוי' הראשונה. כיםוי על שבירךקודם

וקע"ט(:
 ואח"כ השחיטה על וברך ליטחוט הרבה לפניו היו שאלהרסב

 בשעת הי' דעתו דבאם סבואר שם עוד. 15הביאו
 סאותו ע.ד לפניו שאין אפי' לברך א"צ לו שיביאו סה כל עלברכה
 דדעתו כיון אפי"ה הכל וגסר כיםה אם אף כבר עליו שברךסין
 ספמקת בהס' אין אם בפ"א הכל ומכמה זא"ז הכל שוחט כךהי'

 עיר של בשוחט ולכן וש"ך. הט"ז לדעת השס"ח כ"כביניהם
 שח שלא כ"ז לברך וא"צ לו יטיביאו סה כל על דעתולעולם
 בעיו"כ לסחות דראוי כר."פ וכתב וש"ך. ט"ז כ"כבנתיי'

 בשיחה השוחם יפסיק שלא אחת בברכה הרבה עופותששוחטין
 ססקום עקר אם דסיהו הפ"ס וכ' ליטחיטה. שחיטה ביןוכדומה
 קע"ח מי' באו"ח )ויעוי' שח. בלא אפי' ולברך לחזור צריךלמקום
 בשעה אם אז לו שיביאו סה על דעתו אין .אם ותרל"ט(. רע"גוכי,

 כשבירך לפניו שהוי מאותן לפניו עדיין יש האחרונות לושסביאים
 לפניו כשהי' בבירך וה"ה אחר בסין ואפי' ולברך לחזור צריךאין
 שנסר קודם שחיטה באסצע או ששחט קורם יטבידך ואחראחת
 הש"ך. לדעת הפ"מ כ"כ ולברך לחזור א"צ אהרת לפנייהביאו
 על בירך דאם בכיסוי דה"ה הפ"ס וכ' . לברך צריך לאוואם

 כיש הוי לשחוט עוף עוד לפניו והביאו עריין כימה ולאהכיםוי
 נתחייב דאם וסיים בזה ססופק ובשס"ח לברך. וא~צ ערייןלפניו
 שלא השחיטה ברכת בשעת בפי' נמלך מטעם שנית שחיטהבברכת
 שנית לברך וצריך נסלך הי' אכיםוי גם סמתמא א"כ עורלשח'ט
 השחיטה בברכת נתחייב רק אשחיטה נסלך לא אם אבלאכיםוי.
 הא' כימוי אחר דעתו להמיח לו יש אחר מסין לו שהובאסטעם
 להסיח א"א ואם ב' אכיסוי גם ויברך השחיטה על שיברךקודם
 לשחום שבא סי בל"י כת' ברכה. בלאיכםה
 לוסר יכול לשחוט והתחיל ובירך רבות בהס.ת או רבותעופות
 סאותם ולקח בא אחר איש ואם לברך האחר וא"צ בהם לגסורלאחר

 לברך: אחר אותו צריך ושחט השוחט שלפניהעופות
 ושחם עור לשחוט ודעת. עוף או חי' שוחט הי' שא?הרסג

 הפסק הכיסוי דאין סבואר שם ובירך.וכםה
 וודאי היטני הכימוי על אבל עוד השחיטה על לברך צריךואין
 הי' הם"ז. כ"כ עוד ישחום שלא סבור רהי' לברך.צריך
 שיש ששכח או וחדא חרא כל בין ולכםות יברך שצריךמבור
 לחזור צריך ודאי ע"ז כ"א הי' לא הכים.י ברכת א"כ לשחוטעוד
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 לכסות לכרך '2צריך סבור הי' אם משא"כ ב' כיסוי עלולברך
 על ולברך יחזור צריך אין כ' כיסו' על גם נתכוון ובברכהתיכף
 חי' עוף זה בם" '2נזכר רכ"מ ה'2מ"ח כ' הפ"מ. כ"כ ב'כ'סו.
 חי' או בהמה ששחט היינו אחר מין שנזכר וכ"מ בו.כיוצא
 כגון אהד מין מקרי עופות מיני וכל 4היפך או עוף יווהביא.
 כל וכן אחר מ'ן החיות כי וכן להם. וכדומה ותרננוליםיונים

 כ"ה: ס"ק התב"ש כ"כ אחד מ'ןהבהמות
 בברכת הדין היאך בהמך לשחוט ורוצה חי' '2חט ?ןאלהרמד

 רדעת שם ההי'. רם וכיסוי הכהמה'2חיטת
 . הריאה לבד'ק צריך הכיסוי רקורם כ"ח בסי' רלד'רןהש"ך
 דינא בעוף 'ה"ה ההי'. יכסה ואח"כ תחייה הבהמה דישחטנראה
 אין דבהמה דכיון כרמ"א פוסקין וכרו"פ הבל"י אמנםהכי.
 היטמ"ח. כ"כ תחילה ראשונה מצוה '2יגמור ראו' כיסויצריך

 אחר במקום הבהמה לשחוט רוצה אם ראפייו הפ"ם עורוהום'ף
 הראשונות מכסה אם אפילו עוד וכ' הע'ף. או הח" דם עלויא
 אח"כ שוחט אפי"ה ככיסוי ח"ב אם ספק מחמת ברכהבלא

 או והי' בהמה יפנ'ו הי' ואם הפסק הוי ולא ברכה בלאהבהמה
 בין בכיסוי יפםוק ':4א כדי תחילה הבהמה "2חוט ועוףבהמה
 ראפשר כה.כא הי2מ"ח וכ"כ וכרו"פ הפר"ח כ"כ לשחיטה'2חיטה
 שאז כולם אחר ער לכסות צריך אין זא"ז עופות הרבה י2.חטואם

 י"א: בם"ס השמ"ה כ"כ אחת. בברכה כולםמכסה
 סי' ח"ב שבו"י ובתשובות י"ר סי' חיו"ר נוב"' בתשו'~עי'

 מי ברכות ה' ארי' ובישאנתל"ו
 וכ כ"ט סי' ב"י חינוך ובתשו' ג' מי' צביתפארת
 ובתשו מ"ג. סי' ח"ב ובתשב"'ן ס"ו סי'תבואה

 ק"ה:סי'

 כמימל
 מבואר כ' בסי' בצוואר. השחיטה מקום היכן עד שאלהרמה

 כובע משיפוי הי2חיטה הוא הראש לצרדלמעלה
 הטבעת פי שעי הגר.לה מטבעת למעלה אצבע כמו שהואולמטה
 חיטין עשוי הבי2ר ופי כשר שם יש כולם על העליונההגדולה
 מטבעת א' עצם הדם של לעלה '2דומה כיסוי חיטין אותןועל

 )קנערפיל( שקורין כובע כמו הבשר זה סביב ומכמההגרו,ה
 כובע. י2יפוי שנקרא העצם בג.ף א' שיפוי יש העצם זהוכאמצע
 אפי' בדיעבד אבל ה;רולה מטבעת למטה לשחוט צריךולכתחילה

 כ"כ כי2רה למע5ה שהוא כל מהם ושייר החיטין בתוך שחטאם
 ממנו יאכל לא נפש ובעל לצ"ג. דדוקא כ' והשמ"ח וש"ך.הט"ז
 )לאפוקי חוט מלא כ"א השאיר לא אפ" הטבעת בתוך שחטואם

 כי2יעור שייר לא ואם שמ"ח. כשרה כולי ע"פ ולכועלהשיער(
 הבהמה אוזן לכפוף שנהגו רבמקום עור וכ' מוגרמת. הר"זהנ"4
 מנהגם. לבטל אין שוחטין שם סיומו ובמקום הצוואר לצר החי'או

 כשהבהמה רהייני השמאלית האונה כנף ראש נגר עד שיעורוולמטה
 השיעור וזה הש"ך. כ"כ ימין צר משל הנוף מן 'ותר 'וצאתרועה
 הנפיחה לאחר דהיינו יותך עור מחמיר והתכ"'2 פ"מ לחומראהיא

 לשחיטה וכימני משערינן. ואז ביותר מתפשטין אזרהאונה
 כדרכה לרעו' צואדה הבהמה כשתמ'2וך הצואר אורך כל הואבחוי1
 שלא ובלבר מרגילתה יותר צוארה לפשוט עצמה שתאנוםולא

 שרועה הצואר מקום 4ננר שחיטה בשעת מלמטה הסימניםימשכו
 והי': בבהמה וכ"ז עצמה בהמה ע"י ולא אדם ע"י לאכדרכה

 דבוושט מבואר שם בוושט. השחיטה מקום היכן שאלהרמו
 מתכווץ אותו שכשחותכין המקוםמתח5ת

 עד מתכסה והח55 השחיטה במקום קמטים ונעשה מתקמטי2עור
 עליו מבפנים העור אלא ממש שיער שם שאין י2יי2עירמקום
 שעדות. כמו בי' ונראה פאנצא שקורין הכרס כמ. בוושטהריצין
 ממקום למעלה שחט פנימי. מכרם שגוררין שיער שם .2ישוי"א
 גמורה. נבלה והוי פסולה שחיטתו מעים בני מתחלת והואזה
 שמתה קודם אם אב5 שהיטה מאותה מתה אם דדוקא השמ"חוכ'

 טריפה ה"ל הא' בשחיטת נטרפה אם שחיטה במקום כראוישחטה
 שחיטה במקום בריבו הקנ' נפסק או משהו הוושט ניקב ואםשחיטה
 בין ונ"מ נביל' ה"ל שחיטה במקום אחר במקום ששחטאע"פ
 חשוד ו5ענין פ"ו במי' ביצה ולענין או"ב לענין וטריפהנבייה
 משום או נבילה מי2ום שאסור בדב' הנא' ולנודר קי"טסי'

 כגון ודאי נבלה ודווקא לה"ש( בפתיח' בפ"מ )ויעיי'טריפה
 היא אונם ע"י שאפילו במקום ולמטה ולמעלה כובע משפויכקנה
 בוושט אבל שישער. מקום בתוך ובוושט האונה מכנגרלמטה
 או בסי' כשאנם למעלה בקנה או בלה' חבורו ער אפילולמעלה

 נבלה: ספק כ"א אינה עצמהשאנסה

 לשחיטה. ראוי שאינ' הוושט תורב.1 שיעור היכן עד שאלהרמז
 כדי ה"מ בר5יכא בבהמה ד~מעלה מבוארשם

 וחי'. בדקה בין בגסה בלהי חבורו ממקום גרולים אצבעות ר'רוחב
 גד5ו 5פי ובעוף מצומצם אצבע יש אפי' רברקה ונ"ל השמ"חוכ'

 וקבלה בקנה. השחיטה מקום נגד ישער בעיף א"י ואםוקטנו.
 שם שמגיע מקום עד השיעור וחי' בהמה שבכל. הקרמוניםביד
 ולא זפק של גגו עד ולמט' אותה כשכופפין החי' או הבהמ'אוזן
 עור נראה אם זפק של בגגו שחט אם להבחין וסימן בכלל.גגו
 סימן ועוד בו. שנגע כיד'ע לבן( רווי2ט הפנימי עור )כילבן

 הט"ז: כ"כ בוושט כמו עורות שני בו אין הזפקדכגג
 ותורבץ, וקנה בוושט השחיטה מקום היכן עד בעוף שאלהרמח

 כמו בקנה למע5ה דעוף דשיעורו מבוארשם
 בין עד א' גגו ער בוושט וימטה בוושט וכנגרו בבהמהבהקנה
 ושיעור בקנה וכנגדו הגוף חלל ער דהיינו זפק בו אין אםאגפיים
 מקום נגד ישער א"י ואם וקטנו גרלו לפי הכל למעלה הוושטתורכיז

 5שאר יינה בין חי5וק ואין השמ"ח. כ"כ בקנה.השחיטה
 בקיאין אנו שאין לפי ולכתחילה שוה שיעורן דבכולןעופות

 מידי יוצא דאז 5ארכו הצוואר באמצע לשחוט נכון אלובשיעורין
ספק:

 מבואר שם העורף. מן או הצדדים מן בשוחט שאלהרמט
 כ"ה המפרקת שחתך קודם שחתכם ייודע הפימנים החזירדכעינן
 והש"ך הידיעה, הוא עצמה דחזרה כת' והט"ז ופ"מ. התכ"שרעת
 ידיעה ב5א דחזרה פוסק ופ"ח ידיעה או חזרה או סגי דבחדפוסק
 הצדדים מן בשוחט דווקא וכ"ז מהני חזרה בלא ידיעה אבל מהנילא
 הצד מן ששוחטים ביונים או הגרון נגד הצואר בפני בשוחטאבי

 סגי: דבחד מודיםד"ה
 באמצע שוחט אינו ועי"כ יד אטר שהיא בשוחט שאלהרנ

 ולא בכימני, חותך ומ"מ באלכסון רקהצואר
 להעבירו שאין ופשיטא 5כתחי5ה אפי' התיר שדי במפרקת.נוגע

 זה:בשבי5
 הסימנים ונמצא ממקוממ כלל הסי' הזיז לא אם שאלהרנא

 לא אי חתוך שבו החוט עם והמפרקתשחוטים

 ובתשו'כ"ו
 פרי'בתשו'
 יצחקזכרון

החזיו
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 שיירע ער בטוב והחזיקם הפנימי לפוף נתקם רק הסימןהחזיר
 בסי' השמ"ח השררה. להחוט שבא קודם כדינו שנשהטובוראי
 שבצרדין בשר כ"א כלל העצם נחתך בלא אבל לטרוף מחמירזה
 וכל ופ"מ ושמ"ח הט"ז הסכימו כן בא"י. אף להחמיראין

 קורם ולתפשם המי' לכושכוש לזהר טוב ולכתחילההאחרונים.
 בצררים הסי' נמצאים וביונים . מיד ~היט.חט שיזרמנו כדישחיטה
 ויזמינם בהם ימשמש לא שאם גדולה וזהירות ידים אומןוצריך
 הסי', קורם המפרקת לחתוך הדבר קרוב קחיטה קודםלפניו
 הסימנים וחתך סתם ושחט ביונים הזמינם לא אם 27םאלהרנג

 מדינא: להטריף ריש כ' השמ"ח יטם המפרקת.עם
 החזיקה ולא העורף מן או הצררים מן בשוחט שאלהרנר

 מסופק הגר"ע בשר. בלא וסי' המפרקת'שחט
 בתשו' יעוי' נתבאר(. כבר )ונ"מ נביל' או טריפה הוי אילדינא

 . א': סי' ח"א מאירות פניםאא"ז

 כאמימן
 בסי' והוושט. הקנה של השחיטה שיעור כמה שאלהרנה

 בין שני' שיחתכו המעולה דהשחיטה מבוארכ"א
 ולזה קצת מחובר מהם אחר אפי' ישאר ו5בל בעוף וביןבבהמה
 שנים ורוב בעוף מהם א' ר'ב שחט אם ובריעבד השוחטיתכוין
 רוב להיות להצריך נוהגין ואנו כשירה. שחיטתו ובחי'בבהמה
 בה"מ ואפי' מרירה ידי על ולא ראי' ע"י ודווקא לענים.הנראה
 מנהג שאין כמקומות אך כט"ז, רלא ותב"ש ופ"ח הבה"יכ"כ
 כשימדו רהיינו במדירה ארוב כהמחבר בה"מ להקל להםיש

 מחצי יותר שנשחט שימצאו וכיון רוב הוא שהנשחט ימצאואותו
 ברקו לא אם להמחבר דאפי' הכרו"פ וכ' דיו. השערה כחוטאמי'

 רק ומצא רגעים רגע המתין רק זמן הפסק מבלי תיכףהסימנים

 כולי הקנה נשחט ראפי' הש"ך וכתב טריפה. ודאי שער חוטכרי
 נ"ל רובו נשחט לא הפנימי ועור כולו החיצון עור נ,שחטוהוושט
 השני עור וחתך החיצון עור שחט אם וכ"ש נבלה והוילאוסרה
 דמי שחט כלא ה"ה לחלל הגיע ולא עביו לטוב ער סביביובעובי
 ע"י לא אם הוי טריפה לדירן רמ"מ כ' יהפ"מ התב"ש.כ"כ
 הגרגרת שבפנים הקרום הוא רקנה הרי"ו בשם הש"ך וכ'חולי,

 ורובו גרגרת. נקראין עצמן הטבעות אבל יחר הטבעות אההמחבר
 ולכוטה הקרום מתחילת הקנה רוב רווקא היינו כמוהו אחרשל
 שוה שהוא הגרולה ובטבעת הטבעות עובי רהייני הגרגרת רובולא
 התב"ש וכ' החלל. רוב הוי נמי שפיר הטבעת ריב הוה אי צרמכל
 מספק פסולה נמי הגרגרת עובי רוכ ולא החלל רוב שחט אםדה"ה
 בעוף ראפי' השמ"ח וכ' פ"מ. המפרקת מצד הסי' שנהפךרהיינו
 מבצר רקים יותד המה המפרקת רמצר שווים אינם הטבעותעובי
 שישנו מרבותיו שקיבל כתב ובע"י ז"ט. בשחיטות יכ"כהאחר
 למטה חלקים לשני נפרר שלהם שהקנה דווקא הזכרים אווזותלבר
 שהוא הגרגרת שנתפצל במקום כפתור כמין שם ויש לגוףסמוך
 ודווקא טריפה א' קנה רק שחט ולא למטה שם שחט ואםכשר.

 וכ"כ הט"ז הורה שכך והעיר בנקבות לא אכל הוא אורחאבזכרים
 מנהגן כירוע רווקא רזה שם כת' התב"ש אבל ל"ג. בסי'הכרו"פ

 לסמוך: דא'רייתא בספק להקל אין מהסתם אבללהכשיר
 היאך בוושט שחין ושכיחי שמלעיטין באווזות שאלהרנו

 רבעל הכרו"פ כת' שם לכתחילה, בשחיטההדין
 אח"כ לברוק שיוכל כרי לבר הקנה לשחוט להחמיר יכולנפש

 ומדברי כצ"ע. הניח והפ"מ השחין. במקום שחוט יהי' ולאהוושט
 לשחוט לכתחילה בעי בעוף רלעולם משמע סתמא דכתבתכ~ש

שני':
 שני ובעוף השני 'חצי כולו האחר בבהמה שחט אם שא?הרנז

 פסולה: רשחיטתו סבואר שם סימנים.חצאי
 שהתחיל כגון אחר במקום הסימן רוב שחט לא אם למאלך,רנח

 שניהם ובין שם וגמר' הסימן ונתהפךלשחוט
 לא זאת ובכ5 אחר למקום ידו ונרחף לשחוט שהתחיל 'כגוןרוב

 למטה. הוושט ורוב למעלה שחוט הקנד רוב בנמצא או מכינאהנבי'
 גדול 5צורך כשרה שחיטתו לרידן כ"ש שהה לא ראם מבוארשם

 פ'ח כן יעשה לא לכתחי5ה אך ממנו, יאכ5 לא נפיט ובעלוה"מ.
 בג' או בשני' כך שחט אחר ארם בין חייוק וא,ן ישמ"ח.בק"א

 אחר בצר הכ5 אם אבל סכינים בשני שני' ששחטו ביןמקומות
 למטה ושחט המקום זה והניח מעט ליטחוט שהתחיל שלאחרכגון
 ואפי' אחד במקום רוב שיהא צריך צד באותו ממנו למעל'או

 והמחמיר כן יעשה לא ולכתחי5ה כשר רוכ כשיש השניבמקום
 5אחד כן יארע ראם בשמ"ח 'כת' ברכה. ת"ע בדיעבראפי'
 5כ"ע כשר דאז הסי' כל הב' במקום ויחתוך יכוין שחיטהבשעת

 שהיי': משום גוונא בכ5 להטריף ישובעוף
 על הסכין שהניח באלכסון רהיינו כקו5מום שחט שאלהרנט

 5צד א' וקצה הראש 5צר א' קצה מעוקםהצואר
 או לכוטה וירר שעיקם רק ישר הסכין הניח או כך ושחטהגוף

 כ"ש. אפי' שהה בלא אך כשרה רשחיטתו מביאר 'שםלמע5ה.
 כקו5מום: לשחוט יכול לכתחילה ראפי' היטמיחוכת'

 למע5ה בסכינו שנכנם דהיינו המסרק כשיני שחטשאלהרם
 בסכינו נכנם שלא נמי אי למטה ועיקם וחזרבעיקום

 שנתגלה ער סביב סביב דהסי' עורות שחט רק החל5 לתודכל5
 רשחיטתו מביאר שם וירר, עיקם וע5ה עיקם יטחיטה ובאותוהחלק
 מה"ט השמ"ח וכ' עקר. ולא שהה שלא נזהר אם רקכיטרה
 שיהי' רצריר ופשוט 5כתחי5ה. כן יעשה לא 5מכשול יבואשלא
 כ' והפ"מ א5כסון. הי' 5א אלו היושר לפי שחוט הסימןרוב

 והשוחטים כ55 המסרק כשיני 5שחוט שלא ינכון ראוירעכשיו
 הגונה; שחיטה לשחוט המהבקיאין

 5רוב והשלימו בו ושחט חתוך הקנה חצי הי' למאלהרסא
 הקנה חצי כשחתך כגון הוושט ניקב שלאויורע

 חולי. מחמת הקנה חצי שנפגם או בירו לבר הקנה תפםהראשון
 לרירן. אף דכשר הט"ך רעת הנה הפוסקים. בין פלוגתאשם

 טריפה יד דע"י מחלק והכרו"פ טריפה גווני בכל רלרידן כ''הט"ז
 בסתם זולת כש"ך פפק והתב"ש לרירן אף כשר חולי ע"יאבל
 השוחטים אותם של רוחם תיפח בע"י כ' מחמיר. בא מאיןשא"י

 הסימנים נראין שיהי' כרי החיתוך ומעמקים בעור תחילהששוחטין
 עושים: הם יפה לא הסימנים שוחטיןואח"כ

 בחתך ופגע השלם במקום לשחוט התחיל אם שא?הרסכ
 ע"י נקוב הקנה הי' אם או לריב משלימווהחתוך

 ולא הצואר מצד משהו שהט והוא המפרקת 5צר פנים מצדחולי
 בהיקף רוב הוי צירוף ע"י אך אחר במקום הגרגרת רובנחתך
 בלצורך דדווקא הפ"מ כ' אך כשרה. רשהיטה מבואר 'טםאחד.

 כוכונה: יאכל לא ובע"נ וה"מ.גרול
 השוחט בק ששחט הבהמה להכשיר שה'רה חנם שא?הרסנ

 כשיעור לשני' א' שחיטה בין ושהה מקומותבשני
 נגעתי שלא לי ברי אומר והשוחט רם יצא שלא זכון כלשהי'

בהמימנים
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 דאין כת' הגרשוני עבודת תשו' להכשיר, ע5יו סומכיןבהסימנים
 : זה חכם עללתפום

 כבמימן
 מבואר כ"ב בסי' הוזרירין. 2,5חוט צריך מין באיזו שאלהרסד

 יוצא שמהן החוטין הוורידין 'שחוט צריךדבעוף
 שחיטה בשעת רעתו אפי' מפרכם שהוא בי2עה לנקבם אוהדם

 שלם לצלותו ודרכו הואיל ממליך רילמא חיי'2ינן אבר אבר5נתחו
 5צלות' ררוצה לא אם הוור'דין ינקוב צריך אין בבהמהולהכי
 בעיף, כמו הכל ובריעבד בבהמה גם לנקוב צריך אזשלימה

 יסה לכן הפר"ח וכ' ורידין. שני לפחות לשחוט דצריך הש"ךוכ'
 הורידין, לשחוט כדי לצרדין מעט שחיטה בשעת הסכיןהשוחט
 דצריך עוד הוסיף והשמ"ח הורידין. כ5 לחתוך דצריך כרו"פודעת
 ואז אחד גם שלם ישאר '2לא עד הצואר שבבשר החיטין כללחתוך
 או שחיסה בשעת 1ד11קא לבישול. בין לצלי כין לכתחילהמותר
 דמסירין דלדירן הפ"מ וכת' חם. הדם רעד'ין פירוום בי2עתעכ"פ
 רישא בהדי למיסווינהו רבעי מאן מיהו זה. 5כ5 צריך איןהראש
 וצריך הורידין כל לחתוך צריך גדולות בסעודות שעושיןכמו

 שלם. יצלנו לא להשוחט ליתא ואם כך עשה אם להשיחסלשאול
 דבסתם כבהמה דדינם ופ"מ וכרו"פ הש"ך דעת וט~איםובגד'ים
 לצלותם בפי' רוצה אם אך שלימים. לצלותם דרכם ראין כיוןא"צ
 שלם. הוי לא בעוף הראש הסירו ואם לחותכם. צריך אזכך

 חתיכית. לשני הצוואר לחתוך צריך וטלאים בגדיים וכןובהמ'
 ופ"מ: וש"ך הס"זכ"כ

 נקיבת או חתיכת בלא בריעבר ש5ם צלאו אם שאלהרסה
 ויחתוך הורידין דישליך מבואר שםהורידין.

 לדעת הפ"מ כ"כ אגודל. אצבע כעובי שהוא נטילה כדיסביבם
 אבל נסילה בעי שבצואר הורידין ב~אי דוקא הש"ך וכתבהט"ז..

 השמ"ח אך בקליפה, דסגי ס"ה סי' רמ"א כת' שבצוארבחוסין
 ששחטו ולא שלם ושנצלה הגוף כל מורידי יזהר הנפש דבעלכ'

 דאם ב"י וכ' גיד. שום בו שאין הבשר כ"א יאכל ולאהורידין
 לנקבו צריך שלם לצלות ורוצד רובן אלא הסימנים כל שחטלא

 אלא בתרא במיעוט שהי' דהוי חתוך בררך ילא חם שהרםבשעה
 קוץ: ע"י או בידלקרוע

 שם הורידין. ניקוב או חיתוך בלי כך נמיח אם שאלהרסו
 מחמירין ויש החוטין אח"כ דמסיריןמבואר

 חומרא אלא אינה זו דקליפה הש"ך וכ' החוסין. סביבלק5וף
 וורידי וגם הראש שיסיר כ"א תקנה לו דאין כ' והתב"שבעלכוא.
 ינתחנו ובבהמה נטילה מכדי פחו' שסביבם הבשר עםהציאר
 בלא צלאו ואם גידים שום בל' הבשר רק ויאכל ויצלנולאברים
 כדי הצוואר וורידי סביב להסיר צריך רק כן דינו ג"כ הראשהסרת
 אחר מהנוף הראש הוסר אפי' זו מ5יחה אחר בשלו ואםנטילה.
 יודעין אנו דאין כולו לאסור 'ש יאברים נתח הבהמה אוהמליחה

 הגיף: חוסי שבכל דם נגד בם'לשער
 החוטים ומנקר דמחטט מבואר שם שלם. בשלו אם שאלהרסז

 ס' שיהי' הכא צריך דלדידן הט"ז רעתוהשאר
 הש"ך אבל העוף. כל נגר ס' צריך לאו ואם לבדו עוףבאותו
 דהיכא הפ"מ וכ' לבד. בעיף ס' צריך דאין ולחה"פ ובל"יוכרו"פ
 כל נגד ס' דצריך הש"ך מודה לרוטב חוץ אחת פעם שהי'רידוע
 דאם כ' והשמ"ח חיישינן. לא ובספק אסור עצמו והעוףהעוף

 חטט אם אפי' שחיטה בשעת הורידין נקיבת בלא שלםנתבשל
 לאסור יש אפי"ה המליחה וקודם שנתקרר אחר הצוואר.רידי

 רק כולו ננד ס' בעי' לא דברים שאר עמו בישל אם ומ"מכולו
 עוף שבאותו וחוטי' הגידים כל נגד ס' עכ"פ הקדרה בכל 'שאם
 נתפתחו לא ואם בהמה או עיף מאותו חו'ו מוהר הכי בהמהאו

 ורידי נגד עוף באותו ס' י2יה" עכ"פ צריך כ,ל הצווארוור'די
 וכ' סי'. ממנין לעצמן הורירין דאפי' בתפל"כו 'עוי'הצואר.
 דעת וכ"נ הקליפה. לבטף גם בעי ויא הדם נגד בם' דריהט"ז
 נתבשלו ואח"כ מקודם נצ5ה אם בצ"ע הניח )יפ"מ וכרו"פהים"ך

 יש דבה"ם הגם הורידין נגד בם' רי או הנטי5' נגד ס' בעינןא'
 צ"ע(: להלכ' אך להקללצרד

 הכרו"פ הכריעו שם י2נשחטו. ובהמה עוף בסתם שאלהרסח
 נשחטו לא סתמא בעוף אף רעכשיוושמ"ח

 לשחוט ליזהר ריש הפ"מ יכ' וטלאים. וגד'ים בהמה כמוהורירין
 הראש עם 5צלות כלל נוהגין אנו דאין מה על לסמוך ואיןהורידין

 ולחתיך המורים לגדולי לחוש יש נטי וטלאים וגדיים בבהמ'וגם
 הש"ך דעת שהיטה בשעת הדם יצא ובלא שנתבאר, כמו לינקבאו

 לחתוך צריך ג"כ שחיטה בשעת הדם יצא בלא דאף ב"הבשם
 כולו לצלותו לענין דדוקא מחלק והשמ"ח כרמ"א. ר5א אבראבר
 אבל שואף. דהאש בש"ש הדם יצא בלא 5חוש ואין מיתרכא'

 עכ"פ הראש והסרת בבהמה אבר אבר ניתוח בעי ולקדרהלמליח'
 הודירין: שחט אפי' הדם יצא בשלא לאסור 'ש כך ובנתבש5ובעוף
 שם: דהרסנא כסא בהגהות ל"ד סי' ראש בשמים בתשו'יעדי'

 כגסימן
 דאם דדינא אליבא מבואר כ"ג בסי' כיצד. שהי' שאלהרסט

 השחיסה שיגמור קודם ידו והגבי' לשחוטהתחיל
 או הוא ובא ברצון בין באונם בין במזיד בין בשיגג ביןושהה
 וירביצנה הבהמה שיגבי' כדי בבהמה שהה אם השחיטה וגמראחר

 והולכין פסולה. שחיטתו הסימנים ב' רוב מן כ"ש חסר עדוישחוט
 השמ"ח. כ"כ מהיר איש ושחסו יפה בסכין שוחט שיעוראחר

 אחר בזה ששוחט ולא וושט קנה כא' ס'מנים ב' ששחסומשערין
 ואפי' .שהה הגבי' לא אם דה"ה הש"ך וכ' הכרו"פ. כ"כזה

 הפ"ח כ"כ לדינא להקל אין חתך שלא אף רע בסכין והביאהוליך
 שחיסה כדי שהייתה בדקה בין בגסה בין חילוק ואין ופ"מ.ותב"ש
 הוא דהשיעור וי"א והרבצתה הגבהת' לפי וכ"א רוב מן כ"שחסר
 לרקה ודקה לגסה גסה ב' רוב בשחיטת רק והרבצ' הגבה'בלא

 שחיטות כדי וי"א דדקה יהרבצ' הגבה' כדי י"א לדינאובעוף
 והרבצ' הגבה' שום בלי בעוף א' רוב רק וי"א גסה דבהמה ב'רוב

 וחתך בעוף לשחוט כשהתחיל ליזהר יש ו5פי"ז המחבר.כמ"ש
 השחיסה יגמור שיא מהצואר סכינו והגבי' יוצא שהרם עדמעט
 אלא סכינו הגבי' לא יאפי' מהוושס משהו שחט שמא לחוששיש
 העור אלא חתכתי שלא לי ברי השוחט אומר ואם לחוש ישמעט
 אלו במרינות פשוט והמנהג דם. שיצא כיון עליו סומכיןאין

 בה"מ ואפי' בבהמה בין בעוף בין משהו אפילו שהי' כל5הטריף
 לא אם אבל כ"ש הסכין בהגבי' דדווקא הט"ז וכ' הש"ך.כ"כ

 ותב"ש כשר. 5רירן אף למקום ממקום הסכין שנדחף רק כללהגביה
 אסור דילן ולמנהגא הגביה בלא אפי' לאסור יש דבעוף כתבוופ"מ
 בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט בין משהובשהי'
 בידו לבדו הקנה תפם אם בה"מ דמ"מ השמ"ח כ' אךבוושט.
 להכשיר יש דקנה קמא במיעוט ושהה בוושט נגע שלא לו.ברור
 השמ"ח וכ' בה"מ. אף להקל אין לעולם בתרא במיעוטאבל

 לברו הקנה כשתפם יכשירו עלייהו קבילו דלא אחרותדבמדינ'ת
ויודע
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 בלא אפי' רקנה קמא במיעוט ושהה בווי2ט נגע שלא בבירורויורע
 לא ובעוף בבהם' סימנים שיעור אה"'2 בתרא במיעוט אבלה"ם

 והרבצה הנבה' עם בבהמה שהי' ושיעור בה"ם כ"א השהי'יכשירו
 לבר: העור עם ב' רוב '2חיטת כרי בה"מובעוף

 דעת שם יעשה. מה י'2אול בא שהגביה אחר אם 2טאלהרע
 במקום בבריקה בקיאין רא"א 4רידן ראם"ה'2"ך

 הקנה שישחוט ולהקל לסמוך 'ש נרול לצורך או בה"מ מ"םשא"י
 והתב"ש אותו. ויברוק היושט יהפוך ואח"כ אחר במקוםלברו
 רלמעשה כתב והפ"ם בה"מ אף להטר'ף רמ"א רמשמעותכ'

 להקל: אין רבקל וכר'"פצ"ע.
 מונח בו כיוצא או נמי שחיטה יאחר נמצא אם שאיהרעא

 עשב וה"ה רטריפה מבואר '2ם עמו. ונשחט בקנה אובוושט
 השערה כחוט ואפי' ופר"ח ש"ך כ"כ אסור נמי מאור ורקארוך
 אבל בע'ף ררוקא התב"ש וכ' ע"י. בוושט הן בקנה הןבנמצא
 נחתך לא ואם קשה רבר שהוא לא אם בה"ם בזה להקל ישבבהמה

 כשר. וכרומה סובין או שעורים מלא הוושט ואפי' בחיכו נמצארק
 וכרומה הקיר אל ירו נרחה שחיטה בשעת ואם הפ"מ. הסכיםוכן
 בין להטדיף נוהגין אל' בכל בקרקע או בכותל נגע שהסכיןאו

 בשעת ודווקא הפ"ם. הסכים וכן התב"ש כ"כ בעוף ביןבבהמה
 ופסק וכרומה בכותל ננע אם כגון שחיטה בסוף לא אבלשחיטה
 וכרומה נמצא לפעמים ואם בנימין. בנבול כ"כ רכשירהמלשחוט

 למעלה הבליעה בבית מונח הי' אלא כלל הסכין בו חתךשלא
 בולטים הסימנים אז כובע השיפוי על אגורלו תוקף'כשהשוחט

 מד"א מבואר שם ביה"ש. לחוץ גם בולט בו שמונח והרברלחוץ
 לזה כדומה שם גם ימצא אם בסימנים השני בצד נ"כדיבדוק
 יש לאו ואם וטריפה שחיטה בשעת נחתך וודאי אז חוצדשבולט

להכשיר:
 מבואר שם ונבהל. באצבעו חתך שחיטה בשעת אם שאלהרעב

 להחמיר אין ובבהמה טריפה רבעוףבתב"ש
 אסור. בבהמה אף המירו דאי מהסי' הסכין הסיר שלא 'כ"זמספק
 באצבעו נם שחתך ראה אח"ש כ"א הרגיש ולא החתך ראה לאואם
 התחיל ואם בבהם'. בין בעוף בין הסכין הסיר שלא כל לחושאין

 כשרה הוושט לשחוט נמר ואח"כ הקנה ושחט והניחובוושט
 צמר וכן לצדדין עוף הנוצות לסלק ויזהר כלל שהה ויאהואיל
 השחיטה עם יחתוך שלא וכ"ז הבהמה מצואר החבל וים,רכבשים

 השם"ח:כ"כ
 יעוי' חבירו. של באצבע שחיטה בשעת חתך אם שאלהרעג

 להכשיר: ריש מ"ב סי' ח"שבפ"ם
 שם ושהה. מעט ושחט וחזר מעט ושהה מעט שחט שאלהרער

 שיעור יש השהיות כל כשתצטרף ראםמבואר
 מנהגא עליהו קבילו רלא למדינות וכ"ז . פסולה י2חיטתושהי'

 טריפה: ענין בכל הנ"ל אלו במדינות המנהנ לפיאבל
 כשיעור ונתעכב חד שאיני בסכין בהם' השוחט שאלהרעה

 ראשון. סימן של אחרון מיעוט בשחיטתשהי'
 שהכשרו בעוף אבל בבהם' דווקא פסולה דשחיטתו מבוארשם

 שיעור דוקא בעינן דילן למנהנא ואף שהי'. הוי לא א'בסימן
 בסכין רוקא ומיירי הסימנים בשחיטת דמתעסק בבהמהשהי'

 אינו .לפעמים חותך לפעמים הא מעט מעט תמיד וחותךששוחט
 שאינו מה מ"ם לחתוך ומביא מוליך הוא שתמיד אע"פחותך
 שכיון דהיכא הש"ך וכ' התב"ש. כ"כ בעוף אמי' שהי' הויחותך
 בבהם' אפי' כשר ביחד שנים ושחט זא"ז יחד הסימנים ב'והניח

 היפים הסכינים רוב לפי השה"ה רו2יעור 4עי4 מ"'2 ולפייכתחילה
 הסימנים תפם אא"כ שהי' שיעור יי2 דלכיא לכ,יחש איכאלעולם

 ג"כ יתחיל אחרון מיעוט שיתחיל בשעת שעכ"פ זא"זוהזמינם
 בעוף ראפי' רנ"ל השם"ח וכ' ה,2ני. סימן י2חיטתבהתחלת

 מוליך רלפעמים רעה בסכין מלשחוט בבהמה וכ"ש למנועיש
 לחוש יש ותו שהי' 'ה"ל כלום חותך וא'נו ה'2חיטה בתוךומביא
 בברור א"י אם להחמיר יש בריעבר ואפי קלקוליםל'2אר
 סכין בסתם שוחט אפי' רבבהם' נ"ל ועור שהה. ויא קלקל'2לא
 כרלעיל יחר ולחתכם זא"ז הסימנים להזמין וזריז זהיר השוחטיהי'

 לי2חוט: אין בכה"נ אפי' רע .בסכין כרינו. חד אינוררילמא
 שחיטת לאחד רהיינו בתרא במיעוט פוסלת '2הי' אי שאלהרעו

 מבואר שם בבהם'. ב' ורוב כעוף אחדרוב
 רוב ששחט אחר אם ולכן יהטריף המנהנ בריעבר אפי'ר4רידן
 במקל או בק'פיו ראשו על יכנו למות העוה או הבהמ' '2והה'2ני'

 לטות ששהה רק רם יצא שכבר ומיירי ו"טחוט יחז'ר ולאיהמיתו
 הרם בזינוק בעודה אח"ש תיכף המיתה למדר רוצך אםמשא"כ
 הראש על להכ'ת או בלבה סכין לתחוב 'טלא יהזהיר יש וכןאסור

 כ"כ אסור וזה מיתתה למהר כרי הדם בזינוק בעורה ברזלבמקבת
 שיתבאר כמו נפשה שתצא קורם מפרקת' ישבור לא וכןהמוסקים.

 ושהה לברו הקנה בתפם רלרידן המ"ם וכ' בס"ר. מ"ז בסי'אי"ה
 כתב"ש ילא להתיר ובה"מ ה"ם באין לאסור יש הקמאבמיעוט
 יום אווזא שחייתה נ"כ לירי בא כזה ומעי2ה בע"י וכ'שהחמיר.

 הוושט מן בה"ש ררך המים ויצאו מים ושתת' )אח"ששתם
 וכ' אחר. מטעם ממנה לאכול אסרתי אך הרין ע"פוהכשרתי
 לא ונם בתרא המיעוט לשחוט אסור פנום בסכ'ן ראפי'הש"ך

 וכדומה בדגלו הצואר על ,2ירח'ק או ראשה על יכנה רקבקוררם
 אפי' שרי עכו"ם וע"י שרי נמי רמה כל ,2יצא קודם אפי'לזה

 ישראל. אמו גזירה משום עכו"ם ע"י אפי' למנוע ריש רקבסכין
 בקררום ראשו להתיז נוהנין אינרעק שקורין רעוף השם"חוכ'
 שקורין הצואר בעור ארם שיש שאומרים מפני שחיטה אחרמיד

 מטעם עברי קא איסורא דיעבר ראפי' בידם לכיחות 'ישקרעללין.
 רמ"ם הפ"ם וכ' נפשו. 'צא שכבר בבירור ידעינן יא אםהנ"ל
 בתרא במיעוט שהי' הוי רלא הסימנים ב' כל שישחט ליזהרצריך
 והבל"י חששא ליכא תו ה"ג רכי משמע מתב"ש אמנם נוי. ע"יאו

 אי"ה ויתבאר אוסר. והפ"מ בדיעבד באינדעק מתיר ש"יבשם
 אלו: דיניםעור

 הוושט, ניקב אם י'דע ואינו בו ושהה עוף שחט אם שאלהרעז
 הקנה בתפם אך תקנה. אין רלדידן מבוארשם-
 בדיקה בלא לדירן אף כשרה שחיטתו הוושט ניקב שלא ויורעלבדו
 הא הקנה מיעוט כ"א שחט שלא לראות שיוכל ורוקא 'ט"ך.כ"כ
 לאו ואם בתרא במיעוט שהי' רה'י פסוי רוב הוא אם לו פפקאם
 אסור(. נמי קמא במיעוט דשהה קי"ל הא )וצ"ע הפ"ם כ"ככשר
 ואח"כ הנרנרת ושחט והניחו הוושט שחט שפ"א סי' הרוקחוכ'

 איפבא. וכי2"כ כשירה בשחיטה שעסוק מאחר הוושט את וגמרשחט
 שעוסק מאחר כלל הסכין הגביה בלא לדידן דה"ה הש"ךוכ'

 רה"ה הפ"ם 'כ' לוושט. קנה בין שהפם'ק מה לחוי2 איןבשחיטה
 לוושט נמר ואח"כ הקנה וי2חט הוושט רוב שחט אם עוף אפי'לרידן
 בנרעין ופגע וי2חט י2לה בוושט גרע'ן ביי2 הפ"ח וכ' כך.הרין
 הנרעין מן למעלה י2הי' יעו2ה שלא כדי לאלהר ושוחט הסכיןמנביה

 ממנו: למטהאו
 הוושט ניקב אם בספק לעכו"ם ימוכרו מותר א' שאלהרעה

שם
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 שחיטה כדרך ,2לא ימיתנו א,א לעכו"ם למוכר. דאמור מבוארשם
 תחילה ימכור אלא דוקא רלאו בי"ה וכ' לעכו"ם. ימכרנוואח"כ
 אבל הישראל. בפני העכום ימיתנו ואח"כ מיתה קודםלעכום
 ע"י להמיתו טפי רעדיף כת' והשמ"ח חולקים. והבל"יהפ"ח
 לעכו"ם חי למכור ואסור י,2ראל משימיתנו בקל אפשר אםעכ-"ם
 וכ' שחיט'. כדרך שלא הישראק ימיתנו עכו"ם ע"י א"אואם

 לירי אתי רילכוא בביתו להשהות ראמור פומקים בשםהש"ך
 להשהותו צריך אין אם אכל אמור. אפי"ה '2יתרפא דאףתקלה
 )כבמי' מותר יולדת אינה רטריפה ותלר שתתעבר יום כ"אאלא
 שאין אלו רכמרינות כ"ח סי' י"ר כלל ח"א וכ' פ"ז(. ומי'נ"ח

 הקיץ: עד להשהותו אמור החורף עת בכל בצים מטיליןע'פות
 העור חתך או רם ויצא העוף מן הנוצות תלש אם שא?הרעט

 להטריף ריש מבואר שם ממנה. דם ויצאבבהמה
 ח"ב השבו"י ודעת הוושט. לנקיבת דחיישינן הקורמתכבשאלה
 לא דאפי' הרמ"א לדעת נראה כט"ז. ובל"י ותב"ש נ"חשאלה
 אם להחמיר הט"ז דעת נוצות ובתלי,טות טריפה העור כלחתך
 בה"מ רם יצא אפי' מקצתו בנחתך הקיל הש"ך אבל רם. קצתיצא

 דם שיצא אף בה"מ נוצות במרוטת הפ"מ הסכים וכן'כה"ג.
 משמע וכן בה"מ או שבת לכבוד או לעגי השמ"ח הקילוכן

 העור כל חתך אפי' דבעוף הש"ך לרעת הפ"מ )וכתנבכרו"פ
 נוצות במרוטות אפילו דהא וצ"ע בה"מ. להתיר אפשר דםויצא
 ברי השוחט אמר בשלא רוקא וכ"ז בה"מ( רק הש"ך הקיללא
 ליגע שלא שנתכוין או לי ברי בא.מר אבל בוושט נגע שלאלי

 יצא וגם העור כל בחתך אפי' כשר לעולם הקנה שתפם כנוןבוושט
 נמי דכשר בה"מ בנוצות וכן הוושט. בריקת אפי' בעי ולאהרם

 הפ"מ: כ"כ הוושט. בדיקתא"צ
 הש"ך כתב שם רם. יצא ולא העור כל נחתך אם שא?הרפ

 מרובה: בהפמד אפילו לאסורוהפ"מ
 ישחוט הט"ז כתב שם העור. על ונרר שחין ביש שאלהרפא

 לא אם השחין במקום בפנים ויבדיק אחרבמקום
 וכ' טריפה. לעבר מעבר ניקב אם אבל כשר לעבר מעברניקב
 ס"מ עכ"פ )אבל טריפה ארם בירי העור משהו נקרע דה"ההפ"מ
 הסימנים מעל העליון קרום נפשט אם וכן קרע(. דהוא לראותצריך

 בל"י: טריפה משהואפי'
 בתוך שהוא וראינו מפיה יוצא שח'ט תרנגולת שאלהרפב

 שישחוט השבו"י רעת לחו,ן יוצא יאינוהוושט
 כדיעבר דהוי החוט בא מהיכן מבפנים יברוק ואח"כ לברוהקנה
 אחר איש שיתפום בכאן עצה שיש )וראיתי עליו חולקוהבל"י
 שחיט' בשעת ומתוך משוך החוט שיהא כדי היוצא החוטבראש
 יעשה ולא הוושט גם לשחוט רשאי הש-חט יהי' ואז בסימניםכמו

 וצ"ע(: עד"ז בוושט כלל שהי'החוט
 בתשו' מהקזה. בצוואריהם רושם להם דאית אבהמות שאלהרפג

 ובתשו' כ"ג סי' ער כ' מסי' חיו"ד אברהם ברית בתשו'רעי' להתיר: העלה כ"א מי' חיו"דהגחת"ם
 ס"א מי' ח"ב פמ"א ובתשו' כ"ט סי' חיו"דחת"ם

 חיו"ר בש"א ותשו' יו"ד סי' כהונה בתי 'בתשו' ונ"ה נ"דובמי'
 מי' נתיבים מאיר ותשו' קל"ח וסי' כ"א מי' בי"ע ותשו' כ"זמי'
 ותשו' י"ח סי' חן תשואות ותשו' רל"ז סי' שמואל רבר .תשו'י"ז

 למשה ובתפארת א' סי' יוסף זכרון ובתשו' כ"ט סי' שמואלמקום
 : צ"1 סי' ועה"ג כ"ד שאלה ב"י חנוךותשו'

 ידמ'מ'
 שהניח כגון מבואר כ"ר במי' שם ררמה. הוי כיצר שאלהרתר

 צנין כחותך למטה וחתך ורחק הצואר עלהסכין
 שמכין כדרך הצוואר על בסכין הכה אם או מסולה הר"ז קישותאו

 דאורייתא נבלה הוי וכ"ז משיכ'. בלי בב"א הסימנים וחתךבסייף
 השמ"ח:כ"כ

 באריכות נתבאר כבר בהובאה. או בהולכה שחט שאלהרפה
 וחוץ צואר במלא בסכין יש ראם ח' בסי'לעיל

 שמתחיל ורווקא כשרה. והמפרקת העור עם צואר כמלאלציאר
 ארכו נכל לשחוט וכוונתו צווארים ב' הסכין קצה ער שיישממקום
 כשר. א' צוואר במלא נשחט הסכין חירור שמתחת אע"פואז

 בל להעביר ויכין הצוואר צר באותו המכין ראש שיניהוצריך
 כלום הצואר תוך ממנו ישאר ולא היטני בצר כולו שיהי' ערהסכין
 צוארים ב' מלא כ"א בסכין ואין לבד בהובאה א' בהולכה '2חטאם

 כ"כ ראורייתא ופמול מהני לא כך מכוון אפי' מב"צובפחות
 הוליך אם אפי' בבהמ' לפסול אלו במרינות והמנהגהשס"ח.
 ויתר משהו. לצואר וחוץ צואר כמלא בסכין אין אםוהביא

 לעיל: נתבארו ככרחילוקי'
 לבר. בהובאה או בהולכה כאחר ראשים ב' שחט שאלהרפו

 כשרה. צוארי' שלש כרי בסכין יש דאם מבוארשם
 כוחבירו כלל גבוה א' צואר שאין בצמצום יחר שמניחםורווקא
 שישחטם עד ומניא ומוליך כולם על אחר בפעם הסכיןומעביר
 הובאה בשעת ויחזור הילפה בשעת באחר הסכין לסור שלאויזהר
 ראשים דב' הפוסקים וכתבו יותר. וה"ה ראשים יטני רווקאולאו
 הש"ך כת' ראשים בב' רכשרה ובגוונא לכתחילה לשהוטמותר
 הנשאר לצר הביא או והוליך כאחד שתיהן על הסכין הניחדאפי'
 בשפת שמתחיל דווקא כת' התב"ש אבל מכרו"פ. וכ"נריקנות.
 אצלו ומביא רסכין הקתא צד שם שמניח רחיצונה החיציןהצואר
 גמר שזה החיצון מצואר מצוארים הסכין כל שיוציא שבשעתעד

 על העביר שהרי כשרה הפנימי שחיטת גם נגמר החיצוןשחיטת
 לשחוט התחיל ואם זה לצד זה צואר מצר צוארים ב' מלאהפנימי
 לצר צואר כמלא שיצא ער האחד לצד הסכין ועבר הפכיןבקצה
 הש"ך: כ"כ כשרות שתיהן הסכין כל עבר שתיהן שעל בעניןהאחר
 כ"א: בסי' לעיל נתבאר כבר נסכין. אוחזין שנים שאלהרפז
 רטריפה מבואר שם . המפרקת כל וחתך שוחט הי' שאלהרפח

 המפרקת רוב אלא חתך לא דאפי' הש"ךורעת
 והט"ז מועט. בהפסד אף מקיי ופ"ח ה"מ. נמק.ם שלאלהחמיר

 רואה דאפי' הספיקות בכל להקל יש לכן חומרא אלא ראינוכ'
 המפרקת. לפניו כשאין וכ"ש אחריו לברוק צריך אין במפרקתחתך
 רעתו והכרו"פ להחמיר. יש גמור רוב המפרקת שנשחט בראואך

 אפי' החמיר והתב"ש להחמיר. יש המפרקת עם לשחוט כךעל לכתחילה בסתכוין אך כשר. המפרקת התך מתכוין דבאיןנראה
 לברוק וא"צ בספק לא אבל בוראי ודווקא מתכ'ין בלי ואפי'בה"ס
 המפרקת רוב הוי וברובו באמצע הוא והחוט בו תלוידהחיות הלבן נחוט עיקר תלוי המפרקת רוב והאי הט"ז. כרעתאחריו
 השו"ב נוהגין בזה"ז רעכשיי וע"י הבה"ט וכ' התב"ש.ב"ב

 במי"ח(: )וע"ל בה"מ אףלהטריף
 . שחיטה בשעת הסכין על האצבע הניח אם שא?הרפט

שם
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 אצבעות בשתי בסימנים יאחוז עוף בשחיטות רלכתחילה סבוארשם
 ולא בהולכה לשוחטן ויוכל ולכאן לכאן נשמטין יהיו שלאיפה
 אנו 'כן פסולה הוושט מן במשהו ררסה ראפי' ררסה לירייבוא

 בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט בין ררוסה כלמטריפין
 בקתא אותו יחזיק אלא הסכין על האצכע יניח 1;א בוושט.בין

 הסכין. על האצבע הניח אם ובדיעבר ררסה. לירי יבוא שלאכדי
 רבה"מ השמ"ח וכת' מותר. ררם שלא לו שיורע רכל הפ"חכת'
 מצוה ולצירך בה"מ מתיר והבה"י להקל יש אלו במרינותאפי'

 שהי': מעשהגבי

 רצריך הכנה"ג בשם מביא הפ"מ שם מיושנ. שחט ליאלהרצ
 שהישיבה מיושב ישחטו שלא לשוחטיםלהזהר

 בה"מ להחמיר ראין הפ"מ כת' ובריעבר ררסה. לירימביאה
 ובסי' א' בסי' )וע"ל ררס שלא יורע אם לצרר יש ה"מ בלאואף
 שצריך סי הכנה"ג וכ' 1ד1"ק(. ררם' מריני עור ח' ובסי'1'

 ג"ם בעי ה"ש בא"י כגין סוף וער מתחילה עליויעמור
 דרסה:לענין

 בין הסכין שהכנים כגון מבואר שם כיצר. חלרה שאלהרצא
 מלמעלה כהלכתו התחתון ששחט בין לסימןסימן

 למעלה ממטה העליון ששחט בין העליון ושחט והוציא וחזרלמטה
 הסימנים ב' תחת הסכיז הכנים אם וה"ה פסולה כהלכתושלא

 ואחר למעלה מלמטה אחר או למעלה מלמטה שניהםושחטן
 רכיון השמ"ח וכ' הש"ך. כ"כ פסולה ספק כ"ז למטהמלמעלה

 כסה השערה חוט אם אפי' לאסור יש לחלרה שיעור מצינ'רלא
 לכרוך כשצריך להזהיר יש ולכן שחיטה. במקום מהסכיןקצת

 העב צר יכרוך שלא 1'( בסי' לעיל )כמבואר הסכין עלמטלית
 שבנגדו במקום בהחור ישחוט רשמא החור מצר יותרמהסכין

 כיסוי: הו"ל מהסכין ראינו וכיון למעלהכרוך

 מסובך צמר תחת אי העור תחת הסכין את החליד שא?הרצב
 בצוארה הקשור מטלית תחת או הבהמהבצואר

 מרובק שהמטלית או צוארה מעל ליפול שלא באופן כרוךאו
 מטלית אם אך פסולה. רשחיטתו מבואר שם ושחט.בשעוה
 ממנו טליתו ונפל לשחוט 'טבא כגין שעה לפי צוארה עלפרום
 ובריעבר ליזהר יש לכתחילה וכרומה השחיטה מקום הצוארעל

 שלא הבהמה מצואר החבל ליטול ליזהר רצריך השמ"ח וכ'כשר.
 בכבשים ליזהר יש וכן שחיטה. במקום הסכין נגר ממנו קצתיבוא
 יבוא שלא המסובך הצמר לתלוש בצואריהם מסובך צמר להםשיש
 יצא שלא )ויזהר מה"ט הנוצות למרוט יש בעופות 'גם חלרהלירי
 יסמוך ולא בע"ח לצער יחוש ולא כ"ג( ס"ם לעיל כסבואררם
 הסכין על יכואו שאם שחיטה ממקום ולכאן לכאן ההברלעל

 אלא מסובכים שאינם ואף ריעבר. שף אסור שחיטהבשעת
 מ"מ מגודל צמר למקום חויו ששוחט ואף בצואר. מגורלשהצמר
 מ"מ דאסור בה"י וכ' מאור. רחב בסכין ואף 'יתלושחיישינן
 אחרת לדבר או כתיבה לצורך מחיים העוף מכנף נוצותלמרוט
 ובאו"ח ש"ח סי' ביו"ר ע' ביו"ט למרוט )ולענין בע"ח צערמשום

 ה'(: ס"י ובאה"ע תצ"חסי
 גלעקליך כמו בצוארן שיש בשבלים נמצא לפעמים שאלהרצג

 כתב קרעלין. להם יש אינריק שקורין בעוףוכן
 חלרה: לירי יבוא שלא כרי ביר' ליטלן רצריךזב"ש

 קרע בו יעשה שלא העור על וחם שוחט ארם אם שאלהרצר
 שם בעור. ומתכסה הסכין בראש ושוחטנרול

 באמצע שוחט אם אמנם בדיעבר. אפילו פסולה רשחיטתומבואר
 כמבואר שהי' ה"ל )דאל"כ בעור הסכין בראש ננע ולאהסכין
 הוא הסימנים כנגד ב. ששוחט בריעבר לחוש אין כ"ג( בסי'לעיל

מגולה:
 תחת הסכין החליד הסימנים רוב ששחט לאחר אם שאלהרצה

 ופסקו. מהם מאחד או סשניהם הנשארמיעוט
 בין קמא במיעוט בין חלרה כל להטריף המנהג דלרידן מבוארשם

 בוושט: בין בקנה בין בתראבמיעוט

 ממטה ושחטו הראשון מיעוט תחת הסכין החליר אם שאלהרצו
 אם וכן כדרכה. השחיטה גמר ואח"כלמעלה

 ררסה שהי' דפוסל לרירן בעוף א' בבהמה אחר סימן רובשחט
 ושחט הנשאר מיעוט תחת הטכין והחליר בתרא במיעוטחלרה
 סיעוט ושחט העור תחת בחלרה הראשון מיעוט שחט או השני.סי'
 שם החלרה. בלא השאר שחט כך ואחר למטה מלמעלהקמא

 אבל בוושט דרוקא הש"ך וכתב פמולה. שחיטתו רבכ"זמבואר
 עמו הסכים והפ"מ קמא. במיעוט חלרה משום נאסר לאהקנה
 במיעוט ררם או והחליד לברו הקנה תמם אם להכשיר בה"מלרינא

 כ"ג(: סי' )עי"ל לרירן ואףקמא
 בקנה השוחט כגון מבואר שם כיצר. הגרמהשאלהרצז

 שהתחיל או לשחיטה ראוי שאינו במקוםולמעלה
 למקום ח"ו הסכין והטה מעט ושחט השחיטה במקוםלשחוט
 גם להטריף המנהג ולרירן הגוף. לצר או הראש לצרשחיטה
 בוושט בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט כיןבהגרמה

 בה"מ מקילין דבררסה מדרסה הגרמה חמור רבהא רק בררסהכמו
 אבל במ"ק. ודרם בירו לברו הקנה תפם אי אלו במדינותאף

 הסימנים רוב כך אחר ששחט רוקא אזי קמא במיעוט כה"גבגרמ'
 אבל בה"מ כשר ואז בשחיטה רובא עכ"פ רהוה במק'מוהנשאר

 מלשחום עור ופסק לרוב והשלימו שהגרים המיעוט על הוסיףאם
 הוא שחיטה מקום רלאו מצטרף אינו שהגרים רמה מדינאטריפה

 השמ"ח:כ"כ

 או שלישים ב' ושחט שליש בתחלת בקנה הגרים 2טאיהרצח
 הגרים או האחרון שליש ושחט וחזר שליש והגרים שליששחט
 מבואר שם האחרון. שליש והגרים וחזר שליש .שחטיטליש
 בוו'טט נגע שלא וראי כשהוא אפי' בכ"מ להטריף המנהגרלרירן
 וחלד' ררסה וכ"ש )עתב"ש(. בה"מ ואפי' מעלה לצר בקנהאלא

 האמצעי: בשליש בין הראשון בשליש ביןרפוסל
 לברו הקנה שנעקר כגון מבואר שם כיצד. עיק1ר 2טאלהרצט

 בסכין ששחט או ומהבשר מהלחי הוושטאו
 או מהם אחד מעצמה או ארם מכח שנעקר רהיינו ונשמטמגומה
 השני. שחט ואח"כ מהם אחר נשמט או שחיטה גמר קורםשניהם
 'טחיטה בשעת בין חילוק יאין פסולה. ריטחיטתו מבוארשם

 הם טריפה שלו כיצה או חלב ואפילו מחייו שנעשה ביןנעשה
 והשמ"ח כרמ"א. דלא הפוסקים כל דעת כן רובן.בנרלרלו

 דלרירן מבואר ושם והחלב. הבצים אסורים יב"ח חי ראפי'כתב
 בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט בין עיקור כל להסריףהמנהג
 אם אבל שחיטה בשעת ריקא אך כ"ש. אפי' בוושט ביןבקנה
 ראותו לא אם באבילה. אלא אוסר אין שחיטה קורםנשמט
 ורעת נעקר. ורוב רמרומדל אלא א' כמקום אינו שנשארהמועט

 במ"א: המיעום נשאר ואפי' פוסל רלעולם נראההשמ"ח
 על שהבשר דהיינו הסימנים עם הבשר נתלש אם שאלהש

הסימנים
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 דכשרה. יש"ך הט"ז רעת '2ם מהלחי. כו5ן ונעקרו ערייןהסימנים
 ובין מהבשר הסימנים רוב בניטל בין 5החמיר הע5הוהתב"ש
 ובין אחד במקום ש5ם 'טמיעוט אף מהעצם והבשר הסימןבניט5
 ובין אחד במקום שלם המיעוט שאין נדלדלו או מהלחיניטל

 ממקים נפרד שהמימן או ברובו בארכן מזה זה שנפרקוסימנים
 5ענין נבי5ות חומרי נוהגין אלו בכל אורך ברוב בצוארחיבורו
 )ועיין התב"ש. לדעת הפ"מ כ"כ ענינים ושאר מבט5יןאיסורין
 ט"ז( סי' )עי"5 ר5יקין טריפות וחומרי 5ה"ט(. בסתיחהבפ"מ

 ברכה: ב5א דמכסה כיסויוה"ה

 מחבורן בידו עקרן או בירו הנשאר ועקר הרוב שחט 4427להשא
 בפוסקים כובואר שם כלל. אח"כ שחטו51א

 הבע"ח בעודו כן יעשה 5א לכתחלה אבל בריעבד. בה"מרכשר
 ה"מ. ב5א אף רכשר פשיטא מעצמן כה"ג נעקרו אם אךחי.

 5וושט 5מיחש דליכא בגוונא לבר' הקנה תפם דאם השמ"חוכתב
 פגום בסכין בכה"ג ימ"ק שחטו אפי' או קמא מיעוט בירועקר

 מרובה: בהפסד להכשיריש
 בחיי' עדיין והבהמה בקנה קמא מיעוט נשמט אם שאלהשב

 דהחלב בה"י כתב שם ובצים. בח5ב הדיןהיאך
 ובצים: הח5ב אוסר הפ"ח אב5מותר

 יורע ואינו שמוט השני ונמצא מהסימנים אחד שחט שאלהשג
 מבואר שם שחיטה. אחר אי שחיטה קודםאם

 משמשו או שחיטה אחר שפירכם פי על ואף נבלה ספקרהוי
 אמרינן ו5א פסו5ה. מידו העוף זרק ואפי' אחה"ש. בסימןורחקו

 ש5א 5ומר נאמן השיחט ואם נשמט. פירכום או זריקהדמחמת
 בבירור שהרגיש דבאומר הט"ז דעת שחיטה. בשעת שמוטהי'
 דסימנים חו5ק והתב"ש הרמ"א. כרעת נאמן י"ז סימנים לוויש
 שאז שמוט הי' ש5א ומצאתי אח"ש ברקתי אומר אא"כ מהנילא

נאמן:
 ד5דידן מבואר שם שמוט. שחוט הסימן נמצא אם שאלהשד

 אי כששחט בידו הסימנים תפם בין אסור5עולם
 בין תפם 5א או העור תחת הסימן ונרחק מאחריו ביה"שעור

 ונמצא שחוטין ובשניהן הפוסקים. כל הסכימו כן לא. אודומות
 .5פי 5התיר. צע"ג תפם 5א או 5ברן הסימנים ותפם שמוטא'

 5הטריף: יש לדידןהנראה

 מצא שחיטה גמר ואחר בהכשר כררכו העוף שחט שאלהשה
 מבואר שם הסכין, ע5 שלם מהגרגרתטבעת

 דמסתברא דטריפה וש"פ ורש"5 5ובלין מהר"מ ותשו' הרמ"ארעת
 ממקומה. אחת חו5יא קפ'1 הגרגרת על הסכין שברחיקתלומר
 הסכין על מרובי פחות הטבעת מן נמצא אם 5דידהו גםולפי"ז

 מטעם 5קו5א ניזי5 רוב הוא אם בספק וה"ה דכשר. הארץ ע5או
 שני בנמצא וכ"ש חכ"א, דעת וא"כ 5פנינו הגרגרת כאיןס"ם
 בנימין והמשאת דכשר. הסכין צירי שני על מונחים החתךצידי
 גדולים. כמה עמו והסכימו האר'1 על ש5ם טבעת כנמצא אףמתיר
 ועל שלם בנמצא אפי' כשר דלע-לם המחבר כפסק מסיקוהם"ח
 בהני ע5י' שנסמוך ואגור הב"י כדאי דעכ"פ כתב והט"זהסכין.
 או בספק או מרוב פחות הטבעת מן בנמצא דהיינו שזכרנומי5י

 וש"ך והב"ח הסכין. צידי שני על החתך צידי שניבמונחים
 והע"י א'. מצד הטבעת נחתך אפי' הארי1 על בנמצא אפי'החמירו
 חוד ע5 מינחת מטבעת השני וצד אחד מצד מחותך כשהואמסיק
 כשר. שהוא הסכין צידי שני על מהטבעת עוקצין ושניהסכין

 מסיק והתב"ש כשר. ג"כ בגרגרת תלוי מהטבעת כז2החתיכהוגם
 ושאר טבעת מיעוט בנמצא כ"א להתיר צד שום הנזכר בכלראין
 יותר נפסק 5א אם זה במקום לבדוק וצריך שלם. הואגרגרת
 והוא הטבעת ע5 הסכין כשדחק רובו עד מקים באותו נעקררשמא
 מיירי הנזכר כ5 מיהו להק5. אין דיעבד ואפי' ממנו קצתהתך

 5חה"ם כ"כ כשרה. בגרגרת מעורה עדיין אם אב5 נפררבטבעת
 מרבותיו: קיב5 דכך ע"יבשם

 לצאת הדם כשהניח ואח"ש האפר ע5 טבעת מצא שאלהשו
 מעשה הב5"י מביא שם הטבעת. ראה לא האפרעל

 ע5 מונחת טבעת אתמול רראה אמר שהשוחט ג"כ הי' ושםזו
 בר"א. 5תלות דיש אתמו5 ראה ב5א אפי' התיר ולרינאהכירה.
 5סמוך ופר"ח ומ"ב הט"ז הוא כראי ספק אחה עיר יש אםוה"ה
 כשמתח ומכ"ש הארץ ע5 הטבעת במונח להתיר שכותבקעל"הו

 ע"כ: הסכץ חודע5
 היאך 5אח"ש הסכץ ע5 מהתשט עטלה רצועה נמצא "3א*לדקשז

 ימט*לוק רטריפה. באחרומם מבואר שםהריך
 רג15 עעץ שלא תרא קרקע ע"ג או לקרקע סמוך תרנעלהשוחט
 בקרקע רג15 שירחוק דיזהר מביאר 'טם הסימנים, ויעקורכקרקע

 היטמ"ח וכתב בקרקע. רג15 ינעץ יט5א יגביהנה או בכות5או
 ואוחז מם"עו יטאחר ע"י וכדומה אותא כ2י12חט לתהר צריררכן

 תבוא. בחזקה ואי5ך אילך ימשכו שלא מכאן והוא מכאןהסימנים
 אומן שהוא אע"פ בשכר רשוחט השמ"ח עור וכתב עיקור.לירי
 שמראורייתא אע"פ השתא רנהת החומרות באחת השחיטהוקלקל
 5ש5ם. ח"ב 5אסור ביטחיטות י2מפירט כיץ מ"מ גמורהיתר
 כ"ח סי' שאו5 נבעת ותעח' קם"ב סי' ס"1 בי"ע תעח'יעו"

 ס" וח"ג ונ"1 נ"ה סף וח"ב מ"1 סי' ח"א יעקב י2בותותשובת
 ק5"ה סי' ח"ב יעבץ וביטאי5' קכ"ב סי' ועבה"גס'

 כהמימן
 מבואר כ"ה בסי' י2חיטה. 5אחר בבדיקה הדק היאך 7טז*לזקשח

 רוב נשחטו אם 5בדוק צריך יטחיט'רלאחר
 כתב והבריקה. ראו-יתא, נב5ה הוי ראה 5א דאיהסימנים
 עם 5הרג"ט החתך תוך ידו 5עבור ונכט 'טראוי רבו ביטםמהרי"ל
 רק ביד 5מי2מיט יטא"צ כתב והתב"יט כראוק עך2חטהמיטמו2
 5בד. בראי' די כו5י דבנשחט מח5קים והאחרונים 5בד.בראי'
 זה בררך 5ברוק ונהגו ובראי' היד במיטמו2 רובו בנשחטאבל

 5חוץ הסימנים יפ5טו הדחק ומתוך כובע שיפף על אנורלשתוקף
 אם לראות בנוצה והכורקים רובך נשחטו אם לראות ייכלואז

 הפה ררך הסימנים ותוחבים צדיו ב' הנוצה כשכופלים הרובמ2חט
 והיטמ"ח הפ"מ. כ"כ אסור רוב אח"כ ימצא אם ואף הם.טועים

 מא"ט: ש5 בקבורתם 5התעסק דאסורכתב

 י2ם משמיט/ גם שחיט' אחר 5ברוק צריך אם וט4*לוקשט
 בדק לא אם ובדיעבר צריך דלכתחלהמבואר

 5פנעו ריעותא יש אם אך ופ"מ. ושמ"ח ופ"ח הש"ך כ"כמותר
 הקודמת בשאלה דמנהגא והבדיקה להק5 תו5ץ דאין הדנ"מכתב
 אחר 5פנים הסימנים נכנסו לא אם כי לשמוט' בריקה היאגם

 יטמיטה נעיטה לא ו5פעמים וטריפה, יטמוט' הוי האצבעושהעביר
 הגרנר' העוף תנועת מחמת אז בידו העוף אוחז כשהשוחט רקכ5ל
 בנקיבות גם ולפעמים זכרים ולים התרנ אצ5 הרוב וע5 5מטה.ערד

 במקום שוחט אך מעביח אין וכיטהשוחט לאחירל חוזריםואח"כ
הרניל



כרעת כה סימן שדקימ!דןוקלכדרזחקי39
 55חי, כובע השימוי השיפוי המרבק הקרום רק הי,:ן אין א ;..ר

 שהמימנים מפני שמומים עבשיו נעשה ),נ"ל ו;קרוםוכ_נדי,.,
 לזה. הבחנה ליתן השוחט צריך לכן 5העוף. ער למטחנופלים
 שם תהי' לא יאם שם. כובע השיפוי אם למשם'ם נוהגיםויש

 וישחוט גבשושית כמו ניכרת היא כי כובע השיפוי אהרימשם'ט
 שבתבו ויש היר. משמוש ע"י הקנה וניכרת דק העור כי הקנהאחר

 משמש ואם כובע. משיפיי למטה ולראות העוף ,טל כפ'1להסהכל
 וימתין מיר מלשחוט וימנע למטה ירר שהסימן בירוע הרגישולא
 ישחוט 5א יחזרו לא ראם משיע' 5ירי יבא לא וממ"נ מעט5ה

ותרעה:

 רשחט רהיכא מבואר שם מהגרמה, 5ברוק צריך אמ 2טאלהשי
 במקום שחוטין שהם לראות בריקה רצריך משיטא 5מטה או5מע5ה

 אבל ברק. ב5א ראורייתא נבלה ספק הוי '5ב"עהשחיטה.
 ובתב הגרמה. אחר 5ברוק א"צ 5ו סמוך או הצואר באמצעבשחט
 ויש הרבה. וזריז זהיר בשוחט אף א5ו הריגים רכלהשם"ח
 תחלה ברקו לא ואם מירו. העוף שיזרוק קורם זה אחר5ברוה
 הש"ך ורעת החתך. נתרחב מירבים שע"י חיישינן ו5א כ אח'בורק
 לנתרחב חיישינן 5א רוב א5א שחוט נמצא ב5א אפי' רבוושטמשמע
 הלבוש ורעת זה. חשש שייך בקנה ררוקא כך ראחר בבריקהוכשר
 בתב"ש )יעוי' והשם"ח בבריקה. ברוב כשר רלעולם ומ"חוט"ז
 ובעוף ראח"כ. בבריקה ברוב כשר שפיר רבבהמה הע5השם(
 ובמקום שלישים שני במו גרו5 ברוב אי הסימן ב5 בשחוטרוקא

 מרובה:הפסר

 והחזירן מעי' בני ונטל זאב ובא כראוי נשחט 2טאלהשיא
 יש ואמי' רבשירה מבואר שם נקובות.כשהם

 הש"ך כ"ב בזאב כולהו ת5ינן שיניו במקום שלא הרבהנקבים
 אין זרוב עומרת היתר בחזקת רנשחט' כיון ל"1( סי' 5קמן)ועיין

 ביון בהיתר פ"א שיצא אף אסור בשחיטה סמק האטרימות.
 ואוקי אסור אפ"ה למית5י ראיכא ואף ריעותא. נולרראח"כ
 ט"ו ס"ק ק"י סי' בט"ז )ועיין הפ"ם כ"ב בחי' רבהמהאחזקה

 הכריע 5א רבאן התב"ש אב5 ס"ם. מכח מתירין איןרבשחיטה
 רף בבבירות ויעוין בם"ם. וצדע לא או בשחיטה ס"ם אמרי'אי
 כתב וצ"ע(. שם ובבו"פ ט"ז ברברי לעיין ויש במהרש"א.ל'

 המחמיר. אחר י5ך המנהנ שא"י ובריקה בשחיטה ספק כ5בר"ם
 הן~גת שיקו5 ו5פי 5הק5 יש אז וכה"ג בע"ש כגון הרחק שעתואם

 ס"ב: עיי"שעכ"י
 לח5וב מותר אם ראסור שחוטין שרובן ראה 5א אם 2טאלהשיב

 מתיר בחירושיו הגרע"א ח5בה. ולשתות ז'הבהמה
החלב:

 ו5מחר כנהוג 5ברקו הוושם והצואי שנשחטה אווזא שאלהשיג
 על והניחם ג"ב הבבר ובכל5ם מעי' בניהוציאו

 גרגיר ע5י' מצא במים לשרות הבבר כשלקחו שעה ו5אחרהמערבת
 רושם שום ו5אנראה לשם בא מאין נורע לא קטן 5בנה כחצימהזהב
 ע5 ח5ורה שום ניכר ו5א ממנה ונ5קם ע5י' מונח הי' כיבמקום
 בתשובה הגחת"ם אבר. בשום או בהכבר מכה שום ו5אהזהב
 ובזב"ש מ"ז סי' יו"ר ח5ק בש"א בתשו' ועיין מתיר. מ"וסי'

 רם"ו: ובסי' קם"רסי'
 כבר. ששחט המקום נגך שחיטה בשעת הוושט ניקב 2טאלהשיר

 שחיטת גמר קודם ניקב ראם מבואר ב"ו בסי'שם
 כשר 5רידן אף ר.בו שחיטת 5אחר ניקב אם אב5 טריפהיהוושם
 מריפות אין מ"ם הקנה שחיטת קורם ואף נבשר, בבר שנשחטרמה

 קורם כולו שנשחט אחר רניקב וכ"ש בבר שנשחט בוושטפוסל
 להחטיר הבו"פ ורעת וש"ך. הט"ז רעת בן דכשר. הקנהשחיטה
 שלא מחמיר השם"ח וכן רובו. בשחט אף מסירא במסוםשלא

 ראין השם"ח ובתב לעצמו. יחמיר נפש רבעל וכתב ה"םבמקום
 שחיטה. במקום הגרגרת רוב נפסק אי הוושט בניקב כ"אלהקל
 וברומה. בתוביז כנון שחיטה במקום שלא טריפות אירע אםאבל
 רטריפה הוושט שחיטת נמר ובקורם 5סימן, סימן בין 5אסוריש
 לא שאם באופן ששחט במקום קצת נפגם אם ה"ה ניקב רוקאלאו

 השם"ח: כ"ב טריפה. משהו נקב הי' בך ונפגםשחט

 או הוושט ששחט קורם הריאה וניקבה הקנה שחט שאלהשטו
 ששחט קורם מעי' בני וניקב הוושטששחט

 ובתב חיות. לחצי טריפות ריש רטריפה מבואר שםהקנה,
 סימן ששחט ביון בעוף ראי רוקא איירי רבבהם' וב5"יהרשר"ם
 מהם: אחר של רוב קורם שניקב לא אם מיטרפא לא תואחר

 ועורנה כראוי שנשחטה 5אחר מבהמה חתך 2טאלהשטז
 ממנה לאכו5 ראסור מבואר כ"ז בסי'ממרכסת.

 אפי' ממנה 5אבו5 מותר שמתה לאחר אבל הבהמה. שתמותער
 יפה יפה ולמ5חו ימה יפה 5הדיח וצריך שמתה. קורם שחתךמה
 בין ואכ5ו וסריחו וחוזר יותר בו ב5וע שהרם אחר מבשריותר

 י"א שתמות ער שימתין וב5בד ס"ז( סי' )ועי"ל צלי ביןמבושל
 וי"א שבב5לות. לאו משום 5וקין אין ום"ם מראורייתאשהוא
 השם"ח: בתב בן 5החמיר. ויש בעלמא אסמכת' וקראמררבנן
 5יתן מפרבסת בעור' מהנשחם בשר לחתוך מותר אי שאלהשיז

 אם אב5 רמותר. מבואר שם לאבוללנכרי
 אסור בטהורה נברי או טמאה ששחם ישראל או בשחיטהנתנב5ה
 אבל שתמות 5אחר אפי' לנכרי וליתן שתמות קורם ממנה5חתוך
 מותר מריפה נמצאת ואמי' נכרי בבהמת אפי' בטהורהישראל
 אמה"ח. מירי להוציא ראהגי 5עכו"ם החי מיתת אחרלהאכי5ו

 שחימה בשעת היוצא רם 5הם למכור מותר ו5צ"ג הרחק בשעתאך
 רגם"ר: ב"כ מפרכסתבעורה

 שם ש5ם. והבשר והחוט לבר המפרקת נשברה 2טאלהשיח
 ונקשרו השברים בשחזרו וכ"ש רכשר הט"זרעת

 עמה בשר ורוב המפרקת נשבר' ראמי5ו מיק5 מזו וגרולהדבשר.
 הפ"ח אב5 ע5יו חו5קים פוסקים במה אב5 דבשר'. קיים החוטאב5

 5הט"ז מסבימים כו5ם ב"ג סי' חת"ם ותשו' וב5"י וחכ"צותב"ש
 והפ"ם הבו"מ. וב"כ כשר קיים שהחוט וביון בחוט ת5וירהכ5
 הא ה"ם. בלא אף בשירה לחור המפרקת בנשבר' 5רינאכתב
 ום"ם להתיר ובה"ם מרובה הפסר באין להחמיר יש בשר רובעם
 בנשבר מחמיר וה5"ש ונתרפא החוט זה נפסק שמא חיישינןלא

 בסופ1(: 5"ב )בסי' קיים בשהחום אף עמו בשר ורובהממרקת
 המפרקת הי' בא5ו עקום וצוארו 5פנינו הבא עוף שאלהשים

 החוט אם רבורקין הבו"פ ב' שם ונתרפא.נשבר
 מריפה. 5או ואם כשר וברומה ורקבון ריעותא בו ואין ש5םבתובו
 בתוך תלוי 5ב"ש מרברי אב5 הנ"5. פוסקים 5רוב משמע)וכן
 ועי' 5בר בחום רי ו5א מראה ושינוי ריעותא שום ואין ימיםג'

 5"ב(:בסי'
 צריכים אם 5ח5לו הוושט שניקב פטומה באווזא 2טאלהשכ

 התלויים וכ5 האברים וב5 מעיים הבנילהש5יך
 השיב ליו"ר בחירושיו הנרע"א 5מוכר'. רסותר או ובקנהכוושט
 5ה"ם בפתיחה בם"ם )עיין 5נברי' הבם"ע 5מכור אסורר5רינא

 ב"ה(: ער ב"ג מטי' אברהם בריתובתשו'
שאלה
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 שהיטה טרם פעם יטבכ, ,הנהיג הקנה י'2 "ם שאלהשכא
 סי' חיו"ד הגחת"ם הי'2רא,י. עבד לנכריימכרנה

 דמוכרים עולם למנהג זכות ומקמר בזה מהוקן הרבד דאין העלהי"ט
 סתם. אלא לאכילה בהריא למכור שרי רלא ונכרים מעיםהבני
 שנלושים המאכלים על נח כן יהזמין ,2נוהנין כמה כצ"עוהניח
 סי' שמואל באמונת ועיין בביצים. 'טנתבשלו ותבשילםבביצים
 שאלה ובש"י קם"ב מי' .בכנ"י נ"ד סי' שנוואל מקום וכת'טוכ'י"ר

 כ"ח: סי' ח"צ ובתשו' נ' סי' ובח"א ח"גס"ג

 כלגמימן
 דהשוחט מבואר כ"ח כסי' כיסוי. מצות הוי אימת שאלהשכב

 שהיו בין עתה צדן בין דמן לכסות צריך ועוףחי'
 הכו"פ ודעת בהמה. לא אכל ותרנג.לים אווזין כגוןמזומנים
 ואם יאוחר ולא מהנשחט הרם כשיצא לכסות תיכף כסוידמצות
 זמן כל כסוי דמצות כתב והפ"מ כסוי. מצות ביטל ממשאחד

 ישכח: ושמא מיר לכסות נכון לכתחלה ומיהושירצה.
 סצוה דכסוי מבואר שם כסה. ולא .הזיד שחט אם שאלהשכג

 ושחיט' שחיטה מצות אחר ששייכ' אלא הואכפ"ע
 דהעם היכא הש"ך כ' אך לעצמו. ואפי' כיסה ולא בהזידכשרה
 על מברכים שאין או כדין מכסים שאין כסוי במצותפרוצים
 ולאסור מלקות ולחייבם לקנסם יש השחיטה על או כסוימצות
 דה"ה הפ"מ .כתכ מילתא. מגדר משום להעוכר השחיטהלהם
 והכמוי השחיטה על מברך ואינו הפרי'ו הוא לחוד השוחט אותואם

 לאמור:יש

 דטברך מבואר שם ואימת. הכסוי על מברך היאך שאלהשכד
 אמר לא אם וכדיעבד בעפר דם כיסוי עלאקב"1

 נכלע אם דאף הפ"מ וכתב ס"ד. ח' כלל חכ"א כ"כ יצא נמיבעפר
 דם על חי' דם או מלמעלה. כסוי אלא לי' דלית ניכר.רישום
 אפילו הוא חד הברכ' נוסח אפ"ה למטה. עפר דליכאבהמה
 לכרך שכח ואם הכו"מ. כ"כ הוא דעפר תולדה עפר בשארדמכסין
 העלו ופ"מ התב"ש אבל אח"כ. ריברך הפר"ח רעת הכסויקורם

 י"ט(: סי' )לעיל אח"כ לברךדאין
 פעם ששחט מי הכמוי על שהחיינו מברך אם שאלהשכה

 שהחיינו דמברך ברמ"א מבואר שםהראשון.
 וכ"נ שהחיינו לברך שלא הפ"ח ודעת לכ"ע. השחיטה על לאאכל
 והש"ך דמכרך הרמ"א לדעת מסכימים ותב"ש יהכו"פ הפ"מ.דעת

 בצ"ע:הניח
 ככסוי. הרין היאך וכלאים חי' ספק שהוא נוי שאלהשכו

 לכ"ע. ברכה כלא דמן לכסות דצריך מבוארשם
 ורש"ל הש"ך דעת חי' על שבא בבהמה אבל תיישה על בצביודוקא
 התב"ש דעת אבל . חיישינן ודאי אם דלזרע בברכה לכסותדחייב

 כסוי: על יברך דלאופ"מ
 דאין מבואר שם ביו"ט. וכלאים כוי שוחטין אם שאלהשכז

 ואם עוף. לו יש ואפילו ביו"ט אותוש.חטין
 כצבי ודוקא ומוכן. די עפר לו יש ואפי דמו מכסה אינושחטו
 ואם ביו"ט ישחוט דלא הפ"מ כתב חי' על בבהמה אבל תיישהעל

 הכ"ח וכתב יכסנו. ניכר רשומו אם ובלילה רמו. יכסהשחטו
 עכו"ם דרך אין דהאידנא מעט עפר ויתן בכלי לכתחלה לקבלדיכ.ל
 ותב"ש 1כ1"פ ובל"י וכה"ג דמש"א מיהו י"ב(. סי' )עי"לבכך

 כספק; הניח והנרע"א אסור עפר ע"י דאפי' מסכימיםכולם

 רטוב מכואר שם בכסוי. הרין היאך הבופי"' שא?ה'2כח
 הבופי"ל אצל ג"כ עוף לשחוט או ברכה כלאלכסות

 תשמ"ח וכתב העוף. משום הכסוי על לברך יוכל ואז נבו על'לא
 לקכק יתבאד עליו- העוף שחט )ואם הביפיל אהר העוףדיי2חוט
 התב"ש ודעת ונתבטל. נתערכ שיא ביודע אך ברכה כלאריכסה
 כן לעשות אין יכתחלה ביו"ט י'2חוט ובופי"י בברכה.ריכסה
 שוה בכולן כוי או ריביא או שור שקורין ומה הכו"פ.כ"כ

 הוא בהמ' מן הבופלי היינו שלנו וראמים הי2מ"ח. כ"כלהכופלי
 מאד: עד גדולה חי' שהוארראם

 תחוח עפר שיהי' רצריך מבואר שם מכסה. היאך 2שאלהשכט
 והעפר בעפר. עטוף שיהי' כסויים ב' וצריךלמטה

 הפ"מ כ"כ הלכותיו. ככל רלמעלה לעפר ש.ה שיהי' צריךרלמטה
 ע"ג ונותנין כירה אפר שלוקחין נוהגין ועכשיו הט"ז.כרעת
 תיכף ובודקין מעופות הדם בו ומורירין גומא בו ועושיןקרקע

 מכסין: ואח"כ והסכיןהסימנים
 דעפד מביאר שם בפה. העפר להזמין צריך אי ,ט~ילהשל

 בפה שיאמר בעינן מוכן עפד דמצא היכאר'מטה
 בידו שיזמין או הדם. כסוי לצורך לי יהי' זו עפר שחיטהקודם
 הזימון הוא והוא בידו נוטל ודאי דלמעלה ועפר כפה לומרוא"צ
 עפר ע"ג שחט ואם הפ"ס, כ"כ כסוי לשם שע.שה לומרוא"צ
 להחמיר יש למעלה. כסה לא ועריין כפה הזמינו לא כברהמונח
 בעפר 1לכס1ת1 שהזמין עפר לתוך וליתנו הדם לגרר ראפשרהיכא

 קרקע גבי על שחט אם וכן פטור. למעלה כסה כבר ואםכבדכה.
 11ן )כ לבדר א"א ואם למעלה. כמי הכל נפרד עפרשאין
 גומות ומשוה לגררו דאסור קצת הדם ונתיבש ביו"טששחט
 ואם בברכ'. למעל' יכסה מ"מ סלע(. צחיח ע"ג ששחט כגוןא"נ
 בדכ' בלא ומלמעלה למטה עפר וליתן לגררו יש למעלה כסהכבר
 בציוניו וטעות לש"ע בחירושיו הגרע"א רעת )וכ"נ השמ"ה.כ"כ
 כשמח: דעתו נוטה מ"מ הא' לדעת כן דכתנ הגם אש"ךשם

 בקתא או בידו דמכסה מבואר שם מכסה. במה שאלהשלא
 אותו יפגים דשמא הסכין בראש לא אבל סכיןשל

 בכתא: לכסותנהגו
 דצריך מבואר שם למטה. עפר הי' ולא שחט שא?השלב

 עליי: תחוח עפר ולכסות תחוח בעפר וליתנו הדםלגרור
 ואם יכסה ששחט דמי מבואר שם המכסה. הוא מי שאלהשלג

 אחר ואם לכסות. מחויב אחר וראה כיסהלא
 השוחט דיכול השמ"ח רעת מצוה. לקיים מהדר שחטשאינו

 לעשות או בדמים למכור אבל לכסות. לפרקים כיבוד ררךלהרשותי
 להימך 1כ1"פ הש"ך ודעת מהני. לא א"ע לטרוח שלאבשביי
 שער בב"א )ועיין אסור. כבוד ררך אבל רשאי שליחותרבדרך
 בחו"מ )עיין השוחט ברצון שלא כיסה א' ואם ס"י(. ס"זאו"ה
 ברכה שכר זהובים י' לו ליתן דחייב כאן כתב הטור שצ"ב(.סי'

 אבל קנסית. ריני רנין דאין בזה"ז גובין שאין אלא ממנושנטל
 הט"ז. כ"כ השוחט לפיים וצריך עושה טוכ לא דמ"מ כתבבסמ"ק
 האחר שאומר ומיירי מני' מפקינן לא השוחט תפם אםוה"ה
 יותר ועונה שוטע לא"ה הא השוחט שמע שלא בלחשהברכה
 לפייסו עכ"פ צריך ובזה ראפסיד. איהו ענה לא ואיממברך
 וכדומה טרימה בספק כמו בספיקות וה"ה ממצוה. להשיחטשביטל
 מצוה מספק שמבטלו צריך פיום מ"מ ברכה ביאדמכסה

 ועכשיו עליו בזויות מצות יהא שלא כרי בדגלו לא אבל בכלי.או
לענין
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 תפ"ם: כ"כ לכבר נוהגין לאחר לכבר השותט רשאי אם כבורלענין
 תי' ששהכ או עופות מאה אנ תיות מאה שהט שאלהשלן

 לכולם. אחר רכסוי מבגאר שם במקום.אמר.)ועוף
 הניח.ר"זוהגרע"א

 שחיטה בין או לכסוי כם'י כין ואם_שח בצ"ע_
 השס"ח וכתב י"ט. כסי' לעיל כבר נתבאר וכיוצא.לשחיטה
 הרבה תי' דרם אע"ג עדיין כמה שלא מי' דם לתוך לי2הוטדמותר
 ואף נהוג והכי העוף רם מראית נרחה הי' מים כ"כ הי'שאם

לכתחלה:
 דשומו דאם מבואר שם בקרקע. דם ונבלע השוחט שא?השלה

 דאם השמ"ת וכתב בברכה. לכמות חייכניכר
 עפר ע"ג ויתננו הקרקע בתוך שבלעו אע"פ קצתו יגר.ראפשר
 כסה אם אבל למעלה כמה לא שעריין ורוקא למעלה. ויכסהנפרר

 פטור: גרדו ולא בכוקוכוו לכועלהכבר
 מלכסות. רפטור מבואר שם הרוח. כיסהו אם שאלהשלו

 המבוארים בו שמכסים ברברים הרוח כשכסהורוקא
 הרוח נסהו אבל בקדקע. שנבלע או בן כמו הי' לכוטה 'כןלקמן

 שטכסין דברים למטה הי' שלא או בהם מכסים שאיןבדבדים
 בלי ולמעלה לממה עפר וליתן ולגררו לגלותו 'ש נבלע ולאבהם
 הרוח. בכסהו פטור דלעולם הגרע"א ורעת השמ"ח. כ"כברכה
 נתגלה אדם ע"' או הרוח שבסהו אחד מעצמו ונתגלה חזרואם
 ע"י כרינו יכסנו בהם שמכסין ברברים מעיקרא הרוח כמהיאפי'
 למעלה ועפר בהן שמכסין מרברים למטה הי' לא אם מלמטהעפר
 אחר מעצמו רנתגלה בכה"ג ובכוי השכו"ח. כדכ ברכהבלא

 ב"ב: אף לכסות מחויב אי הגרע"א מסופק הרוחשכסהו
 פעם טלכסות דפטור מבואר שם ונתגלה. כסהו שאלהשלו

 לא. או אח"כ נתגלה יהי' אם כלל להשגיח מחויב ואינואחרת
 ואינו שם ורשים שכיחים שרבים במקום ברח'בות מכסיןולכן

 כרו"ם: כ"כ כסוי. מצות קיים רכבר כיון הכסוימתקיים
 פ"ח רעת מבואר שם לגלותו. לכתחלה מותר אי שאלהשלז

 חולק. והשמח לכתחל אף דמותר ובל"יולחה"פ
 צריך ראין רק לגלית שעשוי התורפ' במקום לכסות ראין כתבגם

 כסהו ואם נתנלה. נתגלה ואם חצירו לנקר מותד גםלשומרו.
 כזסכים שלכוה וכרם הרוח. ככסהו רינו בהן מכסין שאיןברברים
 מנשב הרוח אם לכס.ת נכון ראין הוסיף ועור השמ"ח.לרעת

 : וכרומהבחוזק
 הרם. לתוך שנפלו המים או המים לתוך שנפ5 דם שאלהשלח

 לכסות ח"ב רם מראה בו יש ראם מב.ארשם
 אעפ"י המים לתוך שנפל ררבר וש"ך הט"ז ורעת פטור. לאוואם

 המים מראית שנתהפכה ער ורבה כשהלך אפ"ה טיף טיףשנפלו
 וכתב בהג"ה(. ס"ו צ"ט בם" חעי"ל ונראה הראשון רם חחרלרם

 דאם מהלק והתכ"ש יבדך. לא דמ"מ וכרו"פ ופר"חהגרע"א
 אבל בברכ' מכסה רם מראה ויש למים אחת בפעם הרםנפל

 למראה חזר כשנת.סף אע"פ ברכה בלא מכמה טיף טיף הרםבנפי
 נרחה -שלא אחרומם טיפים כאן יש והרי הכל מכסח ואפ"רם

 בפ"א בשפע האחרתים נפלו ואם מכרך. אית אפ"ה כללמראיהן
 רם מראיהן היו המים לתוך נופלים '2היו יראה אם י2אפיגוער
 ףברך תכסה זה אצל ישחוט אחר עוף לו יש אם ומיהו לברך.יש
 המים. בתוך בדם וכ"ז הספיקות. בכל להורות 2 י וכן י2תיהן.על

 הפ"מ: כ"כ בברכה. לעולם מכמה דם לתוך במיםאבל
 בח" או הבהמה ברם או ארום ב"ן הרם נתערב קט4*לדקשיט

 ח" ברם א. ח" של הקזה ברם אוטמאה

 ודם ה"ן דרואין מבואר '2ם יכרומה. '2נטרפה אושנתנבלה
 ואם סים הוא כאלו הקזה דם או וטרפו. גבקה טמאת וחי'נהמה
 בברכה. לכסות ח"ב מראית_ום יו הף זה כש,עור במיםנתערב
 יק לתיך נתערב ואם נפלן בם"א ירי מ הנ"ל התב"ש)ולרעת

 ואח"כ הרם ניכר הי' לא מים הל שאלו טיף טיף המכר רםאו
 ואם ופ"ת. הש"ך כ"כ ברכה בלא מכסה נ.כר שהי' ערנתרבה
 הנשאר שרמו דמו מקצת כסה שכבר חי' שחיטת ברםנתערב
 כ"כ נתערב אם ממר מראיתו הל אם שיתבאר כמו מכסףפטור

 ברבה: כלא  יכסה לא ואם בברכה יכסהבמים

 מלכם.ת. רפטור להמה עלי' ושחט חי' או  עוף שחט  שארהשמ
 שחט ראם וה"ה ברכה. בלא ריכסה התב'שוכתב

 מלכסות פטור רלמטה הרם כל  שנכסה ויודע ונתנבלה חי'עיי'
 ברכה. בלא מכם' הרם כל שנכסה א"י ואמ בגריר'. א"ארמסתמא

 מונח אם י"ג(. י"ב בסי' לעיל )כמבואר הרין '2נתערב יורעואם
 ומסתטא מחי' או מעוף מיעוט דם לת.כו ושחט בגומאהרבד
 כ"כ ברכה בלא יכמה ספק יאם כזלכסות. פטור לתוכונשתקע
 ואח"כ בחי' מלכמוה פטור  רלעולם  נראה  הגרע"א ורעתהתב"ש.

 כגרירה: ראפשר אףבהמה

 שם אוף. או חי' עלי' .שחט בהמה שחט אם שאלהשמא
 ראין ואע"ג שהוא כמות לכסות רחייבמבואר

 רבעוף הב"ח ורעת הש"ך. כ"כ בהמה רם לבין בינו למטהעפר
 זה רבנשחט השיגו והש"ך והט"ז נתבטל. רמסתמא לכסותא"צ
 והשמ"ח ברכה. בלא ריכסה הכרו"פ וכתב מתערבין. אין  זהע"ג
 אפשר  ואם בברכה.  מכסה  ונתבטל  נתערב  שלא יורע ראםכתב

 בהמה ע"ג חי' בשחט בכסוי שחייב  באופן לערבו אובגרירה
 הפ"מ וכתב כרכה. בלא למעלה ממטה ויכסה החי' רםיגריר
 לשחוט רשאי הרם על הרבה עפר ופיזר בהמה שחט ראם וראירהא

 : למטה עפר יש רהא עליו חי'אח"כ

 מבואר שם הסכין. ושעל הניתו בדם הדין היאך ,מאלהשמב
 בברכה. ומכסהו אותו וגורר לכסות חייב הוא אלא רם שם איןראם
 שיבטיו מרובים יהיו שלא רק מים במעט לרחצו שיכול'ה"ה
 הניתז ררם השמ"ח כתב הרם 5הפריש א"א ואם הרם.מראית
 הסכין שעל רם אבל כך. יניחנו שהרי בברכה במקומויכסנו
 רוצה אא"כ ברכה בלא יכסנו אחר רם ולא הניתז רם כאן איןאם

 מכוסה שם יניח שלא רבר על שניתז וכן לעולם. הסכין יטםלבטל
 לכמות צריך אין אחר רם  שם  יש אם אבל לגררו. וא"אבעפר
 כל שיצא ער לכסות להמתין צריך ואין הסכין. ושעל הניתזרם

 מקצת שיכמה כדי טיפין טיפין לירד שמתהיל עד ימתין אךהרם.
 הקילוח. אחר הבאים הטיפין מרם יגם הקלוח מרם רהיינו הנפשרם

 מקצת שמכסה שירע בברכתו לרקרק השוחט רצריך ההב"שוכתב
 שהוא ירע ולא הסכין ושעל הניתז רם כשמכסה ולכן הנפש.רם
 ולא לרש"י הוא זה רין וז"ל כתב והכו"פ לברך. אין הנפשמרם
 )ונחסר עכ"ל שהארכתי בפלתי ועיין פוסקים. בשאר כןנמצא
 הרם כל 5כם.ת מחייב ט"ו סי' '2למה והבית בזה(. הפלתירברי
 הרב אבל המובהר. מן למצוה והוא מקצתו בכסוי סני ולאהיוצא
 לחייבו ראין עור בזישל הוא אך עליו. חולק י"ב סי' ח"ב אמתזרע

 הקילוח רם מקצת לכמות ררי אלא טיפין לירד שיתחיל ערלהמתין
 הרם ומיהו רם כל לכסות צריך שאינו .אף הפשוט. מנהנ וכןלבר

אשר
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 כולו: לכסות1 צריך לפנינואשר
 שאלה בכסוי. הדין היאך בשבת לחולה הישוחט זצןאלהשמר

 נעויו רקר לו ייט אם אפי' יכסה רלא מבארזו
 צחיח על רישחוט השמ"ה וכתב יכסנו. ניכר רשומו אםיב5ילה
 ג"כ(: יברך כי )ואפשר לכסות .יוכל לערב קיים 'טיהא כריסלע
 מותר אם צואה בו יכסות מוכן אפר לו הי' אם 7טאלהשמה
 רמכסה התב"ש רעת שם לחול'. 'שנשחט בשבת הרם בולכסות
 נוונא: בכהאי אפילו לכסות אוסר הכו"פ אבל בברכה.כה"ג

 ששחט או בשחיטה נטרפה רהיינו ונתנבלה השוחט 2טאלהשמי
 מבואר שם טריפה. רנמצא גרם אחר .רברכראוי

 רמותר התב"ש רעת בחצר ובשוחט היט"ך. כ"כ לכסותראסור
 בחצר: אף אוסר והפ"מ רפטור. אלאלכסות

 אחרים רבאין מבואר שם ששחטו. וקטן שוטה חרש שאלהשמז
 רעת לפי ובחצר לכסות. אסור אותםרוא'ן

 אסור בחצר ששחטו ראף הפ"מ ורעת ומותר. פט.ר הנ"להש"ך
 ררוקא הש"ך רעת יפה ששחטו אותו רואים ובאחריםלכסות

 מכסה ראל"כ לברך וצריך כסוי צריך אז יריהם את לאמןבמומחין
 )וכ"נ בברכה מכסה נמי בכה"ג ראף כ' והשמ"ח ברכה.ב5א

 הלבוש(: ברברי כן בחולה הפ"מרעת

 שם בכסוי. הרין היאך ה"ש וא"י גרול בשחיטות שאלהשטח
 והתב"ש חשו"ק. גבי כנ"ל לכם.ת ראסור הט"זדעת

 הפ"מ: רעת וכן ברכה. בלא ריכסההכריע
 מבואר שם לרם. אלא צריך ואינו השוחט שאלהשמט

 לכלבים או לנכרים בשוחט וכ"ה לכסותרחייב
 מכסוי. שיפטור כרי מעקר או נוחר יעשה וכיצד השט"ח.כ"כ

 המחבר:כ"כ
 שם הכסוי. קורם והסכין הסימנים לברוק צריך אם שאלהשנ

 )עי"ל והסבין הסימנים לברוק דצריךמב.אר
 בברכה. דמכסה פשיטא הסכין נאבר ואם כ"ה(. וסי' י"חסי'
 עור לברוק שא"א ראשו חתך או ונאבר הסימנים ברק לאואם

 מגרים: הפרי כ"כ ברכה. בלאיכסה
 הדם. כסוי קורם הריאה לברוק צריך אי בחי' 7טא?השנא

 ספק נמצאת ואם קודם לברוק רצריך מבוארשם
 ברכה: בלא יכסהטרפה

 מבואר שם בכסוי הדין היאך ספק מחמת בפסול 7ט4ולהשנב
 בעור שמא רחיישינן ההוא כג.ן ספק מחמתרפסול

 רבר אבל ברכה. בלא מכסה ספק מחמת פסול כל וכ"כנפנמה.
 וכיוצא המפרקת כל חתך אם כנון בו שמחמיר רק כשר הואשמדינא

 שהי' אבל וב"ה. כטע"ז רלא הש"ך כ"כ בברכה. לכסות צריךבו
 ברכ' ובם' ברכה. בלא כסה בתרא במיעוט הגרמה חלדהררסה
 וספק בפ"ע ברי' שהוא כוי שחט ימשל לברך ס"ם איכאואפילו
 ס"ם ראיכא התייש' על הבא צבי כלאים ג"כ .שחט בהמה אוחי'

 בלא מכסה מ"מ אב לזרע חיישינן ושמא חי' כוי דשמאלכסות
 להכשירה ס"ם בה ויש טריפות ספק בה שנולרה חי' .מיהוברכה.
 כתב והשמ"ח הפ"מ. כ"כ הכסוי על דמברך פשיטאלאכילה
 לכופו אין בכה"ג מלברך נוקפו ולבו לבטי' ש"ש להוציארהזהיר
 טריפות ספק רבכל כתב .הגרע"א במפרקת. ראסרינן היכא כלכלל

 : רין ע"פ בכמיימחויב
 תמיהות. ב' בו ויש קרקע ע"נ שהפרים פקוע בן שאלהשנג

 מכסוי. פטור שהטו ואף עקרו או בו נחרו ראם הם"ם כתבשם
 וסבסה כסוי טעון וראי תמיה.ת ב' בו ואין הפרים אםומיהו

 י"נ: בטי' ועי"לבברבה.
 לברוק בעיר תקנה ויש שמלעיטים עופות השוחט זטאלה':נד

 השמ"ח כתב שם בכסוי. הרין היאךהוושט
 ער מכסין אין וראי ריעותא ראתיליר ורבר הבריקה קורםריכסה
 אצל עוף והשוחט הפ"מ. כ"כ מה"ת דה'א ריעותא וכ"ש'טיברוק
 הוא: ופשיטא זב"ש כ"כ אריאה להסתין וא"צ מיר יכסההחי'
 רלא מבואר שם יעשה. היאך עפר ל1 שאין מי זנםאלהזטנה

 בספינה או במרבר הולך ואם עפר. לו שיהי' ער ימתין אלאישחוט
 שישחוך הזהב או לאפר שישרוף הבגר כהפסר העוף שוהולא
 לשבת שיבא ממהר שהוא או מליחה. בלא חי לאכול רוצהוהוא
 רנם ופ"ח ט"ז רעת לשחוט. וזמן עת לו יהי' ולא חפצו5מחוז
 פוסקין ופ"מ ושמ"ח לכסות. עפר לו אין אם לשחוט אם'רבכה"ג
 ומברך. בסנדל או בבגר הרם וימצוץ רישחוט כרמ"אלהלכה

 שלא מים במעט הסנרל או הבגר יכבם עפר למקוםוכשמניע
 כ"א יברך 51א ויכסה אפשר אם יגררנו או הרם מראיתיתבטל
 בירו. מוחין אין להקל דהרוצה הכרו"9 וכתב שמכסה.בשעה
 או עפר לו שיניע טרם רב זמן אדם שילך המערב בארצותוכ"ז
 שנת-מה אף הכל שמצוי במרינתנו אבל עמו. עצים ואיןכלים

 כיסוי: מצות ילבטל ע"ז לסמוך ח"ו יומים או יום ממנושנחסר
 רמותרים מביאר שם דם. מהם יצא ולא ועוף חי' 2טאיהיטנו

 כה"פ: הוורירין חתך ברלאאפי'

 שם לבסות. הראוים עפר בבלל הם דברים איזה 427ולהשנז
 מצמיחים בהם הנזרעים שהזריעה הרברים דכלסבואר

 עפר נקראו אם מצמיחים אינם ואם בהם ומכסים עפר בכללקם
 מגרלם והוא צמחים בה שמשימין מה מהני ולא בהן.סכסין
 הפוסקים. כ"כ מצמיחים בהן שהזרעים רוקא בעינן אלאיותר
 לפיכך מהני לא נמי מעצמו עשב מעלה אם רה"ה הפ"מוכתב
 ולמעכו לכתשו צריך היוצר שאין ער מאוד הדק .בחול בזבלמכסין
 טיט או נפרר סיד מין והוא ובחרסית נפרד שהוא ובסירביד

 חרסין ובשחיקת אבנים ובשחיקת ולבינה. חרם כ5י טמנושעושין
 ובנעורת מכסין. טחון בקנמון וה"ה שכשתן. חרם שלומגופה

 של ובנסורת הפשתן. מן שננערין מה דהייני רקה פשתןשל
 או ובאוכלים. במנירה הנחתך מן מוצא שהחרש היינוחרשים
 פחמין כתישת הוא בשיחור או עפר. שנעשה ער שרופיםבנדים
 ובנורת העין. לתוך שנותנין הצבע הוא ובכחול הכבשן. פיחאו

 אין אבל הש"ך. כ"כ הרחיים מן עפר שמנקרין מה הואהפסולים
 בחול ולא טחון בפלפלין ולא ומלח בגפרית ילא נם בזבלמכסין
 מה היא 1סובין בקמח ולא 5מעכו. ואפילו לכתשו צריךשהיוצר
 כשכותכין היוצאת קליפה היא במורסין ולא קולטת.שהנפה

 בשחיקת ולא כלי. עליו יכפה ולא באבנים. ולאבמכתשת.
 עצים כמו מכסין לעפר ונרוכו נשרפ' ראם שרופין אינם אםמתכת

 מכסין שנשרף רבר כל וה"ה רמכסין שנשרפו ובנדיםואוכלים
 באפר וכן מכסין שחוק בזהב וכן ושם"ח. הפ"ח כ"כבאפרו

 : עפר דנקרא מוכחדמקרא
 מבסין ראין מבואר שם המרבר. בעפר מנסין אי שאלהשנח

 המרבר:בעפר
 כנון ממים לח בעפר מבסין אי 7טאלהשנט

 כל .ה"ה בו. לכסות ראין מבואר שםמתונתא.
דנר
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 ואפי' בטיט וכ"ש אטור מים עליו ונפל בו לכסות '2מותרררר
 הפ"ט. כ"כ בו מכטין אין אפ"ה רק אשר ער הטיט ונפרךיב'2
 השמ"ח: כ"כ כתשן. שלא כ"ז הארמה ברגבי לכסות איןוכן
 בית בשם הרמ"א רעת מבואר שם בשלג. מכסין אי שאלהי2ם

 לכסות: ראסור וא"זיופף
 כגון הנאה מאיסורי הבא בעפר לכס'ה מותר אי שאלהיטסא

 כתב שם וכרומה. רע"ז ועפר בפסח מחמץעפר
 לאו רמצות משום הנאה. איסורי בעמר לכסות רמותרהשמ"ה

לה"נ:
 וכסה עבר אם בהן מכסין ראין הנ"ל הנהו בכל ,2אלהשסב

 כרינא רמגלה השמ"ח כתב שם הרין. היאךבהם
 ברכה:בלא

 נתב שם התורבץ. ניקב ואח"כ בחי' הוושט שחט שאלהשסג
 ט"ז(: בטי' )עי"ל ברכה בלא רמכסההפ"מ

 רמכסה הפ"מ כתב שם אחר. ביום או"ב שחט אם שאלהשסר
 ט"ז(: בסי' )עי"ל ברכהבלא

 כזמימן
 ב"א ובם' תקפ"ו סי' בפ"מ יעוי' ק"י סי' יצחך זכרון בתשו'יעי'

 שמש ובתשו' ט"ו סי' ח"א פמ"א ובתשו' תפל"מ'בם'
 ובתשו' ח' טי' חי"ר הכרמל הר ובתשו' וי"ח נ"ז סי' חי"רצרקה
 וצ"ו פ"ו סי' יעקב בית ותשו' ונ"ז מ"ז סי' ח"ב שבעהנחלת

 נ"ז: טי' ח"ג שבו"י ובתשו' למשהובתפארת

 בתיכו אשר ושרות יערות לו יש אשר אחר איו2 שא?השסה
 שריפ' בקנה לירות בעצמו לילך מותר אםחיות

 נוב"י תשו' תחשית. בל או צב"ח משום אסור אי צידלצור
 ולא ארם לצורך רהוא איסור אין הרין רמצר השיב י' פי'תניינא
 מנונה מרה מ"מ ארם. לש.ם הפסר ואין ממית השחתהררך
 איסורא וגם הרשע. עש. אומנות וזהו בר"ז יש אכזריותהנו

 דהוא לא אם עונותיו. הזכרת גורם וגם לסכנה. עצמודמכנים
 שאין מי אבל ברירה. אין כזו מצירה ופרנסתו לזה הצריךאיש

 כן: לעשות אסור למחייתו כוונת.עיקר

 מריפות טהלכותפתיחה
 וברייתא ובמשנה בסיני. למשה נאמרו טריפות מיניז2מונה

 מנה מה"ש בפ"י והר"ם טריפות ח"י מונהרר"י
 הע'. כל נכללו ובהם אבות רוגמת הם טריפות והשמונהע"ט.
 כי ז' אלא אינו הנראה כפי למ"מ נאמרו ח' אומר שעולהאף

 רמהמ"מ צריך ותרווייה. בפ"ה. הר"מ כמ"ש בפי" נאמר'דרסה
 רוקא ברקה הזאב ררוסת לומר בא והלמ"מ רלוקין ירענא הוילא

 שררוטה אף לחיות. יכולה אין ארס בה הטיל דאי אווכרומה.
 אעפ"כ הלמ"מ טריפות ז' ושאר הלמ"מ ופירושו בפי'נאמר'
 טריפות בה נולר או ארי טריפות בין חילוק .אין עלי'.לוקה

 רינם אך ד"ם קרויין הלמ"מ כ"ט(. בטי' בט"ז )יעוי'מעצמה
 מותר ספיקו הלמ"מ אמרינן אי מטופק והפ"מ כפלח להן ישד"ת
 מי"ג הנלמר רבר בכל כן נאמר אי מותר רספיקו אמרינןואי

 רמם ז"ל הר"ם רשיטת מנ"ל צ"ח בסי' אב"י קושיי'מרות.
 למ"ש קושיא לו. יש ממש ור"ת קרי ר"ם רילמא ררבנןכיקר

 שעיקרו מה ז.לת אטור ספיקו רהלמ"מ ק"א בסי'מהרשר"ם
 א"כ כשיעור בו יש אם בטפיקו להקל יש שיעור בו וישהלמ"מ
 רעיקר כשעורה דעצם כזה חדש רין ז"ל הר"ם ביאר יאאמאי

 כשיעור יש אם ספק יש ואם הלמ"מ רק בתורה כתיב לאטומאתו
 הוי פגום סכין מצא שחיטה(. להלכות בפתיחה )ועייןטהור
 וכל לה"ש(. בפתיח' בפ"מ לעיל )עיין וראי 'לא נבלהספק
 היכא לרידן מחמרינן לא מררבנן ואף אחזקה אוקמינן השקולםפק

 שאין ספיקות מיני שלשה ויש מאירות. כפנים רלא חזק'ראיכא
 אם וא"י העצם נשבר כמו ספק שנולד הוא האחד הספקשווין.
 לא"ה הא רוקא ס"ם מטעם מתירין ראנו שחיטה לאחר אומחיים
 בלאחר לתלות יש אם ואה"נ מחיים. שכיח ריותר משוםיא

 הוי תו רטבחא ירא דמשמש היכי ריאה אניקבה כמושחיטה
 ראוקמי הטפק מתירין אנו השקול רבספק מתירין ואנו השקולספק

 נמצא פ"א. סי' בגבינות כמו מחיים ספק שנולר הב'אחזק'.
 מחמת אחזקה אוקי מחיים רריעותא אף שחיט' קודם הדקיןניקכו
 שחיטה וקורם זה נעשה שחיטה ק.דם שרגע לומר ותוליןרובא

 כמו היאך וא"י מחם שנולד בטריפות הג' הספק הרוב. מןהיתה
 הסברא בזה המים את המוח הקיף אם רנין ואנו בראש מיםמצא
 לומר לן לית תו מהרוב יצאה רבהמ' כיון בה"מ אף לאסורנוטה
 להתירו לנו הי' ניקב אם וא"י מחט בנמצא .מיהו אחזקה.אוקי

 אומרים וב' לחריץ הגיע אומרים ב' יכורים מים בה שהי'ככוייא מלהיתר: לאיסור יותר שכיח לאאי
 רבהמ' אחזק' אוקי שייך רלא בודאי לאסור יש הגיעלא

 כטיררן אומרים בב' ל"ט רבסי' והאי מהרשר"ם תשו' מרוביצאה
 רטירכא צ"ל אחזק' התם ראוקמינן היתה כסיררן שלא אומריםוב'

 הרוב: מן יצתה ולא הוא בילמא רריר ה.א ריעותא לאוכסיררן
 ניטטרא עשאה ניכר שלה וחלל הירך הן ואלו יש. נבלות?(לצה

 מגבה קרעה החוט פסוקת עם בשר ורוב מפרקתנשברה
 הראשונות ור' לשחיטה. הראוי במקום הוושט וניקב הגרנרתפסוקת
 אוכל משום ללקות נבלה הוה אחר.נות וב' מחיים מטמאין הןמאלו
 הראוי במקום הוושט ניקב לרינא ולפ"ז מחיים. רמטמא לאנבלה

 התום'. כרעת להחמיר לחוש ריש וטריפה נבלה הוהלשחיטה
 ועשאה המפרקת ונשבר ונבילה. טריפה ג"כ הוה הירךוניטל

 לעיין. יש מגבה ובקרעה נבילה. רק הוי הפרשות מן למטהגיסטרא
 נבילה חשוב אי ה.ה ספיקא שחיטה במקום שלא הקנה נפפקואם
 א' גווני. בששה הוא לנבילה טריפה בין והנ"מ טריפה.או

 לענין הר' חשוד. לענין הג' הנא'. מורר לענין ב' או"ב.יענין
 בעודה חתך אם מחיים רמטמאין בהנך ומיהו לב"נ.מפרכסת
 טריפה ביצת לענין ה' מתים. חשובים רמחיים לב"נ '2רימפרכפת

 טפק משא"כ ואסור' חילקו לא אפ"ה ,2נטרפה מיד 'טילרהשאף
 להחמיר. ראוי וראי הוושט ניקב ביצת םפק ומיהו נבילה.ביצת
 טריפ'. לטפק טריפה וראי בין נ"מ זא"ז. מבטלין איפורין לענין.'

 אמרינן ס' עור יש אי טריפ' בספק הנה דרבנן או מ"ה הואואם
 חשוד אין יספק חשור גם ק"י. בסי' '2יתבארו ובתנאים ס"ם.בי'

 כ"ש לראורייתא רחשור ומאן לספק כ"ש לוראי דחשוד ומאןלוראי
 לא: ולהיפךלררבנן

מריפה
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 מספק יצאה יב"ה ח.' אי טריפה וספק יב"ח. ה" אינהכםריפה
 הלכה נתברר יב"ה חי' א' פקוגתא ספק וכןטריפה.

 לידה אמנם ותלר. שתתעבר הי'נו יולדת אינה וטריפהכמאן.
 אבר 'ב'ותרת שפיר. מיטכהת לירה בלא עיבור אי עיבורבלא

 ביותרת סוליר אי אמנם שנים. אלף יחי' דחי' אסדינןדטר'פה
 לעיוני: איכאאבר

 איסור ונפל איסור של וא' היתר 'טק א' קדרות ב' כאן היהאם
 איסור דאסרינן לא,זה יודע ואינו מהן א' לתוךררבנן

 דרבנן איסור ע'ר נפל ואחכ קי"א סי' כסבואר נפל א'סורלתוך
 היתר זתים נ"ט הי' ומתחלה ונשפך הראי2ון איסור ממיןשאין

 אין היתר לתוך ררבנן הב' האיסור כשנפל יא"כ ה'תר.בקררה
 זתים ס"א כאן יש ותו נ"כ לכאן נפל הא' רא,סור אמר'נן ס'כאן
 לקפילא ליתן וכ"ת זא"ז. ומבטלין איסור של וב' ה'תר 'טלנ"ט

 נפלו אם אטעמא לם'קם רא"א במיני מין נ"ה מיהו אה"נארמאה
 דטעסן אף טר'פה וזה נבלה זה באיסוריהן '2חלוקין איסור זיתיב'

 הבירו: מנטל אחר כל אפ"השוה

 ל כט טימן טריפותהלכוה

 דשמונה מבואר כ"ט בם" ייט. טריפות מיני כמה ~מאלהא
 א' נפ"ש. חנ"ק ר"ן וסימנם הן טר,פותמיני

 מוח של קרום ניקב נקובה ב' נ"ז. בסי' וכה"ג אר' שדרסהררוסה
 ונקיבת ל"ג. בפי' הוו'טט ות'רב'ז הוויטט ונקיכת ל"א'טבסי'
 בסי' הקנה ונקיבת ל"ו. בסי' הריא' ונקיבת ל"ר. בסי'הקנה
 ונקיבת מ"ב. בסי' המרה ונקיבת ל"ו. בסי' הריא' ונקיבתל"ר.
 מ"ה. בסי' האם ונק'בת מ"נ. בס" הטחול ונק'בת מ'. בסי'היב

 וביה"כ והמסס וכרם הק'נה ונק'בת מ"ו. בסי' הדק'ןונק'בת
 בתחלת האוגא חסר' ג' מ"ט. בסי' הק'רקבן וגק'בת מ"ח.בם.'

 נטולה ר' בהגר"א. ועיין ל"ה. בסי' האונות חסרו כנוןברייהו
 מ"א במי' הכבד ונטילת ל"ג. בסי' ועליון התחתון לחי ניטלהיינו
 שבסי' גלודה ג"כ ה'א נטילה ובכלי נ"ו. בסי' הצה"נוניטלו
 מ"ח. שבסי' הכרם את ההופ' ביטר ר'ב שנקרע קרועה ה'נ"ט.
 פסוקת היינו פסוקה ז' נ"ח. שבסי' מסש נפולה היינו נפולהו'.
 שבורה ח' ל"ר. בסי' הגרגרת ופם'קת ל"ב. שבסי' השדרהחוט

 הסמוך. שבסי' הגלגולת וחניסת נ"ד. בסי' צלעותיה רובשנשברה
 והרמב"ם בהן. נכללין הטריפ'ת וכל נ"ר בסי' הצלעועקירת

 יעו"ש: בפרטן טריפות ע' סונה סה"טפ"י

 טריפות מי"ח אחד בו מצא כך ואחר עוף שאכל באחד שא?הב
 סי' ח"ב מאירות פנים בתשו' כפרה. צריךאי

 דהוי שאכל מה על כפרה צריך דאין הילה י"ט סי' ובח"נמ"א
 כ"כ(: נ"כ ל"ה לסי' לפ"מ )ובפתיחהאונם

 כ"ח: שסואל סקום בתשו'יעי'

 למימן

 ונהרוצע רבות מכות שהיכת' שנחבסה חי' או בהמה שא?הנ
 מבואר שם העצם. רוב נסדקה או גולנלתא עצםרוב

 אלא בעיגול שלא נסרקד או שהוכת' גבהה בדוב בין הנךרבכל
 הקיפ' ברוב בין הקרנים לצר ולמעלה מעינים שהיא גבההדרך
 שכל עא"פ טריפה המוח כנגר שהוא מקום אותו בעינולהיינו

 נחבם' אלא הוא קרום משום לאו ועליון תחתון קיימיםהקר-סים
 חי דאפילו ופר"ח הכו"פ וכ' הש"ך. כ"כ הוא בפ"עטדיפו'
 התב"ש האריך ס"ם לענין אך טר'פה. וראי רהוי מהני לאיב"ח
 ספק רהוי הפ"מ אליו והורה ס"ם לענין ספק מקרי רשפירומסיק
 ראי; להלכה לתב"ש )וכתב הוא. איפשטא דלא דבעי'טריפה
 ולמעל' העינים מן שהוא הנ"ל הנ'בהה במקום שלא כ"אלהכשיר

 שלא שהוא שם היטטח כל וברוחב למעל' גלגולה אמצע עדבאורך
 ננר מעט עכ"פ שיהא קטן החבים' מקום שיהא ונם המוחכנגר
 הנלנולת הצי ערך והוא לבד בעור מכום' שהוא הגלגולת ח,קאותו
 שיהא צריך ולמעלה מע,נים נמעך ואם הקרניים. לצר מעלה צדיטל

 הראש. ברוחב הקרניים עד העינים מן שטח אותו נגדהמיעוט
 המיעוט שיהא צריך ולמעלה היורף מן באחוריים הוא המיעוךואם
 סדק בו יש רק נמעך לא ואפילו ולאחרי' 'טלפני' הגובה כלמן

 שקצר כ"א להתיר אין המוח ננר הנלנ'לת לרוחב הוא אםאחד
 סרוב פחות שיהא צריך מלפניו אם לאורך הוא ואם היקף.מרוב
 בסדק להתיר יש ובה"מ הקרניים. עד למעל' מעינים שהואממה
 לכועל'. גלגולת מאמצע יוהר מעט עד העינים מן ארוך אא"כזה
 מעט ער 'נמשך העורף ממקום מאחוריו מתחיל הפדק אםוכן
 נסרק לא אם וכן בהפ"מ. אפילו להטריף יש באלו מאמצעיותר
 בתשב"א העלה כן כנסדק רינו סעט ברוחב ארוכה כרצוע' נמעךרק

 הלכ':לפסק

 חסר ראם מבואר שם ממנה. וחסר הגלגולת נפתח' שאלהר
 טפח שליש על טפח שליש שהוא כסלעממנה

 כ"כ קיים לעצם הסמוך הקרום אפילו טריפה טפח 'הקיפועגול
 באריכות(. בפ"מ )יעוי' סהני לא יב"ח שהיי' ואפילוהש"ך.
 הכו"פ זה על ונתן וטריפה. מסלע כיתר הוי מצומצםוכסלע

 בדוחק: בינונים שעורים ז' כרובמרה

 בין דאם מבואר שם חסרון. בהם שיש נקבים נקבה אם יטאלהה'
 נקב בין 'כשאין )ש"ע( טדיפה כמלע שיעורכולם

 דחומרא סיים והפ"ס ותב"ש )פר"ח כנקוב נרון נקב כמלאלנקב
 )רס"א( בזה"ז אפי' להכשיר יש השיעור מזה בפחות אבלהוה(.
 משערין קטנה בבהמה אבל כסלע. שיעור הוי נדולה בבהמהורוקא
 ואח"כ בשיעירה גדול עיון רצריך התב"ש וכתב קטנות'. לפיהכל
 עב'ד יא ואי תב"ש נזה בקיאין אנו ונם הקרום. בריקתצריך
 הגר"א: ד' וכ"נ חולי ע"י נפחת ואפי' טריפה ספק הויהכי

 לרובא. מצטרפין אי חסרין בדם שאין נקבים יניקבה שא?הו
 אי לי מספק' והש"ך גוונא בכל מכשירהפר"ח

 הכאה ע"י נעש' אי להבחין ריש העלה והתב"ש לרובא.מצטרפי
 להקל חולייש ע"י ואי הגרע"א. רעת 'כ"נ לרובא.מצטרפין
 אפי' לכ"ע כיטר' דאל"ה נקב כמלא לנקב נקב בין כשאיןוהיינו

 לרובא: א"מ ב"ח שישבנקבים
שאלה
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 אלא ניקב 5א אפילו דבעוף מבואר שם בעוף. בנקבה שאלהז
 אווזות כגון המים בעוף ל"מ טריפה. בכ"שאלא

 טריפה דיבשה בעוף אפילו אלא טריפה ודאי שהוא אווזותובר
 או חולי ע"י בין חיל.ק אין מים של דבעוף הפ"מ וכתבמספק.
 יב"ח. מהני יבשה של ובעוף יב"ח שהיי' מהני לא וגם ארםע"י
 ערך לפי כשייור הוא אם אך כשר. חולי ע"י אם יב"ח בלאוגם
 הגרע"א. כתב וכן מריפה ולעולם חולי וע"י יב"ח. מהני לאאז

 נוטה ובהפ"מ לעולם לרירן יהחמיר הבל"י רעת בעוףונחבם'
להתיר:

 מעל הנוצות את שמסירין שאחר אווז'ת מיני יש למאלהח
 של והעור הגלגולת על גומא נראהראשיהם

 וכאשר נקב כעין ונראה לתחת כפוף שהעור רק שיםהגלגולת
 ומגיע סדק בגלנולת נרא' הראש לפצוע כדי בעור לחתוךמתחילין

 המים בעופות הן עופית מיני יש גם קיים. והקרום המוח קרוםער
 שיש תרנגולים כגון היבשה בעופות הן אווזות ובר אווזותכגון
 להן יש ורוב חטוטר.ת כעין זקופות נוצות ג5גולתם בעצםלהם

 וחלוקי רעות חלוקי איכא אלו בעופות הגגולת. בעצם ניכרחםרון
 וחב"י צ"צ דעת והיא מיד להכשיר רנוהגין מקומות ישמנהגים
 ביופות דמקילין מקומות ויש בפשיטות. רמתירין וכו"פיש"י

 בצים הטיל' או יב"ח בשהו לא אם באווזא. ומחמיריןהיבשה
 דעת וה.א לעצמו יחמיר ות"ח באווזא. גם מקיליו בהפ"מאז

 אחר כ"א אלא בעופות מתירין ואין יותר. מחמירין וישכו"פ.
 ובעוף בצ"ע. הניח והפ"מ התב"ש. הוא שלם אם הגגולתבריקת
 מה"ק .בנור"ב התב"ש. כדעת לאסור רעתו נוטה ודאיהמים
 ע"א סי' תבואה פרי בתשוב' ועיין לעולם. בהפ"מ מתיר ה'סי'

 כשיעור בו אין דוראי השירה כחוט רק דנקב מרבותיודמקובל
 יב"ח שהו אם בספק אף בפשיטות להכשיר נוהג בזה סלעערך

 חיו"ד בנוב"י עור ועיין בריקד. בלא אף להתיר נוהגובשה'
 וי"ט: וי"ח י"בסי'

 העצם הנפוח שחתכו ואחר נפוח לו יש הגלגולת אם 2מאלהט
 מים. של עוף אפילו רכשר מבואר שםשלם.

 וקיים שלם והעצם העור נקרע אם דה"ה הט"ז בשם הפ"מוכתב
 מים: של בעוף ראפיל. הוא והוסיףכשירה

 הריב"ש ונקשר. גלגולת עצם שנשבר עוף מעשה שאלהי
 דאפילו הפ"מ וכת' השיגו. והפר"חהכשיר

 לאו או סלע כשיעור בה יש וספק הגלגולת עצם שניקבבבהמה
 כמעשה כבראשונה ימה ונקשר נתחבר ואח"כ לבדקה הספיקולא

 בנו"ב הורה .כן שנתרפא' במה ראי' ראין להתיר אין נמירריב"ש
 נקטינן: וכן י"חסי'

 הדם נצרר והי' מבחוץ שלם עור שהי' באווזא מעשה שאלהיא
 מטריף הפ"מ וחסרון. נרקב העצם שהי' ונמצא העורוחתכו
 הכל עמה עופות שאר שמלחו כגון בהפ"מ ואפי' במליחהאפי'
 בעוף רדעתו כמדומה דברי. ולפי )יעו"ש ס"ס הוי ולאטריפה
 הנמלחין עופות שאר להתיר צר איכא במליחה בכה"גהיבשה

 : וצ"ע(עמה
 והוציא גסה בהמה של הגלגולת פתח שהשוחט אירע ע~אלהיב

 מן יוצא הגלגולת בתוך וראה מתוכההמוח
 בולט ויותר שעור' כאירך ופעמים מאריך חר עצם הגלגולתעצם
 ובעליונו אצבע כחצי בתחתיותו קצת ורחב חר ועוקצו המוחלצר

 העל' ב"א בתשו' הרב'. פעמים כן נמצא ויסוב והולך מיצרהוא
 שברק אירע ואם כלל הפסר כשאין לא אם בריקה להצריךשאין
 בבדיקה. בקיאין אנו שאין ולומר להחמיר אין הריעותא.מצא
 ידוע דבר שה.א כיון ובמישוש העין במראית בורקין אנוושפיר
 והסתכלות בדיקה על לסמוך יכול מ"מ לכוין יוכל יא אםואף
 בתחתון עיון ע"י אם אך צריך. לא העליון וקליפת בתחתוןיפה

 בדיקה קורם מוח של קר.ם נאבר אפי' להטריף( )יש נקב בונמצא
 כ"ג: סי' ובב"א נ"ד סי' מאירות בפנים יעוי' להמריף.יש

 לאמימן
 רמוח מבואר ל"א בסי' שם מוח. של קרום ניקב שאלהיג

 נקב התחתון וניקב זה על זה קרומים ב' לוייט
 להכשיר. בהפ"מ הרמ"א דעת לחוד העליון ניקב מריפהמפוליט
 .התב"ש להטריף. בה"מ דאפילו וב"ח רש"ל בשם והש"ךוהם"ז
 וכ"נ הפסיר. לא בהפ"מ כרמ"א והמיקל יחמיר רהמחמירכתב
 לקוי כולו העליון עור אם אבל בעלמא בנקב ורוקא הפ"מ.רעת
 בהפ"מ אפי' להטריף יש כלל ריעותא בו אין רתחתון אע"ג רובא'
 זה אפי' שניהם ניקב דאם נראה רזה הפ"מ וכתב התב"ש.כ"כ

 לעולם: טריפה קוץ ע"י דניקב כתב 'הגרע"א מריפה.שלכ"ז

 ורואין הרב' או מעט נחםר או שנתנרנר עצמו המוח עמ~ולדןיר
 שאר ככל כלל ריעותא בו ואין יפה הואשהנשאר

 הש"ך דעת מבואר שם ריעותא. בלא קיימים והקרומיםמוחות
 כ"כ הי' אם כשיע.ר חסר בראש המוח ראם אהריו נמשךופר"ה
 אפילו ומכשיר עליו השיג והתב"ש טריפה. ונופל שוחהבחוט

 כשייור:בחסר
 רק דאפי' מבואר שם קצת. ונתרכך נתמעך אם 2טאלהטו

 קצת שא.תו רק קיים שכולו אע"פ היינומשהו
 בין להבחין בקיאין אנו ראין טריפה. לקרום מגולה הואמשהו
 מריפה: שהוא ממש נסמסמס או הומרח וכ"ש למיסמום.מיעוך

 בתיך מונח'ם או הקרום בתוך מים נמצא אם 2מאלהטז
 כשיעור מהמוח ונחסר קמנה כיס כעיןהשלחופית

 סביב השלחופית או המים מקיף המוח ראם מבואר שםהמים.
 דנמצא או מהמוח נחסר אינו אפי' להקרום המים מגולה הי'שלא
 והט"ז ראסור. ופר"ח -התב"ש הש"ך דעת לגלגוית קרוםבין

 נחסר. אינו והמוח לגלגולת קרום בין במים מתירי' ול"שוכו"פ
 להקל צד איכא ובהפ"מ אסור. ולעולם חילוק אין בשלחופיתרק

וצ"ע:
 מבואר שם לא. א. במוח מכוסה הי' אם ספק הי' שא?היז

 מן במוח מים אחר לבדוק אין ומ"מדטריפה
 פתיחה. בלא לעכו"ם למוכר' או הראש להשליך ויכולהסתם
 בראשה שנמנעת כגון ריעותא בדאיכא אבל ריעותא בדליכאורוקא
 בפתיחות ההיתר שיתברר ער לאסור יטיש פשיטא שווינרעלשקורין
 בהפ"מ דאף הפ"מ וכתב הט"ז. כ"כ לאס'ר יש בריעבר ואףראש
 בחורש אף ריעותא ובדליכא בהפ"מ. להתיר הגרי"א ודעתאפור.
 לעכו"ם שלם הראש שמוכרין המנהג ותולעים מים רשכיח ואבתמוז

 מים: שם יש אם רואיןואין
 שם המוח. לקרום סמוך בקדירה תוליים נמצא אם 2מאלהיח

 בעליון לא רושם שום בקר.ם שאין ראע"פמבואר
ולא
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 התב"ש, כ"כ בבדיקה ראא"ב כהפ"מ ואפיןו טריפה בתחתוןולא
 'טיכדוק בריקה ע"י כיטרה כחוטם כנון יקדרה חויז נמצא אםאבל
 רפי ואפי' ום"ם. ט"ז רוי2ם. 'טם נמצא לא אם מוח שלקרום

 הפ"מ: כ"כ מותרת אפ"ה חו'ן לגביהתולעת
 ראפי' מבואר 'טם המוח. תוך תילעת נמצא אם זמאלהיט

 להטריף. יש בקרומים ריעותא יטום נמצאלא
 כ,טר. לקרום מגולה ואין ההוןע מקיף המוח ראם התב"שודעת

 לעולם: לאפור ונוטה לרינא בצ"ע הניחוהפ"מ
 מינח שהמוח רעצם מנואר שם המוח. הולך היכן ער שאלהכ

 פיה על ויש קרירה כמו נרו, חלק בו ישבתוכו
 הקררה בתוך מהכוח ש"2 מה וכל פולין ב' כסו הצווארכלפי
 קרומיו ונקיבת כמיח נרון ככלל הפולין שכנגר ומוח הפוליןער

 השדרה: כחוט נידון ואיהך ומשםבמשהו
 הולעים. כשור'2ם נכצא הקרומים כיטחותכין 4"עמים שאלהכא

 לברוק בדיקה ע"י ג"כ להכיטיר רייט כתכושם
 תולעים שם אין אם וגם התולע. במקום נקוב אין אםהעצם
 יש נקוב שכקררה עצם נמצא אם אבל לקרים. סמוךבקררה

 כ,וח: של קרום בבריקת ראא"ב'הטריף
 ונתערב בי' רסטרפי' אחר כבש בראש מים נמצא אם שא'הכב

 מחכם קבלתי כתב הב"ח כבש. סאיזה נודעולא
 כו שנמצא כבש וכל הכבשים של היטררה בחוט לברוק רישאחר
 שהראש ותולין לשדר' סהמוח הנמי2ך בחוט מים בו יהי' בראשסים
 עליו השיג ק"א בסי' וט"ז האחרית. להתיר כבש מאותוהוא
 במי' הפ"מ עליו וכתב כו'. להתיר כראי זה הדבר שאיןוכתב
 הוא ומררבנן ברוב בטל רטה"ת בתרי הר נהערב אם מיהול"א
 וא"כ להתכבר הראוי חהיכה או שבמנין רבר לי' רהוי מי2וםאסיר
 בתיטו' המ"ב רעת גם לצרף יש אח"כ ער האיסיר נורעכשלא
 בחר הר אבל הנ"ל הב"ח סברת עם ס"ם הוי נורע רלא וי"ז ל"וסי'

לא:

 עב, כמןעו .שר144יוי

 הסוח. את ההופ' עור היקף רוב ,טנפסק השררה חוט שא4הכג
 ואם קיים הסוח 'טכל אע"פ רטריפה טבואר'טם

 דפסיקת כשר שבפנים המוח כל '2נפסק אע"פ העור רוב נפסקלא
 מ.ריר: ולא מעלה לאהמוח

 מבואר שם לזה. זה דכמוכין נקבים הגרגרת בנקב שא4הכד
 ררוקא וש"ך הב"ה רעת אחרונים. בזהרפליגי

 רעיקר חולקים ותב"ש והפר"ה אחר. במקום היקף רובנפסק
 נקב כסלא הנקבים בין אין דאם ל"ר( )בסי' בגרגרת כמולהטריף
 הום'ף והתב'"ט הקיפו. לרוב שביניהם השלם בצירוףמצטרפין
 רוב הכל ב,ן שיש לאחור ולסטה לפנים סימעלה נפמקראפילי
 כגון טריפה כה"ג בגרגרת רה"ה )וכתב הפ"מ הסכים וכןטרפה.
 והכו"פ לאחור(. שליש ולכ,טה שליש מלפנים לסעלה נפסקאם

 לסעשה; לא אבל וש"ך כב"ח להלכהכתב
 שלא ראע"פ מבואר שם לארכו. העור נסרק אם שא?הכח

 )כ"כ כשר לכ,טה ולא לכועיה לא כלוםנשאר
 רא"א דכתב אך הפ"כ. המכים וכן כפר"ח רלא ותב"שהט"ז

 למעלה משהו שיהי' צריך הפולין לכנגר השררה חוט ביןלצמצם
 כשר; המוח רנתמעך אף העור נסרק לא יאםשלם(.

 אך קיים שבפנים המוח וכן יחזק בריא העור נמצא שאיהכו

 והפר"ח הבה"י '2ם '2חור. הוא 'טבהוט'טהעוך
 אבל בריא. הוא מבפנים כ'2המוה ודוקא יהכיטיר העיובקו"א

 להטריף: נראה מכפנים נפסר המוה ;םאם
 נקוב החוט הי' ואילו כמים :נ'2פך המ'ח הומרה ע:4)יזקכז

 החוט 'טימצא ער רנימום רק יוצא הי'לא
 שם לעמור. יכול הי' ויא י2וחה לירו 'טח..ז המעט הי'כשמעמידו

 לפסוק: הקרום סוף הלקותא רמצר הפ"מ וכתב רטריפה.פבואר
 ואם כבר שהיא אלא המוה מבפנים נהרכך לא ע:4ל?הכח

 מבואר שם כברו. מפני לעמור יכול אינומעמירי;
רטריפה:

 רכשר מבואר שם ונהרוקן. סהמוח קצת נחכר שאלהכט
 נתרוקן הא קצת נתרוקן ררוקא הש"ךיהעלה

 הרבה להתמממם ררך ובנסמסמס שוחך. ההוט רהוי טריפךהרבה
וטריפה:

 סבואר שם השרר'. חוט של זה ה טריפ ה,כן עד ע(4ולדקל
 פרשה פי' ער השדרה אורך בכל הוארבבהסח

 רלא )כה"פ טרפה ספק '2לישית פרשה ופי בכלל. וערשלי'2ית
 טריפה רוקא הפיצול חוטי אבל וייט"יט(. הרמב"םכיטיטות

 כשרה נפסקו אם בשלישי אבל פרשות. הנקרא ושני,םבראיטונים
 הוא ובעוף וכשרה. הי2ררה כח תש ואילך ומשם בפ"ט()עי'

 נהוג. והכי לגוף המחובר עצם שכיבת כ4ות מקום ער החוטטרימ.ת
 כש"ך רלא ופ"מ הכו"פ והסכסת א( ברמ' הט"ז כרעת)והוא

 והולכות שמונחות קטנות עצמות אותם עד הוא טריפותרלרירי'
 המחובר עצם עד אף בהפ"ס רמיקל והרמ"א השרר' ערבשיפוע
 ער דהיינו הג' כרעה שמטריף רמי כתב יהפ"ס בכה"פ. עי.ןלגוף
 טריפה: ספק אלא אינו עכ"פ לגוף המחובר העצסות אורךסוף

 הסקל והלך במקל השרר' על אותה שהכה יהסה שאלהלא

 רכשרה מבואר שם השדרה. אורך כל פניעי
 בלא בריקה ראפי' הפ"מ וכתב החוט. נפסק שמא חיישינןולא
 קשרים במקל 'ש ואם זו הכאה טהמת נפלה לא אם צריך אינו'טהי'

 אורך כל פני על המקל הגיע לא אם יכן הקשרים. למקוםחויטיטי;
 אם וכן המקל. שכלה במקום החוט נפסק שמא חוששיןה'טררה
 המקל נשכר אם וכן החוט. לפסיקת חוש'2ין היטררה ירוהבהכה

 בי' ראית או רגבה אפלגא חוטרא ש4ים כמו הוי הכאהבשעת
 רחוששין הני וכל סק"ה( )ט"ז בריקה וצריך בכח שם רמכהקיטרי
 אמות ר' הליכה א' אה"ש החוט וכריקת מע"4 שהי' תרתיצריך

 כן השררה בחוט בריקה צריך והלכה בשהתה )ואף החוטובריקת
 אנן נם לבר דבחוט זו בכריקה בקיאין ואנן הגרע"א(.העלה
 ופ"ת הפ"ח ממקנת הוא )כן אא"ב החלל כל לברוק רדוקאבקיאין
 בסי' רמבואר הכאה מחסת נפלה ראם הפ"ם כ' והגרע"א(.ופ"מ
 ראא"ב. ל"כו לרירן יבריקה דשהיי' נפילה הוי מי"ט פחות דאףנ"ח
 אף א"כ החוט בריקת רק א"צ ראז ר"א יפה הילוך בהלוכ'אבל
 ובריקת הילוך מהני קטרי בי' אית או רנבה אפלגא חוטרא שליםאי

החוטים:
 רא"ח מבואר שם רנייה. שגוררת עוף או בהמה שאלהלב

 )והוא נקטה שגרונא אמרינן אלא החוט נפכקשמא
 השוח מן אווז קנה אם ולכן שנפלה. נ.רע רלא כיון רגיים(כאב
 וסותר ל"צ בריקה ואפי' נקטה רשגרונא סותרת לעמור יכלהולא

 חוששין שנפל' נורע אם אבל ופ"מ(. הט"ז העלה )כן מירלשוחטו
 הסכיסו כן טפחים סי' פהות כנפלה ומיירי החוט. בריקתוצריך

התב"ש
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 בנפלה ראי רע"א. וכנליון וברג"מ כ"ו סי' ח"ר ב"י והנהתב"זם
 לה אין טפחים מי' פחות אפילו אחרים הפילוה או טפחיםי'

 החלל כל לכדוק צריכין טפחים י' ונפלה צולעת שהיא כיוןתקנה
 מהני. חרש י"ב רשהיי' הכו"פ וכתב בקיאין. אנו איןובזה
 כל פני על שהכה אף רנלי' ונוררת נכה על בהכה וכן הפ"מוכתכ
 והוי רנליה שנוררת כי.ן החוט בריקת צריך אפי"ה השררהאורך

ריעותא:
 מבואר שם שלה. החוט נפסק ולא השררה נשברה שאלהלנ

 . כשרה נפסק שעלי' כשר כל גם אםראפילו
 שלנו הבריקה על סמכינן הלכה אם אך כריקה. מצריךוהרנ"מ
 נשברה ואם לברוק. מהני לא הילוך אפילו בעוף אבלבבהמה
 נבלה: ולא טרפה עמו בשר ר.ב נ"כ נפסק אפי' החוט ונפמקהשררה

 שעל בשר ורוב המפרקת שנשבר עוף או בהמה שאלהלר
 השררה חוט נפסק ונם הצואר מאחוריהמפרקת

 רזעירי מימרא )והוא נבילה רהוי בל"ש מבואר שם רוכו. אוכולו
 המפרקת רוב רק נשבר לא אפי' נמי וה"ה ע"ב( ב' רף רח'ליןפ"ק
 התורה בכל ככולה ררובא נכלה הוי נמי החוט ורוב בשרורוב

 כ"כ(: ברור זה אין)ומו"מ

 שם קיים. והחוט עמו בשר ורוב המפרקת נשבר 7כם4ולד2לה
 רהנאין כ"ז בסי' ע"ל ררבוואתא פלונתאמכואר

 רנשבר הי' ררעתו להשואל העלה ז"ל הט"ז של אחיומהר"י
 נבילה. חוט בלא אף בשר ורוב ומפרקת טריפה לברהמפרקת
 ובמפרקת כשרה לבר רבמפרקת אלא אותו רחה מהר"יוהנאון
 רבלא ע"ז נם חילק והט"ז רנבלה. השואל לרעת הורה כשרורוכ
 וכרו"פ והתב"ש הפר"ח הסכימו ולרעתו אינו טריפה אףחוט

 כשרה לחור המפרקת נשבר' רינא לענין הפ"מ כתב זהומחמת
 רוקא. בהפ"מ אלא להתיר אין עמו בשר רוב ואם הפ"מ בליאפי'
 כ"ח סי' חכ"צ בשם ט"1 סי' העצמות טריפות בריני הל"שוכתב
 המפרקת בנשבר נבילה משום לאסור רהאריכו ושבו"י בי"עותשו'
 נשכר אבל נבלה ספק דהוי לדינא ומיים חוט בלא אף בשרורוב
 ומ"מ מכשירים. רכולהו להחמיר דאין יראי וחוט כשר רובביא
 בחוט לברוק וצריך ראורייתא ספיקא הו"ל בחוט ברק שלאכ"ז
 טריפה רהו כל ריעותא בו יש ואם כשרה ריעותא שום כו איןאם
 מהחיט קצת שנפסק רואה אם אף שבירה אחר מיד בורקואם
 ולא ריעותא שום כו ואין שלם הנשאר ואותו רובו נפסק שלאכל

 המקצת אותו רק השבירה קלקל שלא לו שברור באופן מראה שינוי'
 כשיש וה"ה ררוקא ברובו השררה חוט רפם'קת כשרהשנפסק
 שום בלי ויפה שלם שהרוב היטב שרואין כל במקצתוריעותא
 וכשר. מקצת אותו רק קלקל לא רהשבר דאמרינן משום כשרלקותא
 שיתרפא שהות דאיכא השבירה אחר מיד בודק אינו אםאכל

 שום בלי ויפה שלם שהמותר אף כ"ש קלקול שרואה כלכנהיים
 לזה והשיעור נתרפא. שמא דחיישינן טריפה מראה ושינוי לקלק

 אף וכן המכה. פי דהנליר ההוא כי נ"י הוא לנ:-רפאלכויחווש
 רק פסיקה שום בלי שלם שכולו ואף השבירה אחר מיד ב:דקאם

 השביר' ראמרינן טריפה מראה שינוי או קיקול שום איזהרואין
 נ' אחר כשבורק מתירין שאנו דמה ורע השררה. חוטממסמסת

 מתירין אנו לעולם לא במקצתו אפילו ריעותא ש'ם בו כשאיןימים
 עקומה שררה או עקום במפרקת לקמן שיתבאר הררך עלכ"א

 בזה: ה"ה שם שיתבאר מה וכל ונתרפא שנשברדחיינו

 בשר ורוב רובו או כולו החוט ונפסק המפרקת נשכר ע:אלהלו
 נבילה: ואיני טריפה רה"ז בל"ש מבואר שםקיים.

 רהיינו עקום במפרקת לפנינו הבאים ובהמה עוף שאאהיז
 עקמומית בו וניכר נתרפא ושוב המפרקתשנשבר

 כתב שם ונתרפא. השררה שנשברה עקומה בשררה הבאיםאו
 זה ברין הנה כ"ז סי' )ע"ל המורה עיני ראות לפי זה רריןהל"ש
 שלם החוט ואם אותו רבורקין כזה כתכ הכר."פ רעותחלוקי
 ריעותא בו יש ואם כשר וכרומה ורקבון ריעותא שום בי.יבתוכו
 הפ"מ(. וכ"כ החוט לפסוקת או המפרקת לשבירת רחיישינןטריפה
 העקמימית ראם המורה עיני ראות רלפי הל"ש מכריע לרינאלכן
 מהשני האחר צר שנטה יר רב ככח השבר שהי' מזה רניכר מאררב
 חוט שנפסק טובא שכיח אז נרול העקמומית ומחמת רבהנטי'

 ויפה שלם אותו שרואין ראף החוט כריקת מהני לאהשררה
 כשהעקמומית וכ"ז ניכר. ואינו היטב שנתרפא רק שנפסקחיישינן
 הי' שלא .ניכר מעט רק עקמומית שם אין אם אכל הואנרול

 בריקת ומהני החוט נפסק שלא קרוב אז נרולה ובנטי' בכחהשביר'
 אף דהו כל ריעותא בו יש ואם כשר ויפה שלם הוא אםההוט
 השאר ונתרפא כולו נתמסמם או שנפסק רחיישינן טריפהבקצתה
 שיראה בבקיאות אח"ז לברוק וצריך טריפה. ספק ה"ז נכרק לא'אם
 נפסק המפרקת או השררה בפתחו נם אם ראלו בשלימותהחוט
 בדיני מל"ש )ע"כ בריקה לו אין שוב שלם החוט ראה ולאהחוט

 ושררה(:המפרקת
 המחוברים מכינים הנקראים קטנים מעצמות א' כנשבר 7כ:אלהלח

 ששם העצמות על המה הנ"ל עצמות ושכיבתלגף
 חיי"ר חכמים עטרת בתשו' בשבירה. עוק'1 הי' ולא הריאהנחבא
 כן: העלה הפסר רבמקום ונראה הכל. להתיר העלה כ'סי'

 בצי תפארת ובתשו' ס"א סוף בתשו' יצחק בתולרות דעי'לט
 ובתשו' נ"ט סי' סוף ובשבו"י נ' אות ס"ז סי'חיו"ר
 י"ד: סי' החדשותב"ח

 לבמימן

 בעוף. התחתון חרטום או בבהמה התחתין לחי ניטי שאלהמ
 עיקור מישום רליכא בענין ניטל ראי מבוארשם

 )כ"כ כשרה בכלל ער ולא הסימנים מקום יר שנעקר רהיינוסימנים
 החב"ש וכתכ והלעטה. המראה ע"י לחיות שיכול והואהפ"מ(
 :טלת הטו עם אבל כשרה הטולמל' ער הלשון נימק רוקחבשם
 לחי ניטל יאם והלעטה המראה ע"י לחיות יכולה ראינהטריפה
 עי' וש"פ ש"ע מספק. טרפה רעוף עליון וחרטום רבהמהעליון

כרתי:
 הוי בכ"ש דאפי' מבואר שם לחללה. שנקכ וושט 7טאלהמא

 חולקים ופר"ח הש"ך אבל המחבר. לדעתנבל'
 ונוב"י והתב"ש אח"ש. אלא מחיים נבלה הוי לא רבוושטוהעלו
 מחיים בו אין נבילה טומאת אבל מחי,ם בו יש נבילה ראיסורכתב'
 הוושט נקיבת מספק הביצים ומ"מ הפ"מ וכתב שתמות.ער

 מותר אי הוושט נקיבת בספק ואו"ב המחבר. לדעת אפילואסורים
 לעיין: יש אחריולשחוט

 דטריפה. מבואר שם לחללו. שניקב הוושט תורכץ שאלהמב
ואח
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 ומטהר טריפה הוי הרא". ובמקום אח"כ וי2חט התורב.ו ניקכואם
 הביצים( ולענין או"ב לענין לטריפה נבילה בין )ונ"ט נכילהמירי

 וכאן: כ"ז ונסי' לה"'2 בפתיחה בפ"מועיין

 שיעור ברוג מזה זה ונתדלרלו מהקנה הווי2ט נ"יד שאלהמג
 רטריפה: מבואר 'טםאוךכן.

 מבואר 'טם כמשהי. מפולי2 נקב נגו שניקב ז"ק שא?הטר
 כיטיאריך הוושט עם 'טימהח זהו נגו ואיזהודטריפה

 ונעי2ה וושט כלפי "2פע שמהחיק ממקום )דהיינו צווארוהעוף
 הטור(: כ"כ נגו נקרא זהו הקררה על הכיסוי הזפקעל

 מבואר שם נגו. ולא מפולי2 נקב 'טניקכ זפק יטארשאלהמה
 וש"ם: ש"ע מ'תר '2ניקב זפקרשאר

 בו נשתייר אפילו רטרימה מבואר שם הזפק, ניטל קטאלהמו
 הקורקבן אל הווי2ט מן לעבור המאכל '2יוכלכדי

 האהרונים: כל כ"כ כשרה. הזפק ניקב אבל ניטל אם טריפהמ"מ
 דטד'פה מבואר '2ם יקירק-;. הז"ק '2יין המעי ייקישאאה

 העב בשר ררק היי2ר אור ביטם הגרע"א וכתבמםפק.
 אבל להקורקבן שייך שמא מפק זה אגוז כמין ,2הוא הקורקבן'2על
 וכתב כזמק. דדינו פש'ט עב. בשר לאותו הזפק בו 'טיי2כוה

 להכשיר 'ש לא או ניקב אם ספק רייט רהיכא נ"ם הט"ז לדעתהפ"מ
 הפר"ח וכתב ניקב, בםפק זה במעי להכשיר הבה"י וכ"כמם"ס.
 זה במעי נראה שאין אע"פ תחוב מהט נמצא אם וסיהו עלי'בקו"א
 נוטה והפ"מ אחד. ספק א~א כאן ראין להטריף יש נקבשום

 תחוב ולא ובנסצא בצ"ע והניח מעל"ע ולא בתחוב אףלהתיר
 הפ"ס(: )כ"כ כשרכלל

 מבואר שם לאו. אי מבחוי1 בריקה לי יש אי וושט שאלהמח
 דכיון דרום' לענין בין מבחוין כריקה לודאין

 דחיי':ינן נקב לענין ובין בו ניכר הררום אורם אין אדוםשהוא
 אדום. שכולו להכיר וא"א ונתבייש בנקב דם טיפת נכנםשמא

 רש"י: כדעתומחמרינן
 לוושט יש עורות רשני מבואר שמ הוושט. ניקב ע~אלהסט

 אפי' אםורה שניהם ניקבי כשרד מהם אחדניקב
 ונסתם: קרום בועלה

 שם זה. כנגד שלא זה קרומים שני שניקבו יוושט שא?הנ
 )דסהני זה כננד 'טלא זה ניקב דאפי'מכואר

 דמתרמי )ראפשר אחת ברוח שניהם שניקבו והוא טריפהבקורקבן(
 רוחות סב' אבל טריפה למטה וזה למעלה ניקב זה ואפי'אהדד'(
 התכ"ש הילה )כן כשר שכנגדי ברוח וזה זה ברוח זה ניקגרהיינו

 דרבנן איסור אלא הוי לא הרבה רברחוקים דפ"מ וכתבלהכריה(
 בניכר זה וכל דאורייתא. ספיקא הוי הרבה רחוקים איןואם

 חול': ע"י באשהנקב
 מבואר שם קוין. ע"י שניקב לחוש ויש הוושט בניקב שא?הנא

 )רוושט דטריפה מודי כ"ע לבר הפנימי ניקבראם
 ניקב אם אך הב'. עור נם שינקב ושכיח מבחו'1 בדיקה לואין

 הוא אם להכשיר הש"ך רעת דרבוואתא. פיוגתא יש לבדהחיצון
 דתכ"ש ורעת ספק. בלא אף הפניסי בדיקת ע"י ידועבמקום
 החיצון ואפי' הפגימי נ,קב בין טריפה דלעולם הש"ך דבריבפירוש
 סקום בשום פנע שלא וראינו המחט לפנינו כשנתחב אךלבר.
 ולא הפנ'ם בריקת שפיר מהני בהא החיצון בעור הזה במקוםכ"א
 הם"ם טהני לא ודאי דאל"כ שלם החיצון בעור .ע"כ אחר.בענין

 בניקכ קאםיר וכרו"פ הט"ז ודעה ופ"ם. תב'"ט יעוי'ר'2כיה
 ומקום בםפק אפ" י:לם כ'2עור החיצון עור וכ"ש הפנימיעור

 מטעם או להתהפך יכול '2אינו מטעם או ספיקא פפק הו' ולאידוע
 במקום החיצון בניקב לרינא נראה ע"כ איס'ר. חזקתדאיכא
 הש"ך( )כרעת להקל צר איכא הויי או קו,ן ע"י אם וספקידוע

 )רמפי מבחו'ן '2לם כשעור ודוקא העיון. ואחר בהפ"מוהייני
 מהני לא דאל"כ לפנ'נו וא'תא קוץ( מע"י חוי' ירי על ,מה,יאיכא

 איםור: הזקת ראיכא מטעםהם"ם

 סבואר שם בדם. מלוכלך וצוארו לפנינ' הבא עוף שאלהנב
 מבפנ'ם הוושט אורך כל יברוק )דצריךדטריפה

 הוא דהנקב ה'כא אבל רמ"א( )כ"כ המנהג היא ובןיאא"ב(
 הש"ך )כדעת פנים בדיקת ע"י להכשיר "ט 'רוע במקוםמבחו'ן
 הוושט אל בפ"א המחט שנתחב דרוקא התב"'ט וכ' יתנ"'ט(.וב"ה
 ההיצון בעור זה במקים כ"א מקום בשום פגע '2לא וראינובפנ,נו
 ניקב אחר במקום '2מא חיישינן ראל"כ פנים. בריקת מהניבהא
 כה"פ(. )כ"כ כעוף רינו ובהסה וטריפה. ירוע אינו וה"לנ"כ
 דהסיקל כ"ז סי' חיו"ר הגחת"ם כתב ררוסה בפפק בבהמהואף

 : הפסידלא
 אלו דעירות מבואר שם הוושט. עורות נתחלפה אם שאיהנג

 שהחיצון נתחלפו ואם לבן והפנימי ארוםהדיצון
 זה ואפי' לאודם וזה ללובן זה קצת נתחלפו ואפי' ארוםופנ,מי
 וכן התב"ש( דעת הוא )כן 'טריפה כניקב לי' הוי זה כנגדשלא

 אבל רובו או כולו הפניסי בנתאדם ורוקא טריפ'. אדומיםשניהם
 דבשניהם סחלק ודסש"א להטריף. הב"ח דעת במקצתנתאדם
 ללובן וזה לאודם זה כוכוש נתחלפו אבל רובא או כולא בעיארומים
 בנתאדם להתיר והעלו חולקין והתב"ש .הט"ז במקצת. אףטריפה

 מהפ"מ(: )וכ"נ בהפ"מ להכשיר יש ולכן במקצתהפנימי

 ועובר יהטריף רנהבאר הפניסי שנתארם בנתחלף שאיהנד
 נ'ב"י תשו' ומיעוך. הדחה ע"'הארסומית

 באינו דוקא אלא טריפה ואינו להכשיר העלה ט"ז סי' חיו"רמ"ת
 ומיעוך הרחה ע"י עובר אם אבל ומיעוך הדחה ע"י הארמומיתעובר

כשר:
 המחבר דעת הפלוגתא מבואר שם לבינים. יטניהם אם שאלהנה

 קי"ל ואנן להתיר כרש"ל הט"ז ורעתלאםור,
 רוקא אך התב"ש. העלה )כן לבינים בי2ניהם אפי'להטריף
 באין אפי' במקצת בנתיבן אבל רובו או כולו החיצוןבנתלבן

 יהכש'ר: נוהגיןהפ"מ
 ארום הפניסי או אחר בצר רק לבן הפוך החיצ.ן אם שא?הנו

 בכה"ג להכשיר התב"ש כ' שם אהד. בצדרק
 בפנימי ואודם א' בצד רק בחיצון לובן שיש כך שניהם אםאבל

 התב"ש(: העלה )כן להטריף יש א'בצר
 סבואר שם קנים. שני או וושטים שני נמצא באם שא?הנז

 יתר )מטעם להטריף התב"ש עמו והמכיםברמ"א
 הצודך לעת לדקל צד איכא הזכרים אווזות כבר חו'וכנט"ר(

 וכרו"מ(: ופר"ח התב"'2 העלה)כן
 דומיא לרחבי או לארכו בוושט קו'1 נמצא 1ט4ללהנח

 ונכנם ויוצא בריוח שמונח )דהיינולארכו
 אין דאם סבואר שם בו(. תחוב ואינו דוחקבלא
 ואם יהגרע"א( הט"ז העלה )כן כשרה בפנים אפי' דם קורטעליו

הוא
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 הוושט ברפני סחוזקים הקוץ ראשי ששני )פירוש כבריח מונחהוא
 ואי; תחוב אינו אפילו נברא( בכח כצת כ"א סמקומם זזיםואינם
 אפי' קצת בו תחוב אם וכן התב"ש( )כ"כ מריפה רם קורטע5יו
 )רחיישינן טריפה בפנים ולא בחוץ לא ק"ד שם ואין לארכומונח

 : פוסקים( ורוב רמ"א דעת כ"ה בדיק' טהני ולא5הבריא
 דרבוואתא פ5וגתא סבואר שם אווזות. בהלעטת שאיהגט

 גם אווזות. ה5עטת לאםור הב"ח )רעתבזה
 הוושט 5ברוק שס5עיטין אותן על סחסירין ופר"ח הש"ךרעת

 ברס"א סכשירין כיש )ר5א ריעותא ושאר קוץ לו בישבו5החמיר
 בסקום הראש 5צד 5סע5' בוושט והכרו"פ בחוץ( ק"ר ואיןבתחוב
 יש הוושט בתורבץ אך 5החסיר. רעתו נביל' הנקב אותהשעוש'
 ע5 זכות לסרו ופמ"א הט"ז אסנם סכשירין. היש כרעת5הקל

 לקות חו5י סהסת הוא הפנימי בעור שיש הנקבים שכ5המ5עיטין
 ש5ט' אפי' כו5א החיצון בעור ה5קותא ש5ט' שלא וכ5ה5עט'
 התב"ש והנה ע5יי'. האחרונים צווחו וכבר ככולא. הוי לאברובא
 ישב או בפניסי נקב שנסצא דהיכא הגר"א דעת וכ"נ בזההכריע

 והגחת"ם 5הטריף, יש בחיצון רושם 5ו שאין אף בפניסי קוץלו
 הט"ז כםברת הו5י ע"י אם ופפק בניקב 5התיר הע5' כ"ה םי'היו"ד
 סזהי' אני בעגו5י' הס5עיטים ואותן הלעוטו' אווזי' גביוכרתי
 ובדיעבר הסוץ להםי' בנפה העגולי' אותם 5הניפם 5כתחי5האותם
 סראה בשינוי 5קותא כ"א קוץ או נקב בפנים אין אם אב5סותר.
 בחיצון אם ורווקא חולי מחסת כניקב ה"5 ובועות שחין כאיןאו
 5א החיצון אל גם החו5י שבא כשרואין אב5 חו5י שום ניכר5א

 אימור סקוסות בהרבה ונוהגין גסורה. בדיקה ב5אסשתרי
 ותקנו אווזות בה5עטות 5הק5 םמכו א5ו ובסדינותבה5עטות
 דשכיח ארוגא לססוך ואין הוושט נקיבת אחר 5בדוקחכסים
 אינו אם בוושט קוץ 5ו בישב 5הק5 ונהגו קוץ. 5ו ישבבה5עט':

 סב' הפניסי ניקב כש5א 5הקל 5נו )רדי צדדים סב' הפניסינקוב
 קורט שם שאין או השני( בצר נם ריעותא שם אין אם אוצררים
 נמצא רק כ55 ניקב שלא אף סבהוץ ק"ר שיש וכ5 מבחוץרם

 בפנים ק"ד אף והגרע"א הט"ז ו5דעת הרס"א 5דעת טריפה5ארכו
 דאורייתא איסור הוא כי הרבה בזה 5רקדק ויש טריפה ג"כהוי

 רס"א:5שון
 5דינא עיקר סבואר שם הוושט. בבדיקת הדין היאך שאלהמ

 אפי' נקב בו נסצא אם הוושט יהפוךרלכתחי5ה
 תחוב קוץ נמצא רק ניקב 5א אפי' וכן טריפ'. 5כ"ע 5ברבפניסי
 שם אין אם אב5 הש"ך( )וכפי טריפ' ג"כ הפניסי עובי בקצהאפי'
 קוץ כאין שחין דאיכא ואף ובועות שחין כעין כ"א קוץ אונקב
 השחין 5גרר נוהגין תחבו5ה ע"י כ"א בע5סא בגדיר' הולךשאין

 )רלא הפניסי ניקב אינו אם ..5ראות סהחיצון הפניסי עורו5הפריד
 שום ראין ורואין השחין שגוררין אחר בהפ"ס 5התיר נוהגיםכיש

 אסונת בתשו' )עיין הפניסי( רניקב אף החיצון בעורריעותא
 ניקב אם 5התיר סאוד דקשה יונה כנפי ובם' ול"ד י"ג סי'שסוא5

 בהפ"ס: 5התיר 5צרד אפשר ספיקא עור ראיכא והיכאהפניסי
 ותשו' ס"ח סי' השני וחוט י"ז םי' וצ"צ בי"ע ותשו' פר"חלעי'

 סי' הבית פתח ובם' נ"ו וםי' ס"ט שאלהש"י
 ט"1: מי' תבואה פרי ותשו'י"א

 השחין בסקום יש ובועות השחין שגוררין אחר אם 2טאלהמא
 ח"א פנס"א בשם הפ"ס כ' שם 5בנה.נקור'

 רסי. וכניקב סכה מחסת שעלה קרום רהוי ק"ג מי' וח"ב א'םי'
 בקרום 5ובן מסשות היינו הנזכרת הלבנה דנקודה אחרוניםוכתבו
 שגורר מקום כל רא5"כ סכה סחמת שהוא לעיניים הנראהנופו

 בפ"מ. וכ"מ כרין ש5א ויטריף 5בן זהורית כעין נראההריעותא

 יש ואם הנ"5. 5ובן בטסשות לא אם 5הכשיר יש בהפ"סועכ"פ
 ריעותא שום ניכר אין בחיצון אם צ"ע השחין שגוררין אחר ק"רבו

 זה(: בסי' '2הבאנו מ"ז סי' בנו"ב ועייןלהתיר.
 בשינוי לקותא כ"א הפניס' בעור נסצא לא אם שאלהמב

 בחיצון אם פסול ראינו פשוט שם לחור.סראה
 כנון החיצון אל גם החולי שבא כשרואין אבל חולי שום ניכרלא

 נצרר שהרם היכא ופשיטא רהיצון פניסי מצר אפי' טראהשינוי
 כנגר שלא אף בסקצת לבן החיצון בעור נסצא או החיצוןבעור
 כן שיתבאר ט"ז סי' ס"ת בנוב"י )ועיין להטריף. ישהסרא'

סרבריו(:
 אי ראחרוני' פלוגתא שם זו. גריקה שייך היכן עד שאלהמג

 סותם אי הנקב פוסל הוושט בתורביו רהיינו שחיטה ססקוםלסעל'
 הוושט בתורב'ו להתיר העלה הכרו"פ והנה לו. ססוךהבשר
 אפי' בתורבץ אפי' וסחסיר חולק והתב"עו. סעל"ע ולאשניקב
 בתורבץ. אפי' סהסיר ה' םי' בס"ק הנוב"י וגם בבשר רבוקבסקום
 בתורבץ בתולר' לדבוק בבשר אך להחסיר. בסתם כ' הפ"סוכן

 רס הוי לא עכ"פ אך בתורבץ. גם להקל אין ולרינא רמותםהעלה
 נרא' ולדינא להקל. לצדר יש םפיקא עור ובצירוף טריפהםפק
 סה וכל סובהק םיסן והוא הבערשטיל ער דהיינו החיך עדלשער
 שיפוי תחת עד הוא )שהתורבץ תורבץ בכלל הוא סההיךשלסט'
 בסיתוח בשווה וכשמותח בערשמיל כסו לטעל' עיטוי' והואכובע
 וכל בסשהו ונקיבתו תורבץ בכלל הוא סבערשטיל שלסט' סהכל

 בם"ם: וכ"נ חיך(. בכלל הוא זה סמקוםשלסעל'
 נקלף בכח האווזא סן הוושט כשמוציאים לפעסים שאלהמך

 ועור הירים טשסוש ע"י סהחיצון עורסקצת
 אם להקל העלו ועטח"כ יעב'ו תשו' ניקב. ג"כ זה במקוםהפניסי
 נטיל' בשעת הוושט נקרע אם וה"ה בפנימי אחרת ריעותא שוםאין

 וצפורן סכין ע"י או מרוב' טתיחה ע"י שנעש' לתלותויוכל
 נ"כ: להקל יש נטיל'בשעת

 נסצא סזה זה העורות כשספרידים נמצא לפעסים שאלהמה
 כסו סאור ודקות קטנות אבעבועות עורות ב'בין

 ראם ופשוט סבואר שם ליחה. בהם ואין ולבנים חרדלגרגיר
 יש אם אבל כשר' שתחתי' בעור ריעותא אין שגורריםלאחר

 טריפה: הפניסי בעור סראהשינוי

 דם נסצא סזה זה העורות כשמפרירים נסצא לפעסים שאלהמי
 נסצא הדם וכשבוררים עורות שני ביןנצרר

 של החיצון בצר ראם נראה שם זה. מעור נם זה סעור קצתהמר
 כשירה: בעולם ריעותא שום ניכר ואין שליסים עורות ב'סקום

 ונראה ביה"ש בסקום בוושט 'טחין נסצא לפעטים 2טאלהמו
 ניכר הפניסי ובעור השחין בתוךשנשחט

 וחלק הראש לצר אחר חלק לשנים השחין ונחלק לשניםשנחתך
 נקב בסקום דילמא לחוש יש רבזה פשוט שם הגוף. לצראחר

 זה: על ליזהר ויששחט
 בעור נשאר אותו כשקולפין בוושט נמצא לפעמים שאלהמת

 שקודין מה )והוא צלקת כמו בפניסי אוהחיצון
 נידים כסו הוושט באורך נסצא ולפעסים העווט( ובל"א קסטאותו
 ונתרפא קרע שהי' לעין ונראה הוושט סבשר יותר וקי2יםלבנים

 הפ"ס(: )כ"כ רטריפ' מבואר שם בכ"ס(. שוהלהיות
 ססוך הצוואר העור בתוך שהיתה א'אווזא

 וחתכו פטומ' מאווזא ושוסן כפתור כעיןלגוף
 שהוא ואה אדסומית קצת סבחוץ בוושטוראו
 הוושם והפכו אדמוסית רושם ניכר הוימ"ס

לעבר

 הוושט)רררך
 שאלהמן

 1;צווארהעור
 אדוםבלא"ה
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 הראשונה הקליפ' שועק מ,2יבולת הפניסי בעור ונסצא הז2נילעבר
 להלכה המ"מ כת' שם בפנימ.. בה תחוב ורקה ארכהיסהוא
 כק"ד הוי החיצון מקום משאר יותר אורם שיש )מאחרלהמריף
 ם'(: םי' ח"נ ב,טבו"י ועי'ן מנין. ק"ד מכה איןואם

 להמריף כ' הם"ת שם בעורות. מראות שאר נמצא אם שא?הע
 מנלן דא"י כת' והפ"מ גוונים בשאראפי'

 ולובן. מאודם חוץ גוונים בשאר ולהטריף מריפות בשארלהוסיף
 בצ"ע:והניח

 וכנגדו דם קורט הפנימי בעור לעוטה באווז נמצא אם שאלהעא
 במקום נמצא רק שינוי. נמצא לא החיצוןבעור

 העלה ט"ו םי' מה"ת הנוב"י ללובן. שנהפך החיצון בעוראחר
 החיצון בעור לובן אחר לחם'2 א"צ רלכתחילה כ' אךלהטייף.

 נחטיר: אז לובן בו רואה אםורי
 תשו' הוושטות. ברקו ולא הראי2ים השל'כו אם שאלהעב

 והתב"ש ~חכשיר. העלה כ"א פי' לובליןמהר"ם
 בתבואות או קוצ.ם בו שי/2 בליסה בעיםה הולעטו ראםכת'

 שעושין דק בבצק שנוהנין בהלעט' אבל כלל להקל איןחרודים
 םי' ש"א וכ' בנאבר. להק4 יי2 קוצים בהן ואין עיגו:יםממנו
 כ"ר םי' ביו"ר הגחת"פ וכ"כ בברכ'. רמן לכםות דישם"א
 כשאר דינו קוקריט.ו '2קורין להלעיט שנוהגין בתבואה)וה"ה

 והפ"מ להקל( נראה בהפ"מ אבל הם"מ באין וכ"ז חרוריםתבואות
 בריעותא )אך בריעבר להטריף אין ריעותא איזה דאיכא אף ג"ככ'

 הפ"מ(: העל' וכן טריפה. בריעבד אף וראיגמורה
 המורה. ליר שמביאו קודם הוושט לשרות מותר אי שאלהעג

 לשרותם שלא להזהיר דיש הפוםקים כתבו'2ם
 טוב רלא מ"ב סימן בתב"ש ועי'ן כ"ו( םי' הגחת"פ )תשוקודם
 לבר בנפח' הריעותא העברת אחר לברוק הנוהגין המוריםעוי2ין

 היטב: העין במראית בדיק' גם צריךכי
 בוושט למט' טובא בהו רשכיחו בקי,ן אווזות בבר שאלהער

 ווארטצלין שקורין יבלת כעין לקורקבןםמוך
 רבותייהו דכך וי"א במים שמזונתם שבמים מתולעים שבארי"א
 תחוב הי' והתולעת היבלת ראם האחרונים בדברי מבואר .בקי'ו
 תולעת שם אין אפי' או מהתולעת היבלת רבא הוכחה )רישבה
 יש שעמ"מ( קרום דהוי רנרא' ורק לבן יבלת שעלה שהקרוםרק

 ומהורק ויפה שלם עלי' הוושט של החיצון עור אם אבללהטריף

 החכם. עיני ראות לפי והכל יהקל לצרד יש כלל ריעותא שוםמבלי
 בוושט למעלה הוא אם אבי ממש לקורקבן פמוך למטה רווקאוכ"ז

 טריפה: וראי יבלתכעין
 נוטה ואינו הליבון בתכלית לכנים עורות ז2ני לפעמים שאלהעה

 מחמת אפילו להסתפק ויש בארמומיתקצת
 אין ב"א תשו' )כעת ב"א בתשו' עי' ללובן. נתהפךשמנונית

 להקל: לצדר דיש דהעלה התשו'( םי' לצ'יןלפני

 דטריפה: לרינא הפ"מ כתב שם כולו. א, עור ניטל אם שאלהעי

 מחט תחוב נמצא אם זפק להם שאין אווזא ובר אווזא שאיהעו
 יצא ולא הוושט לצר לקורקבן הםמוךבבשר

 מה להכשיר דיש ומכ"ש להכשיר הלה '"ב בם" דפת"הלחוץ.
 וכשחותכים אבעבועות כמין הנ"ל בבשר אווזות בברשנמצא
 הגחת"ם וכ"כ יחוץ ניקבו לא רק רבים תולעים בהוכם נמצאאותם

 שלם: והוא הי2ני מצר העור נבדק אם כ"ח םי'חיו"ר
 ערפו. ממול הראש עור עופות אותו שנקרו עוף 4417להטת

 להתיר העלה כ"נ חי"ר תניינא נוב"יתשוב'

 נכנם לא אם בניקור לעיין צריך אך הוושט(. לנקיבת לחוש)ואין
 הצדדים שמן בבשר ריעותא שום נראה לא ואם הצדרים מןבעוסק

 שרי:בעומק
 ביו"ד הגחת"ם שם בוושט. תחובים שערות כמין נמצא שא?העמ

 שלט לא אם בדיק' ע"' להתיר העל' כ"הםי'
 הפנימי; שבעור החיצוןבצד

 המימנים במקום ברם מלוכלך וצוור' מהעדר שבאה עז שאלהפ
 להבעה"ב וםיפר ארמאי הרוע' בא אח"זשוב

 קי"ב םי' היו"ד הנחת"ם על". שבא מהזאב העז הציל שלושכלב
 לחוש אין שבערר עזים שאר על אך אפור. ווראי זה רעזהעלה

 נ"ז(: בפי' )ועיין נאמן אינורגוי
 ונקראות מאור קטנות בועות עליהם אשר וושטים שאלהפא

 אינם וקצתם בלעז'ל וואםער אשכנזבלשון
 עירות. שני בין נגרלים שהמה וכדומה בוושט נקב שיפול ערנגררים

 ריעותא: שום הוי רלא להתיר העל' ג' פי' עטח"כתשו'
 ובצד אהר במקום שחין כמו במקצתם אשר וושטים שאלהפב

 השחין לגרר שיכולין רק אדום הואשכנגדו
 תשו' אח"ז. יפה ויה" הארמומיה את לגרר 'וכל אהר מצרוגם

 קורע בנמצא לא אבל להת'ר לפמוך יש רבכה"ג העיה שםעטח"כ
 שכננדו: בצררם

 שהולך רק בוויטט שפר"ער כמי באים וושטים ברוב שאלהפנ
 רמקום שם עטח"כ תי2ו' גריר'. ע"יבקילוח

 שיש בעגולים להלעיט זה מנהג לבטל ראוי וע"כ לאיסור לצרריש
 שפרייער:בהם

 ג' כמו למנ'מי החיצין עור בין בוושט נמצא שא?האםפר
 הצוואר של בעורות נמצא אם גם קטנותבועות

 כמו והוא עבים מקומות שבו הפנימי בצד העלזליךשקורין
 קנוחת ואחר במונלא מעוטפו' קשות חתיכות ובתוכןגשווירליך
 מתחו וכאשר בתח,לתן םופן מקופלים נוצות שהן ראוהמוגלא
 של החיצון ובצר קנה עם נוצוה כשאר אורכן והי' נמתחואות'

 שאלה ב"י הינוך בתשו' כ' ריעותא. שום ניכר הי' לאהעלזעל
 איך לעיין ריש נ"א םי' לקמן )ועיין האווזות כל לאפור רנרא'ט"ר

 כ"ט(: פי' חיו"ר חת"ם בתשו' ועי' הנוצות.הם

 לדסמיפמן

 ברחבו. חסרון שום ואין סדק כמ'; שנפסק גרגרת שאלהפת
 חללה רוב נפסק דאם טבואר י"ר בםי''2ם

 והיינו ש"ך( עי' גרגרת רוב לא )אב, שחיט' ממקוםלמעיה
 הקנה לצד ומתפ'2טת חי2מאיית עליונה אונה ואז הריא'כ'2ניפח'ן

 ברוב נידון לשה'טה דראוי מקום זו האונ' מםוף '2למע~הוכל
 הר"ז נטרפ'( מי2הו ובנקב בריא' נידון זו דאונה שכננד וכלהללה
 במשהו ניקבה ואפי' כריא' נירון שהיטה מקום לכוטה אבלנבלה

 שחיט' כוכוקום לכועל' חלל' רוב נפסק ראם כ' והפ"מטריפה.
 נבלה: או טריפה אי הואספק

 שיא ראע"פ מבואר '2ם יארכה. כוי' גרגרת נכרק' שא"הפו
 חול" ממנה נשאר ואם אפור' כלום ממנהחסר

 שהצוואר מה שכל מפני כשר' טבעות ג' והוא לכוטה וחולי'לכועל'
 רק להקל יסמוך יי2 ובהפ"מ מתהבר. והדר סונר הםדקנמשך
 רלא התב"ש וכ"כ השהיטה_ במקום ולכוט' למעל' כ"'2בנשאר

 מחבר(: כרעת בכ"ש בפשיטות רמקילין ופר"חכש"ך
שאלה
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 בו שיש נקב בעיגול ניקב' או ברחבו שנחסר גרגרת שאלה9י
 )י"א בשיעורו רעות חלוקי איכא שםחסרון.

 חסרון הגרגרת בנקב בבהם' דמשערין והמחבר הטור דעתהוא
 והש"ך הט"ז אליו והסכימו הרשב"א דעת הוא וי"אכאיסר.
 ברוב משערינן איסר בשיעור בקיאין אנו ראין והכרו"פוהפר"ח
 מקום ריש העל' והתב"ש ובהמ'. עוף בכל רידי' הקנ' הללרוחב
 רעוף הקנ' חלל רוחב ברוב משערינן לכן כאיסר ב'טיעורלטעות
 מקרי בו כיוצא ואווזין בינוני בעוף משמע וסתמא רמ"אכדעת
 ענין. בכל יטריף בקי שאינו ומי בינוניעוף

 שיתבאר. כמו ולמעשה שיתבאר כמו לדינאוהעלה
 חסרון בהם שיש נקבים ניקבה אם כן להורות ישלדינא

 קיים הקנה היקף דרוב כיון ל94 כזה הקנה לאורך הואוהחסרון
 מ'מ הקנה היקף מרוב תהי' לרחב' 0 אותה תמתח שאםאלא
 מזיק אינו האורך וחלק באורך אלא ברוחב 0 הנקב כל ראיןכאן
 כאיסר הוי לה מעגלת כד אם שעורו ולכן הרוחב חלק כ"אכלל

 והנקבים חסרון בהם שיש רקים נקבים נקבו אם וכן מדינאטריפ'
 00 כזה הקנה רוחב מקיפין שאין בעניין זה אצל זה באמצעהם

 אין אם 00 שביניהם השלם עם כאיכר יש ואם לכאיסרמצטרפין
 מה אין יותר ביניהם יש אם אבל טריפה נקב כמלא לנקב נקבבין

 0000 כזה הקנה לרוחב עומרים הנקבים ואם מצטרףשביניהם
 חלל' לרוב מצטרפין חסרון בהם ואין הנפ' כנקב דקים שהםאע"פ
 אנו שאין כיון למעשה אבל להלכ' זה כל מכאיסר. פחותשהוא
 נקב עגול נקב נקב' אם כן להורות צריך כאיסד בשיעורבקיאין
 אצל זה חסרון בו שיש דקים נקבים שניקב' או חסרון בושיש
 או הגדגרת באורך הם והנקבים נקב כמלא לנקב נקב בין ואיןזה

 ממנה שניטל' או הקנה רוב מקיפין שאין בענין הגרגרתבאמצע
 כל יכסה באם השתא משערינן בכולהון הגרגרת באורךרצוע'
 הגרגרת באורך רצוע' ממנה שניטל' או הקנה חלל רוחב רובשטח

 הקנה חלל רוחב רוב שטח כל יכסה באם השתא משערינןבכולהון
 רינא הגרנרת בהיקף דהיינו ל~יחב וניקבה טריפה בינונירעיף
 אינו ואם חללה לרוב מצטרפין חסרון בהם שאין ובנקביםכנפסק
 התב"ש( )כ"כ שביניהם השלם מצטרפין לנקב נקב בין נקבכמלא
 עומדין דאפי' חסרון בהם שאין בנקבים דמקילין וש"ך כט"זדלא
 אם בעוף אבל בבהמ' זה וכל שביניהם. השלם מצטרפין איןבהקף

 בהיקף רהיינו הגרגרת ברוחב עומרים חסרון בהם שאיןהנקבים
 מצטרפין לנקב נקב בין נקב כמלא אינו אם חללה ברובמשערין
 בנקב אבל לעוף( בהמה בין חילוק אין חסרון באין )דבנפסקהשלם
 אפילו להכשיר אין חסרון בהם שיש רבים נקבים או ארוך אועגול
 חלל ע"פ ומשימו המנוקב מקום חותך אלא החלל רוב כשיעוראינו
 השלם בלא ומשהו חלל רביע לחפות כדי רק בו אין ואםהקנה

 בלא בנקבים משהות וב' רביע שני איכא אי אבל כשרהשביניהם
 ז' בם"ק וכ' התב"ש. העלה )כ"ז מספק טריפ' שביניהםהשלם
 ולהחמיר לדקרק צריך אלו שיעורים לשער שבא המורהולכן

 רהיינו הנזכר שיעור בבהמה דליכא לו שברור עד אלובשיעורים
 משהות וב' רירי' הלל רביע ליכא ובעוף בינוני דעוף חללרוב

 אפשר גדול ובהפסד וכמ"ש. באווז ישער מאווז נדולובעוף
 להקל(: לצרדריש

 זקוף אלא הפחת נוטל שלא דלת כמו גרנרת נפחת' אם שאלה9ח
 מבואר שם הארובה. ע"פ רלת כמוועומד

 ותב"ש( הש"ך )כ"כ בעוף בין בבהמ' בין חופה באם נ"כדמשערין
 כדי גרול הפחת שיהי' צריך סתם רבדלת כדעתו כמחברדלא

 מכאיסר: יותר שהוא האיסר בו ויצאשיכנוס

 לדינא הש"ך כת' שם צדרי'. משני מפולש נקב ניקבה שאלה9מ
 )והתב"ש בעוף בין בבהמ' בין חופ' באםלשער

 בשאלה כמ"ש הוא רעיקר התב"ש כת' הש"ך(. אדברי הק'ודג"מ
 דוקא הגרגרת וחסרון רנקב' אלו רינים וכל למעשההקודמת

 חולי: מחמת שהואבידעינן
 מבואר שם מחט. או קוץ מחמת נחסר או ניקב אם שאיה3

 ענין בכל הוושט בבדיקת דאא"ב רלרידןבב"י
 הצוואר הי' מאלו גרע )דלא הוושט ניקב שמא טחיייטינןטריפה
 שבא בידוע דווקא הפ"מ וכ' ל"ג(. בסי' לעיל ועי' ברםמלוכלך
 אין רבגרגרת ס"ם מטעם להכשיר יש ספק יש אם הא קויומחמת
 ל"ג(: בסי' לעיל כמ"ש מבחויו שלם כשעור )ורווקא קוציםשכיח
 דהקנ' מבואר שם שנקבו. וריא' וכבד הלב קנה שאלה3א

 יפרר ומשם מתפצל החז' תחת כשנכנםבסופו
 שיוצא הנרול המזרק והוא ללב נוטה האחד ראשים לשלש'והי'
 קודם דכברא סמפונא הנקרא והוא לכבד והאחד ללב הקנהמן

 ככבד הוא הרי הכבר בבשר שיכנום דלאחר הכבד לבשרשיכנום
 ואחר מ"א( בסי' לקמן )ועיין הפ"מ כ"כ בו פוסל נקבי'ואין

 ממקום למט' שהוא השמאלית האונ' שכנגר מהקנ' ומתחיללריאה
 ושלשתן פוסל( בגרגרת נקב אין זו מהאונ' )דלמעלהשחיטה

 במשהו:נקיבתן
 הריא' ערוגו' שני בין היורד שומן שהוא היב קנה שאלה3ב

 רבותייהו. והיינו קטנים נקבים בו להיות רגיליםללב
 נקרא דלא וכשר הסמפונות פיות הם הנקבים שאותן מבוארשם

 להכשיר צ"ע דאל"ה הנקב סותם טהור כשחלב דווקא וזהנקבים
 בצ"ע(: הניח כ"ב אות בש"ר )פ"מ להטריףויש

 ,א4,---שי:שנ
_-44:4] 

 הריאה בריקות לה'פתיהה
 לנקוב העומד משום או נקובה ממ;ם הם דריאה פפוליכל

 חסר. מטעם ולא ופומקים הטור כדעת דמיכנקוב
 משום כשרה וכסדרן בל"נ מרכא דאין ז"ל לרש"יוהנ"מ
 הריאה בגוף ובחסר לריעותא. תרתי לענין כאן ה"הדסותם
 רחוק ההסר המקום מביב ונסרה כפופה ככ"ף החתוכיםבין
 רש"י לשיטת גם הברת'. באונה ומדובק ההסר ממקוםקצת
 רש"י לדעת בצ"ע הניה טריפ'. בשמאל וד' בימין בג'ז"ל
 קתני למאי שהסרה או דגמ' אפירכא משני לא למהז"ל

 מדרבנן אלא מה"ת אינה הריא' בדיקת מגוף. או ממניןבהסר
 לפנינו איתא אי טריפות לשאר ואפי' להקל בספיקווהולכין
 כפר' צריך אין מריפות נמצא אי בדיעבד אך לשאולצריך

 ונמצא הריא' נבדק' שלא מבהמ' אכל אם ריאהובבדיקת
 סי' ח"ם מאירות פנים תשו' ועיין כפרה. בצריך וודאימריפ'
 דבדיקה ז"ל חכמי' תקנת י"מ. פי' ובח"נ מ"א ובה"נמ"א
 בסי' התב"ש כמ"ש הריא' מריפות מיני מכל לבדוקהיתה
 ומראה אטום ה"ה הריאה בדיקת להצריך דנחתי כיוןל"מ

 כיון ל"מ בסי' בה"ג בדעת כתב"ש ודלא לבדוק. צריךוכדום'
 צריך וכדומ' ומראה אטום ה"ה הריאה בדיקת להצריךדנהתי
 לתי' ומסכים ל"ט במי' בה"ג בדעת כתב"ש ודלאלבדוק.
 מהמת שעלה קרום ל"ט. בסי' וש"ך הט"ז קושיות עלהפריש'
 דלא וריא' וושט דוקא ולאו בכ"מ. קרום אינו בריא'מכה

 לימתר סופו משום פרושים ב' יש ובזה הבית. בבדקכרא"ה
ומשום
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 ל"נ בסי' יתבאר והנ"מ :עיקרא. סתימה היי דלאומשום
 עובו יטהצי בביריר יוד;ין הי.נו אם ובקורקבן ל"ו.ובמי'
 לב' ממ"נ דכשר י"ל הב' הצי ניקב ואה"כ ונסתםניקב

 להמריף יש אמום אי הלוי' וסירכא בריא' מהט אםט;מים.
 יש מיטמוש ;"י ;וברת ואם דאא"ב. טריפה ממ"נולדידן
 טריפ'. מירכא ויש סומקא כאהינא דאיגלי ריאה בה"ם.לצדד

 לריעותאן ב' מיטום מריפה בלא"האך

 לה סיב~ן טריפךיןה?כךין

 שנקב' רריא' דהלל"כו מבואר 'טם שנקבה. ר'אה שאלה3ג
 ב"א ות'טו' הפ"מ הפכים וכן ההב"ש וכ'טרים'.

 שאם יחכז"ל רקים הוא נקכ מטעם הר'אה טריפות רכל כ'פי'
 כי ולכן רמ' וכנקוב ל'נקוב סופו לקותות מהנך באחתלקת'

 בסי' היטמ"ה כ' זה ,ומטעם הם ראורי" כו'ם י2יהבארוהטריפות
 עי מעיד'ן רי2ניהן לריעותא הרתי הוי ברר' יתרת על רבועהל"ז
 טריפות הי"ש וירעת דינים ב'זה על'הם חויק וה4'"ם אחר.רבר

 כ,ל(: נקב מ'2ום לאוריתרת

 ה'א הריאה מבואר '2ם בריאה. הל'ף או יתיר או חסר 2~44להצנ
 אונות נ' יפררו דימין ומערוג' ערוגוהשתי

 שהיא ועבה ארוכ' נקראת יאומא הסמוכ' האונ' גרויה אהתואומה
 היא וגם אמצעית אונא נקראת 'טאצ4' ואונה שבאונות ועבהנרול'
 אונא נקראת יטאצלה י2ייי2'ת ואונא .טכאונות קטנ' 'טהיאקטנ'

 היא ויפעמים הראש ,צר עי'ונ' ':היא הימין '2בצרהעליונ'
 מרוחק '2ם להתפצל וררכה החזה כמ'צר מונחת שהיא גפימתפצ4ת
 ועבה אורכ' כין ,פנים העומרת קטנה אונא יה יש ונםהצלעות
 ונם וקלישוה'( קטנות' '2ם )על רווירא עינוניתא ונקראתלאומא
 ואומא אונות '2ני '5ררו רי2מאי ומערוגה ככים שמונח גנננקראת
 משוכ' שהיא כח'ו מי2וכ' אונא נקראת לאוסא הסמוכההאונ'
 ואינ' שמאל של על'ונה אונ' נקראת שאצ,' ואונ' עבהואינה
 הבהמ' כשתולין היינו ושמאל וימין שבימ'ן כהעליונ' ועבהארוכה
 בצד הם שאצל' אונות וג' האומא ואז הבורק כלפי ופניהברגלי'
 הם אונות וכ' והאומא הכהמ' ימין ג"כ שהוא דהבורקהימין

 טריפ': חלוף או יתיר או בחפר הר'א' לקתה ואם רהבורקבשמאל

 בין בימין בין אונא רדסר מבואר שם כיצר. חסר עמאלהצה
 כט"ר נשאר אם אב4 טריפ' כט"ד נ'2אר ולאבי2מא4

 נתקטנ' ועבה ארוכ' אם אבל כן אמרינן אונות בשאר ודווקאכשר'
 אונה היא לאומא הפמוכ' דאונא רחזינן וטריפה דליף הויכך

 '2ווין בשניהם ומ"מ 4אומא הסמוכ' היא האמצעי ואונאהאמצעי
 לקמן(: 'טיתבאר )כמו כהפ"מ להכשיר י,טכט"ר

 האונות מן ואחת מהאונוה אחת אונא הסר אם שאיה3ן
 שם אונות. ב' כי2יעור ובמשך במראהגרולה

 ביטם הר,,'ו ובהנהת כמהרי"ו ר,א אונא כחפר רנרון התב"'2כ'
 דנדונים כ'רוקח

 כב'-
 ששנים היכר יש מהם ובאהר האונות מן אחר חסר שאלה3ו

 סדק שיש כגון היכר שיש רכל מבואר 'טםהם.

 יש אונא דלכל סמפון מחמת או מפוצלת 4היות '2דרכ'במקום
 ואוסא אונות ב' בימין שייט או סמפונות. יטני יי2 ו,זו אהדסמפון
 ואמצעית ועבה ארוכה שהוא סימן 'ש האונות י2אצי האומאובצד
 ועבה ארוכ' שהיא מימן 'ש יאומא הסמוכ' '2האונא או כררכ'ה"

 שהאונא מה מועיל אין בשמאל בין בימין בין אונות בי2ארןאנ4
 ותב"ש(. סי"ז ב"א עי"ז להכשיר הב' מצד יותר ארוך א' צרהא'

 אונא אין אפי' אמצעית אונ' כשאר היא בה הרבוק' ה'2נ'ובצד
 וקצת כם"ד לאומה ולסמוכ' כט"ר לאמצע '2יהי' רק כ'2ניםנרו'ה
 היכי מ"מ בהפ"מ כשר שווים והם מפוצלות רבאונות )הגם'ותר
 קצת בשלישי להיות צריך להכשיר' בא אתה ה'כר ומצררחסר
 לאונא םמיכת' בצד באומא סימן יטיש או הל"ש( כ"כ מט"ריותר

 הראש לצד קרוב' להיות ררכה 'טמאי י2בצר )ראומאי2כננרה
 השמאלית מאומא הראש לצר קרובה רהיינו גבוה ,טם'2היא
 דבהיכר סי"ח הב"א כ' אונות( ב' רק 4ה שאין 4ה, הואררחב'
 הל"ש ולדעת בהפ"מ. האמצעית מאונא ארוכ' להיות א"צרגבי'
 משלים הנזכרים מהסימנים אחד כי ארוכה( נ"כ יהיותצר'ך

 והלב"ש ל"ז בסי' מסופק הפ"מ מצטרף אי תר"י ,ויענ'ןלחסרונ'
 שאר או בועה עם להצמרף ריעותא הוי דלא מסיק ק"כבפ"ק
 טעמים )וב' ס"ז( בסעיף הב"א וכ"ה מקמא יתרת עם חו'ןריעות'
 היא מתולך' דלאו נראה הנ"ל רבהיכרים משום אחר ה'טמ"חכה'
 רק בהברל תלוי הדבר דאין אחר טעם יהררי. דנפרכו רקכך

 דיש וכיון בקרבה הרוח לכלוא שתוכל סרור' הריא' ההישבפנים
 כר"ת רנהיגי במקומות ונ"מ כראוי. בפנים סרור' ווראיהיכר

 דלמעם אלו בהיכרים להקל ונהיני 4אומא הפרוכ' באונ'להחמ'ר
 דמנהגם היכי מנהנם( לסתור אין הב' ויסעם רסתרי תרתי הויהא'

 להתיר שמנהגו נתברר 'טלא ובמקומות היכר ע"' להתירמבורר
 סדק בהיכר כ"א להתיר ראין היטמ"ח כ' '2ם איו הכיריםע"'

 שאר על לסמוך יש נהפ"מ כ"א ראיטונים( ופוסקים מגמ')'2הוא
 להתיר ואין הפ"מ. בלא אפי' להקל נהגו א,ו ובמדינוההיכרים_
 ע"י כ"א סדק היכר ע"י ואפילו 'טנהנו במקום אפי' אוכסימנים

 כי דמתא. מבחא כולי ובהאסף הריאה בבדיקת טובא ורגילבק'
 לשון )ע"כ ראורייתא שהוא אונה הסר' באיסור לפנוע יוכ,בקל

השמ"ח(:

 בסדק להכשיר מחבר רעת שם כמה. סרק שיעור שאלהצח
 רק כלל פרוך שאינו אף ט"ר באורךבעלמא

 רק אינו אם אפי' בהפ"מ להכשיר הוסיף ורמא '2הוא כיעמקו
 ז' ס"ק ולב"ש ח' ס"ק והתב",2 ברוחב. ומ'2הו באורךמ':הו
 רוב ר"ל מקום של ברובו ארוך כ,טהסרק י"א 4הקף ראיןהע'ו
 מקמא פי' למטה או מ.בא פ,, 4מע4, פרור 4היות הראויהאונא
 למם' מלמעל' וסובב בשיפולו הפרק ואם כ"'2 ועומקוורדבו
 כאלו רואין כט"ד האונא כל הי' ממש שם פרור הי' 'טאםכי:יעור

 סדק יש אם וכן כט"ד אונא רשיעור וכשר שם ומוברל פרורהוא
 באמצעו או בעיקרו אפילו ט"ד ורוחב אורך כי2יעור ועמקווארכו
 דאם הלב"ש )וכ' כשירה פרוך להיות י2ראוי מקום דייכארובאף
 סדק איכא אי אבי טריפ' וודאי הו' כ"י2 אפי' פרק שוםייכא

 דאינו להפך או כט"ד ארוך הוא אם אפי' כט"ר עמוק וא'נובעלמא
 הוי כ"ש בסדק בנאבד' וכ"כ טריפה ספק אלא הו. 4א מ"ממועיי

 או תערובות 4ענין ונ"מ סמפונות ב' הי' דרי,מא טריפה ספקרק
 שיהי' כ"כ להקפיד אין כ' והב"א טריפ'( בספק רמהני יב"חלענין

הסרק
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 שימצא באופן קצת עמוק הוא אם רק ט"ר כרוחב עמוקהסרק
 ומוב שם. מפוצל להיות שראוי המקום והוא בריאה כאלוסרקים
 באורך שאין אף להקל יש ושעה"ר בה"מ אבל ה"מ באיןלהחמיר
 הסרק שזה להבחין שיודע מומחה בורק ע"י ט"ר כשיעורהסרק
 צריך גם ס"1. ב"א בריא' להיות ררגילים השריטות מןאינו

 להטריף ריש לזה זה ונסרכו יחר שנרבקו לעין נראה אםבבריקה
 סרוב' בין הפרש ואין מחצי' למעל' ומתפשט מעיקר'בסרכא

 : סכ"ח ב"אלרבוק'.
 חסרון כעין נרא' הסרק רק חיות כעין פרק ליכא אי שאלה3ן

 אלא מועיל אינו רבכה"ג השמ"ח כ' שם דבוקות. כשנים ולאמבחויו
 להכשיר: מועיל אז חיתוך כעיןדוקא

 מועיל ראין מבואר שם ג"כ. להטריף מועיל אי פדק שאיה]
 אונא שמאל בצר הי' ואפי' להכשיר רקלהטריף

 לאונא סרק נחשוב אם ממ"נ אמרינן ולא . כשרה פרקים וג'אחת
 בימין יש ואם להטריף. בסרקי' חוששים ראין אלא הליףהוי
 ב"א כ"כ כשר. ג"כ לב"ע סרקים וג' ב' ובשמאל באחר וסרקב'

וברו"פ:

 רגם בת' הב"א להטריף. בסמפונות חוששין אי שאלה9"
 ב' בשמאל כגון להטריף חוששין איןבסמפונות

 ואף סמפונות ג' באחת או סמפונות ב, יש אונא ובכלאונות
 אם אך להם חוששין אין ארבע שהם בזה שנראה סרקים שםשיש
 במקום סמפונות ה' יש וגם סרקים וג' אחת אונא רק בשמאלאין

 וצורך הפ"מ ובמקום ולהמריף. להחמיר יש סמפון להיותהראוי
 אחת אונא ימצא שאם הוא ונבון ופיים בכיה"ג. אף להקל ישגרול
 שאם הסמפונו' אחר ולברוק להחמיר לו יש שמאל בצר סרקיםוד'

 לרוחב ררוקא כ"ג פ"ק ב"א )ועיין להטריף יש סמפונות ר'נמצא
 כלל(: לסרק חוששין אין בעובי' אבלהאונא

 היאך יה בפימן הנאמר והמימנים השיעורים נל שא?ה]ב
 בשהיא בריא' רמשערין מבואר שםמשערין.

 נפוח' שבשהיא מאור קטנה שהיא רק האונא חסרה לא ואפי'נפוח'
 וטריפה: חסרה באלו לי' הוי מט"ד פחותההיא

 בדי בהחיתוך ניבר והג' גרולות אונות ב' בימין הי' שאלה9ג
 שבצר אחר שינוי שם והי' ירו עללהכשיר

 ור"י אחאי רב אסר זו דמעשה מבואר שם אונות. ג' הי'שמאל
 בנקה"ב וש"ך אוסרים סכ"ה ושמ"ח וט"ז וב"ח ורש"ל להתירפפק

 אין רסרק אי רטריפ' בזה טעמים ב' )ויש מכשירין ובל"יופר"ח
 רעת ויה החליף. 1להש11ת החסר להשלים פעולות ב' לפעוליכול
 מבורר ראין חליף אלא אינה ולרש"ל לריעותא תרתי רהויהט"ז
 וסרק בשמאל וד' ג' בימין יש אי ונ"מ מבורר. ובהימין מניןאותו
 לריעותא תרתי הוי רלא כשרה וראי לט"ז אבל טריפ' לרש'לבימין
 בשמאל וג' בימין ב' אפי' לרינא הפ"מ וכ' בימין(. חסרראין
 יש ואפי' ולב"ש הפ"מ כ"ב בהפ"מ ג"כ להכשיר יש בימיןוסרק
 ובאחר ג' בימין יש ראם הלב"ש וכ' סרק. ג"כ בשמאל ה;'עם
 ובימין ר' בשמאל אם אבל הפ"מ בלי אף כשר ר' ובשמאל סרקמהן
 אף בפי' מתיר והרג"מ בהפ"מ אלא להתיר אין סרקים ב' עםב'
 בזה להבשיר שנהגו במקומות אבל להטריף כ' והב"א הפ"מ.בלי
 סדקים וב' אונות ב' בימין יש אם ואף מנהגן. לסתוראין

 מתירין דרבו נתבאר ובבר לאסור. יש ג"כ נפררים ג'ובשמאל
בבה"ג:

 ורחבה ארכה י"א פלונתא מבואר שם ט"ד. שיעור שאלה9ד
 באורך וי"א בינוני אגורל בצפורן ורוחבכאורך

 ע"נ ביתרת דמחמיר )מאן בינוני אגודל של אמצעי פרקורוחב
 של כצפורן רק ונשאר אונא בחפר כאן מקיל אגורל שלכצפורן
 ראנן השמ"ח וכ' אונא. בחסר מחמיר ביתרת רמקיל ומאןאגורל
 ואין שבשניהם חמור' כסברא לפסוק יש ט"ד שיעור שנזכרבכ"מ
 שבתב כג"ב רלא הגרע"א הסכים וכן לרקה גסה לבהמ' ביןחילוק
 הב"א וב' לחומרא(. בין לקולא בין אגורל של כצפורן קי"לראנן
 לא אם מט"ד פחותות באונות להקל אין וטלאים בגריים ראפי'ס"ר

 מקום באותו בשנמצא וטלאים בגדיים להתיר רנוהגיןבמקומות
 רובן כשנמצאו בזה נם להתיר יש אז האונות חיתוך בלארובם

 מט"ר: הפחותים כאלה בחתוכים וטלאים גרייםשל

 וחוט מעל"ע בועה בחור' ויש מט"ר שפחותה אונא לן~~לך;9ה
 הבוע'. מחמת טריפ' שאינה באופן מקיףבשר

 ויהי' בריא רהררא החפרון משלמת רהבוע' רכשר' הפ"מ כת'שם
 הלח' שיתמעט אחר ט"ר יהא אם החכם עיני ראות לפי והכלט"ר

 אף להטריף ריש פל"ג הב"א כ' מקיף בשר חוט אין ואםומוגלא
 מקיף בשר חוט באין אף בשפולי בועה להכשיר רנוהגיןבמקומות

 טריפה: להאונא שיעור באיןמ"מ

 וורדא דאין מבואר שם משלמת. וורדא אי אונא חסר שאלה19
 ממקום האונא שחפרה רביון הטעם השמ"ח)וכ'

 שלא אונא בתואר יתרת נמצא אפי' ולכן חליף. לי' הויהראוי
 אחר וחסר בשמאל נמצא או מימין אחר וחסר בימין ראונאבררי

 נראה בן ואין חליף. מטעם שבצרה החסרון משלמת אינ'בשמאל
 נמצא אם וה"ה כשמ"ח( אוסר הלב"ש אבל והגר"א. הגרע"ארעת
 יתיר זה רבמקום )1ת1 זה מטעם משלמת אינה אומא בסוףאונא
 לא יה בכל ומ"ם ל"ה. פימן בסוף ועיין אונא ולא מקריאומא
 חסר הוא שמתולדת' נראה אם יב"ח. ומהני טריפה ספק רקהוי

אונא(:

 וגבשושית. הר כעין ההוא במקום ויש אונא חסרה אם שאלה9י
 אונא רלאו עי"ז להתיר ראין השמ"ח כת'שם

 להיות הראוי במקום אם וב"ש אונות ה' רליהוי בעינן ובריאההוא
 משלים: ראינו תחתי' וגומא פיצול ישאונא

 סמפון. לה מצאו 51א אחת אונא שברקו אירע אם לן~~לך;9ת
 ע"י והובשרה שחסר' וריאה רכשר. מבוארשם

 אונות לב' שתחלק סמפונות ב' מצאו ולא רברקוה ואירעהיכרים
 שאול )והגבעת הרחק ושעת בהפ"מ כ"א להקל ראין כתבהשמ"ח

 הפ"מ בלא בפשיטות רהמיקל סיים והל"ש בפשיטות מתיר ע"הפי'
 הפפיד(: לאושעה"ר

 בגב יתירה אונא יש ראם מבואר שם כיצר. יתיר שאלה9מ
 באונות בין בערוגה בין שהוא בכ"מהריאה

 יתר משום )או טריפ' כט"ד נפיחה לאחר הוא אם באומותבין
 נפוחה כשהיא ואם נקובה( ותהי' להתפרק רסופ' משום אובנ"ר
 הט"י( בשם כתב"ש סקי"ז הל"ש )ב"כ כשירה מט"ר פחותההוא
 לצלות מאור סמוך ששם הערוגה בראש למעלה עומרתואפי'

 שם(. לב"ש )ב"ב בשירה מט"ד בפחות הרי אפי' טפיומתחכך
 מט"ר בפחות אף לריעותא לתרתי להצטרף הוי ריעותאועכ"פ
 ב"א( בם"ק הל"ש בן והסכים י"א בם"ק כאן במ"ז הפ"מ)כ"ב
 אנודל. מצפורן בפחות לתלוי' רבוקה סרכא בין מחלק ס"נוהב"א
 השטח ע"פ שהריעותי אע"פ לה פמוך אחרת ריעותא ראם עורוב'

 )סנ"ר(: לחוש אין ליתרת ממש סמוךהריאה
 הוי הכל ובין עלי' ובועה יתרת נמצא אם לן~ילך;9י

כט"ד
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 לב"ש בשם י"א מעיף בשמ"ח כ' משלמה. הבועה דהיינוכט"ד
 טריפ' כט"ר הריאה ב'2ר ישאר הבועה ירפא שבאשר ניכרדאם
 '2אם נ"י כט"ד ":אר יא הבועה נרפא שבאשריה.' ניכר אםאבל
 ואם טריפה אגודל '2י אמצע' כפרמ עכ'טיו הוא כאשר הכלבין
 והל"'ט הפפיר. לא בה"מ המיקל ה,פיעור מזה קטן עכשיוהוא

 והב"א תר"ל. מיטום כפ"מ והטר.ף מזה חזר ל"ה בסום"יבעצמו
 ליחה מלאה אם כין בזה חייוק ראין העלה ק"א סימןבתשו'

 בשפולי הבועה ו,או א מקיף ב'2ר חוט שיש ובין זכים מיםאו
 לעבר: מעבר ונראית ה'תרת באמצע היא י2הבועה ואפי'יתרת
 י'2 ראפי' מבואר '2ם בררי. יתרת הרבה .ש אם 2~14לדץסיא

 כמהרש"ל רלא )כה"פ אונות מה' יותר צרבכל
 מאומא למטה היתרים עומרים אפי' מעשרה( ביותר מכ'2יררלא
 הוא אורחא הכל אחר בצר גדולות אומות שני או רירהבררא

 היתרת אם ואפ" כמהר"ש. דלא ובה"י התב"ש כ"כוכשרה.
 פמפון להם אין מהאומה למעלה העומרת והעקרית סממון לויש

 יהא שלא רק ם4"ו. ב"א תע"ב הפ"מ באין והמחמירכ'2רה.
 וטריפה: מקרי הליף רכה"ג ימין מבצר יותר יטמאל בצראונות
 פלוגתא מבואר 'טם מקמא. יתרת נמצאת אם ל:14לדץהיב

 בכ"מ לאסור י2נוהגין מקומות וייטדראשונים.
 ותופ' רש"י )וכרעת כט"ר הוא אם מגבה עומרת כאילו'טעומרת
 אפי' מקמא יתרת כל 4הכי2יר המנהג אלו ובמרינות וטור(ורא"ש

 ורמ"א ורשב"א רמב"ם )כרעת אומא שיפולי בפוף'2עומרת
 במקום אבל המנהנ לשנוה ראין השם"ח וכתב מאחרונים(והרבה
 בספר וכת, להחמיר. ראי2ונה כפברא להורות עיקר מנהגשאין

 יו"ט שמחת ביטול ברליכא להחמיר יש נכרי דבבהמותדמש"א
 סירכא מצא אם כגון יתר"ל להצטרף הוי ריעותא ועכ"פוכרומה.
 לרירן מ"ז אפי' היוצאת בועה וגם מיעוך ל"מ ימ"קמתוך

 תר"ל: הוי מ"מ במ"ז סמוכידמכיטירין
 אז הריאה וכשנופחין ראינא בדרי העומרת ז~יאלהיתרתסיג

 כשיעור ב14עה אם דטריפה מבואר 'טם גבה. לצד נוטההיתרת
 בשם כג"ב דלא ל' סי' חיו"ר חת"פ והגאון התב"ש )כ"כט"ד

 מתעקמת '2במוף רק ברר' משורשת '2היתרת אף פירושהר"י:ו(
 דתעדובות קולא או היתר צר ראיכא היכי )אך טריפה כט"דלגבה
 מקמא 'תרת מתוך רמ"ז בבועה להקל י"ה בם"ם הל"שהעלה
 ע"י ועוברת י"מ מתוך למקום ממקום סירכא או תלוי'ום'רכ'
 מתוך וטינרי 4"ד פ"ם ול"'2 י"א סי' חיו"ר )נ"ב כשרמעוך
 כפרק שיעור נ'מ"ק ביש רוקא וכ"ז ,טם(. )ל"ש כשר ג"כימ"ק
 ד'( מכל אפי' כלל ריעותא הוי לא ביא"ה אבל אגודל שלאמצעי
 כראוי במקומה מ'2ור':ת אחת שאונא רק יתרת כאן אין אםאבל
 הוא רעועה דבלא"ה יתרת ררוקא כי2ר כט"ר בולט העיקוםאפי'
 4או לה הראוי אונות כולהו אבל להתפרק פופה לגבה נוטהוכי
 ואפי' מקלקית הנט" אין במקומה 'טמשורשת וכיון נינהוריעי

 ד' אצבע כעובי אחד ושורי2 ברהב' לשני' אחת אונאנתפצלה
 שיי2 כיון כשרה למעל' גבוה אהת אם יטיתבאר כמו לאחרנחשבות

 מזיק. אינו למעלה שנבוה ומה הראו' אונא הו"ל אחר 'טורשלהם
 נתר"ל: להצטרף הו' יא ריעותאואפי'

 וא' אונות ג' בשמאל או אונות ד' בימין 'ש אם שא4הסיד
 אם רואין אז מפ"א ב"א ב' לגבה_ נוטהמהן

 הנוטה אותה אם רואין אז סמ"א ב"א כ' לגבה. הנוטהאותה
 )דחז.נן להכשיר יש סמפון יה וי'2 אונוה יטאר כצורת היאלגבה
 ואין להיות הראוי האונות מחשבון היא שנתעקמ' האונהראותה
 נפיחה ע"י לגכה נוט' היתירה האונה אם וכן מטריף(העיקום

 '2אר עם ב'2וה ,עסור חוזרת ה,א עי" בנחת היד.כ'2מנ'ה.ן
 גומא(: תהתיו '2י'2 )כבפיצוי יהכ'2יר "2האונות

 לקמא ומי2פעת בדרי משור,2ת יתרת נמצא אם שא?הסבוו
 '2ם נוטה. יהיכן נט"תה נורע '2אין ערויגבה

 נפחוה לא ואם נוטה היא יאן ':יראוה לנפחה רצר-ךמבואר
 מט"ר וקטנה לגבה נוטה או מגבה עומרת אם .כ"'2 מספקאפוך'
 וספק היתרת דעמרת רבכה"ג לב'"ט )וכ' נפחוה. בדיאדטריפה

 אי נורע ולא אגורל ,42 כצפורן בו י'2 אפ" אונא '2'עור 4ה "2א.
 בררי ביתרת אך יב"ח מהני אגורל ,2ל אמצעי כפרק בוי,2

 יב"ח( יבהמה מהני לא כט"ר הוא אם נורע ולא לגבהומתעקמת
 לזהירות לנפחה יש לגבה נטי' בלי בררי עומדת היא ,אםאב

 להתעקם האונא ררך ראין להחמיר אין נפחוה יא ואםבעלמא
 משורשת ביתרת ובנ"ר התב"ש. העלה כן הפתם מן יהושואין
 ראסור' נפחוה ולא נורע שאין ער ולנבה לקמא ומ,2פעתברר.
 יש יב"ח ומתוך מותר וראי יב"ח דקורם ממנה הח4במספק.
 הלב"ש(: העלה כן השחיטה קודם ימי' ג' ער ו4התירלהקל

 למטה רחב כהר גבוה מקום הריאה גבי על נמצא זנן*14לדץסמו
 שם כאונא. למעלה מתקצרת שאינה ימעלהועב

 חדה למעלה אם אבל וכיטרה גביטושית רק 'תרת זה דאיןמבואר
 ככובע חר שהוא סדק כעין נראה לעלות שמתחית במקום למטהאו
 מגבה הוא אם רהיינו יתרת הוי מתחתיתה יותר למעלה שרחבהאו

 ריעתא דאפי' וק'"ל מקמא יתרת כשאר רינו ומק"א טריפהכט"ר
 חרה בליט' כעין נראה נפיחה קודם אם בב"א וכתב מקרי.לא

 משעדין שאין כשרה חירוד שם אין הנפיחה ואחר 4מטה או4מעיה
 דחבים קטנות בליטות שני שם נמצא אם וכן נפוחה כי2היארק

 הנפיחה שע"י אלא ירם על להטריף כר. עבים אינם ולמעיהימטה
 בליטה הכל הי' כאלו ומתאימות אחת אל אחת מתקרבותהן

 שרחב' אף למטה או למעלה חרה אינה אם כי2רה. עגול'אחת
 )ב"א מנהגן לפתור אין 4הק4 שנהגו במקום מתחת.' למעיה'יותר

סמ"ז(:
 הסמובה הימני' עליונ' אונ' גב על יתרת נמצא אם שאלההיו

 ררכה עליונה ראונא מבואר שםלגרגרת.
 שנתפצל דתלינן כשר ע"כ החזה במיצר מונחת 'טה'איהתפצל
 רהפיצול ואפי' כ"ו( סי' ב"א הוי לא ריעותא )ואפי' הרוחקמחמת
 מחציו היתרת בנמצא ורוקא וש"פ( )רמ"א כשר גומאבתוך

 לכוט' מלמעלה שם ההולך לחרי'ז חוץ וגם האונא חוד לצרולמעלה
 למטה פני' אבל מחציו מנבה יתרת נמצא אם אבלבאלכמון.
 דעת )כ"ה רוחק אין זו רבמקומות טריפה הי2וריט לצרמהחריין
 מי' חיו"ד משה והשיב ות':ו' והתב"ש הט"ז עמו והסכיםרש"ל
 מחריץ ולמטה ולמטה מחציו נמצא היתרת ראם י'2 והייוקכ"ה.
 או מחרייז ולכ,טה מחציו למעלה בנמצא אבל טריפה וראיהוי
 דהיכי הל"ש וכ' טריפה. פפק רק הוי מהרי.ו ולמעלה מחציו,מט'
 עוד עלי' באיכא אך יב"ח. עברו אם מהני טריפ' ספקדהוי

 ג' ער מותר והחלב מט"ד בפחות ואפי' יב"ח מהנ' לאר.עותא
 אי עליונ' באונא מגבה יתרת רכיטרה דביארנו ובמקום'מים.
 כט"ד בה ביש כוםתפק הל"ש הנה לתר"ל להצטרף ריעותאהוי

 ריעותא(: הוי רלא מבואר בב"א אך ריעותא. הויאי
 העליונה ובאונא בימין אחת אונא חסר אם שאלהעיח

 להשלים. מצטדף אם פיצולים בהנמצאו
 חסד כוטעם וטריפה להשלים מצטרף דאין באחרוניםמבואר
 דמצטרפין ום"ל מ"ב ס"ק יב"א הכו"פ דעת כן ואיןאונא.

אם



כחרעת לה סימן פמריפררןי;לכריןחוי
 לאונא: לחשבו שנוכל באופן עומדאם

 רימין עליונה באונא סקמא יתרת או פיצול נמצא אם ?מ**להקיט
 אונות כבשאר ררינם מבואר י2ם מחריץ.למטה

 אצק סמוך יהי' שלא דוקא אך כשרה. ויתר:, טרימקדפ'צול
 שם מבואר )כן בגרנרת היתוך מטעם טריפה דבכה"ג ממשגרגרת

 בדבריו(: האחרונים מ"ש לפיבשמ"ח
 עליונה באונא מקמא פיצול או יתרת נמצא אם שא?הקכ

 הגרגרת. זטמכבב במקום נופא בחרי.ורימין
 והל"ש מחזיקו( )דהגרגרת כשר דמיצול העלה י"א בסי'הנוב"י
 בבל"י משמע וכן בגרגרת )דמתחכך טריפ' ויתרת בצ"עהניחו

 היתרת ואם ול"ש( פ"מ ולהקל לסמוך יש ובהפ"מובתב"ש.
 מקמא נוטה דהשורש נרא' הנפיחה וע"י ממש החוד עלעומד

 להטריף ל"א סי' חיו"ד חת"ם הגאון העלה החוד( ולא)השורש
 רוחקת:( במקום בבהמה הריאה בעוד להבחין צריך)וזה
 או מקמא יתרת דשמאלית עליונה באונא בנמצא שאלהקכא

 רבכל מבואר שם להיפור. או מגבהמיצול
 ריניהם: המבואר אונות כשאר דינההדברים

 מבואר שם מתחת. וגומא הריאה ע"ג אונא בנמצא שאלהקכב
 הגומא לתוך נופלת הנפיחה לאחר ואםרנופחין

 כשירה אז למעלה בולטת בלי ממש הריאה לשאר מבהו'1 שוהוהוא
 אינה ואפי' להתפרק( עומר אין תחתיו דגומא וכיון פיצול)רהוי
 בנחת היר כשמניחין אלא הנפיחה ע"י הגומא לתוך לגמרינכנמת
 מעט לצאת מיר חוזרת היא היד כשמסירין ואפי' הגומא לתוךיורר

 לתר"ל להצטרף הוי לא ריעותא ואפי' כשר' בכולה ולאמהגומא
 ואם ריעותא( רהוי נראה כ"ו םי' ובב"א בל"ש. מבואר)וכן
 לתוך חזקה ביר להניח צריך רק בנחת יד הנחת ע"י גם נכנםאינו

 הגומא לתוך כלל נכנם אינו הנפיחה מחמת ואם טריפ'הגומא
 סם"ו(: בב"א מבואר )כן מרוב' בהפמר כשר בהנחת יד בהנחתרק
 נכנמת ואינ' מתחת' וגומא ע"ג אונא נמצא אם שאיהקכג

 יר והנחת הנפיח' אחר הגומא לתוךלגמרי
 עד לבא וא"א מגומא שרחב' כגון למעלה ובולטת גבוה רקבנחת
 כעין הוי הבליט' ואפי' דטריפ' מבואר שם לגומא.תחתית

 כט"ר הוא הפיצול רכל רק כט"ר הבליט' גובה אין ואפי'גבשושית
 כט"ז(: דלא ופ"מ)תב"ש

 מבואר שם תחתיה. אשר מגומא קצר' הפיצול אם שאלהקכר
 בהגומא הנשאר בחסרון לית אם כשררבהפ"מ

 רהיינו שיעור בתוכ' הפיצול שמונחאחר
 פר"ח ותב"ש )נקה"כ ל"ו בסי' בעז"ה שיתבאר כמוכרביעית
 ולהטריף( כט"ז נרא' הגרע"א ודעת ככט"ז דלא ולב"שופ"מ
 להתיר והעלה הל"ש מסופק לתר"ל להצטרף ריעותאולענין

)סקכ"ו(:
 ומחמת הגומא בתוך הריא' ע"ג האונא נמצא אם שאלהקכה

 בנחת לנהת' וע"י למעלה קצת בולמהנפיהה
 רכשר: באחרוני' מבואר הריא'. לבשר שוה להיותחוזרת

 לצר למטה מחובר הריא' ע"ג הפיצול נמצא אם 2טאלהקכו
 רחילוק מבואר שם השררה. לצד ופתוחהשיפולי

 יר הנחת בלי בתוכה ומונחת לתוכה הולכת בנפיהה אם כךהוא
 לרון אין עלי' בנחת יר להניח צריכין אם אבל כיטר אדם'טום
 בצלעות בפגע' אם הבהמ' והילוך חיבור' מקום ראות לפיאלא
 להבחין אפשר אי ואם טריפה לאו ואם כשר לגומא הפיצולדוחין
 קורם ימים ג' עד מותר והחלב יב"ח מהני ולא ממפקטריפ'

 קכ"ב משאל' דבארנו הני רכל ונראה סק"ל )לב"שהשחיטה'
 ל"ש בהפ"מ. רוקא רכשר היכי אפי' ריעותא הוי לא מגב'בפיצול

טקכ"ז(:
 כם"ד בו יש ראם מבואר שם מקמא. פיצול נמצא שאלהקכז

 ול"ש מכ"ט ב"א יפה. שמושרש ואע"פטריפה
 שהוא בניכר רוקא )אך י' ט' ח' ז' סי' לב"א ובתשו' ל"חס"ק
 יחר. ובשעה"ר בה"מ רק להקל אין הפיצול זה אי ובספקפיצול
 במושרש בצ"ע הניח ל"ז ס"ק בש"ד והפ"מ ועפ"מ( שםב"א
 כט"ר בו אין אם אבל ל'. סי' פ"ת תשו' ועיין להטריף.יפח
 עכ"פ צריך יפה מושרש ובאין הפ"מ באין אף יפה במושרשמותר
 טריפ' ודאי הוי אגודל של אמצעי כפרק הוא אם הלכךהמ"מ

 ריעותא ועכ"פ לב"ש )כ"כ טריפ' פפק הוי אגורל שלוכצפורן
 כ"ח(: מ"ק כט"ר בו באין אףמקרי

 מבואר שם גומא. בתוך מקמא פיצול בנמצא 2ט*ולך;קכח
 בגומא מונחת היא הנפיחה אחר אם אפי'רטריפ'

 עב הפיצול של השורש ואפי' הריאה לי2אר מבחוץ ושוהכתקנ'
 הפ"מ באין להטריף יש מט"ר בפחות ואפי' ב"א( )כ"כוחזק
 התב"ש כ"כ הפיצול, בגומא נשאר הריאה כשהופכיןואפי'

 מתוך רפמ"ק הטעם רנותן ל"ז בס"ק כש"ך רלא בגליוןוהברע"א
 ויתפרק: לגומא נופל וכשהופכין מגוף רנתפצלגומא

 הל"ש העל' שם מהגומא. הקצר מקמא פיצול נמצא ?מ*ולד;קכט
 לא יב"ח ואפ"ה טריפ' ספק רהף מ' אותס"ק

 ימים ל ער להתיר וטט' בוראי מותר יב"ח מקודם והחלבמהמ
 הגרע"א רעת נוטה נראה וגם ותב"ש( הט"ז דעת בין)הכרע'

לאסור:
 רסריפ' הל"ש העל' שם מגומא. וארוך מקמא פיצול וט**לדקקל

 כ' והב"א אסור, לעולם החלב וגםהבהמה
 רחב 'טהוא אלא מגומא הוא זה רפיצול רנראה היכי רוקארכ"ז
 בהם"מ כשר בפ"ע יתרת שהיא נראה אם אבל מגומא ארוךאו

 חמרח: שיעור שאצלה בטמא איןאם
 מבואר שם התררא. חריץ נגר יתרת נמצא אם 2ט**לדקקלא

 בלא אף כשר מקמא יתרת רמכשירץרלרירן
 תררא תואר ליתרת יש ראם סם"ז הב"א וכ' וש"פ( )ש"ךהפ"מ
 וכתקונה במקומ' העומרת החררא יטל החריץ לתוך שנופלאף

טריפה:
 דלהטריף מבואר שם ברחב/ לשנים שנצפצלה אור ,נס*לדקקלב

 בצר אונות ל של כמן לאחת אלא נחשבתאץ
 ובצר אצבע בעובי א' שורש ונשאר נתפצלה אחת ואורשמאל
 לאחת. אלא הנתפצל' נחשבת ראיל חליף רהף תימא רלא ג'ימין
 אונות ב' ג"כ ימק ובצד אונות ב' שמאל בצד דיש היכאאבל
 מהכשר גרע לא אצבע כעובי ונשאר נתפצל' ימק של אחתואול

 )שמ"ח( וכשירה אונות כג' והויסרק
 השורש ראם מבואר שם בעובי' שנתפצלה אור 2ט**לדקקלנ

 חילוק ראין לאחר נחשבים אצבע כעוביאחר
 הפיצולים של אחד שורש אם ואפי' בעובי' בין ברוחב ביןבנחלק
 אחד שורש להם אין ואם סם"ח( ב"א )כ"כ כט"ר גבה לצרנוטה
 שוה והמנימית מט"ר פחות אפי' לחוץ בולט שורש' החצונה אםאז

 והל"ש כ"ר ס"ק בש"ר )הפ"מ טריפ' שבצרם האונות לשארמקמא
 עומרת החצינה ואם לעולם( הל"ש אומר החלב ואפי' ל"רס"ק
 רלא שם )ל"ש טריפ' ספק הוי בולט עומרת והמנימיתבשוה

 הבהמ'. כשיר' יב"ח עברו אם רמ"מ אלא דמכשירין( וב"אכשמ"ח
 זו בולטים שניהם ואם כשירה וראי בולטים אינמ שניהםואם
 העלה ל"ר מ"ק והל"ש השמ"ח. )כ"כ טריפה לגבה ושניתלקמא
 העלה ג"כ הב"א אמור( לעולם ג"כ והחלב מהני לא יב"חדאף

כל"ש



דעת לה ס'מן טריפרהיקלסןיןהקי;יה

 להכשיר יש מט"ד כפחות אבל כט"ד דבולטים רוקא אךכל"ש
 בשיעור נוסה הוא קמא '2לצד הפיצוי דאם העלה ועודבהפ"ם.
 להכ'טיר. יש מט"ד פהוה לחוין בולט הוא גבה שלצד והפיצולט"ד

 סם"ח]כ"א
 כעובי אחד שורש ואין בעובי' שנתפצלה אונה שאלהקיד

 בש"ד הפ"מ '2ם החסרון. מיטלים אםאצבע
 משלים: דאינו העלה ל"ר ס"ק והל"יט בצ"ע הניחסקכ"ד

 דאם נתבאר שם בעובי'. נתפצת' ועכה ארוכה אם שא?הקלה
 )לכל לאחד נחשבים כע"א אחד שורש להםיש

 אמצעית מאונ' עבים שיהיו לצרפם וכן לגבה בלוטה לעניןענינים
 עבה להיות מהן אחר צריך אחד שור'ט להם אין ואם חליף(לענין
 להתיר יש צירוף ע"י כ"א עבה אינה ואם אמצעית סאונ'יותר

 שמ"ח(: חליף מידי )להוציאהבהם"מ

 מבימין. יותר יש ובשמאל יותר או אונות נ' בימין אם זט(~?הקלו
 בשמאל דאין חליף מטעם דטריפ' מבוארשם

 בכל מה' יותר )אפי' כי2ר כשוה שוה אם רק מבימין יותרלהיות
 מטריף והפר"מ השמ"ח. וכ"פ הרמ"א. כ"כ הגרע"א( כ"כצד
 ומ"מ לם"ם. ומצטרף טריפ' מפק רק דהוי העלה והל"שג"כ.
 יב"ח קודם דחלב מתב"ש כמשמע לכהמ' מהני לא יב"ח עברואם
 בכולו סכשיר והפר"ח להקל. אין יב"ח ותוך בהם"מ להתירייט

 מימין(: בשמאלביתיר

 צמקה. בשמאל וא' בשמאל וד' בימין 3' הי' אם שאלהקלח
 וודאי. רטריפה העלה סק"ה בש"ד הפ"מ'טם

 אונא באותה יש ראם הל"'ט והוסיף י"ר ס,,ק הל"ש המכיםוכן
 או סמפון ;ה ,טאין כ3ון היתרה שהיא שניבר עד שינוי'טצמקה
 וצ"ע להקל דמסתפינא מיים אך להכשיר. יש קטנותה מצדדניכר
 בשמאל בליכא אף אז ניכר כאינו אכי ט"ו. בם"ק שםלדינא
 רוב'. או כולה כצמק' ודוקא להטריף יש ג"כ מביסיןיותר

 בשמאל א' ועוד כשמאל וג' כימין שלשה הי' אם שאלהקלט
 רוקא רבהפ"מ מבואר 'טם אוס'. שיפוליבסוף

 הל"ש וכ' וש"פ( )תב"ה( להקל. אין הם"מ בלא אבל להתיריש
 רמהני: פשיט'ריב"ח

 בימין אחד ועור כימין וג' בשמאל אונות ד' הי' אם שאלהקמ
 בהפ"מ דאפי' מבואר שם אומ'. שיפוליסוף
 ו,2"פ(: השמ"ח )כ"כ להקלאין

 סשמאל מקמ' ויתרת בשמאל וג' בימין נ' הי' אם שא?הקמא
 מבואר שם מקמ'. ויתרת וב' בשמאל ב'או

 דווקא בה"מ מתיר והפ"מ 4החמיר יש בהפ"מ דאפי' התכ"יטדעת
 סע"א והכ"א טריפה יוראי בזה לרון כתכ מ"ה סע"קוהלב"ש
 לסתור אין בשמאל וג' מימין בג' להקל נהגו שאם ומייםמטריף

מנהגם:

 ודשמאל לרשמאל דימין אונות צורת נתחלפה אם שא?הקמב
 דימין אחת רק אם דאפי' מבואר שםלרימין.

 בהפ"מ אפי' מספק וטריפה חליף הוי רשמאל אחת עםשחילפה
 לא דיב"ח הל"ש וכ' כפר"ח. דלא ול"ש פ"מ ותב"ש)רמ"א

 חברתה נשתנה אם ודוקא ימים( ג' עד להכשיר יש והחלבמהני

 ראונות כגון שווים שניהם אם אבל לחכרתה. וצורתהלצורהה
 ל"ה ס"ק )תב"ש כהפ"מ להקל יש בצור' '2וות וד'טמא,דימין

 לוקא(: בהפ"מ מקילים ואחרונים הפ"מ בלא אףמקיל

 הססוכה מאונא גדולה דימין אמצעית אונ' אם שא?הקמד
 ואפילו חליף מצד דטדיפה מבואר 'טםלאומ'.

 מותר ימים ג' עד וחלב יב"ח. ול"מ טריפה מספק ורקבהפ"מ
 כשר(: בהפ"מ ובשוה שם)ל"ש

 על'ונה מאונ' גרויה שמאל ':בצד העליונה אונ' אם שא?הקמה
 מרשמאל. גדולה ד'מין אומ' או שכנגד'רימין

 ער והחלב 'ב"ח ול"מ בהפ"מ אפי' מספק דטריפה מכואר'טם
 כהפ"מ: כשר ושווה שם( )ל"'ט מותר ימיםנ'

 למעלה. אומ' או ואומות למטה אונ' או אונות אם שאיהקמו
 וגם יב"ח ול"מ בהפ"מ אף דטריפה מכואר,2ם

 לפי"מ הגרע"א מגליון וכ"נ ופ"מ ,2ם )ף"ש יעו4ם אסורהחלב
 הווררא אם דאף כתב ספ"א והב"א לפ"מ(. בהגהותי2בארתי
 מקיל למט' אחת באונ' מיהו טריפ'. האומות כל כטוףעומדת

 וש"פ:הל"ש

 חתיכה אותה ונמצא לאומא הסמוכה מאונ' חסר שאיהקמז
 ושוה החסרון ממלא אותה וכשנופחיןבאומא

 כשרה מאמצעות גדולה היא צירוף ע"י דאם מכואר ,טםכראוי.
 תב"ש כ"פ אצבע כעובי אחד ,טורש האומ' עם לה שישודוקא
 ג"כ יש באם דוקא מתיר סע"ט והכ"א וש"פ( כ"ו סעיףו'2מ"ח
 מהאונ' החסרה האונ' שאותה וכדומה סדק ע"י באומ'היכר

 היא:הדבוק'
 היתה לצואר הסמוכה האונ' אונות ד' כימין היו שאלהקמח

 סמוך קטנה ואצלה גדולה אונא ואצלהכררכה
 הל"ש העלה כך ולדינא דר"ש מעש' הי' דכך מבואר שםלאום'.

 טריפ' לאומ' הסמוכה סאונ' ימעל' הוורדא מקום דאם צ' ס"ק,2ם
 לד' ג' אונ' בין עומדת הווררא הייתה אם וה"ה ממ"נלעולם
 שינתה ה"ל ה"ג מאונא רחוקה כשהורד' )דכשם ממ"נטריפה
 לשניהם קרובה להיות דצריכ' מהאומ' רחוק' כשהיא ה"נמקומה
 שאין היכי וכ"ו זה(. סימן סוף בש"ד כפ"מ דלא שכתכנית
 שהיא סימן '2זהו מהן לא' סמפון שאין כגון לגריעות' שינויי2ום

 לראות צריכים רק כשר. היתר' היא עליונים מג' אחד אםהיתרה
 צריך היתרה היא השני' או הרא'טונה אם דהיינו חליף יהי',טלא

 הד' שתהי' צריך היתרה היא הג' ואם מג' גרול' תהי'שהרביעית
 הד' אם אבל נ"מ אין מהג' גדולה הד' שתהי, אב4 מהב'גרולה
 ב"א בשם שהכאתי כמה )ועיין עכ"ל ענין בכל טריפ' היתירההיא

בשאלה(]

 שבשמאל מאונ' גדולה דשמאל האומ' אצל אונא אם ~ב!אלהקמט
 עליונה מאונא גרולה דימין אמצעית אונאאו

 וש"פ(: ל"ח ס"ק )תב"ש דכשר מבואר שםדימין.
 כנגד'. צד של אונ' כצורת וצורת' בדרי יתרת יש אם שאלהקנ

 ואם הפ"מ. כלא אף דכשר בפוסקים מכואר'טם
 בהפ"מ. כ"א להקל אין היתרת זאת עם צורתה חולפה שכנגרהאחת
 עם צורתה שהחליפ' זו אם בספק דוקא דזה פ"ה סעיף בב"אוכתכ
 יתרת היא שהחליפ' שאותה ידוע אם אכל יתרת היא שכנגדהצד

כנון
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 הפ"מ: בלא אף להקל יש וכרומה סמפון לה שאיןכגון

 מ"ק הל"ש צורת'. והחליפ' מקמ' יתרת נמצא אם שאלהקנא
 אך מהני לא ויב"ח מספק רטריפה העלהנ"ג

 המיקל כתב פ"ה ס' וב"א ולהתיר. לפמוך 'ש 'מים ג' ערהחלב
 הפסיד: לאבהפ"מ

 ריעותא הוי אי כשר דלדירן למעל' דביארנו חליף אי למאלדץקנב
 כ"1 אות מק"א שם הל"ש לתר"ל.להצטרף

 יתר דחמר ל"ה במי' רלשיטתו אפשי )אך ריעותא הוי רלאהעלה
 תב"ש לשיטת אבל ריעות'. הוי ולא דנקב לתא משום לאוחליף

 ריעותא(: הוי החליפים רגם י"ל ורעימי'ופר"מ
 מבואר שם וורדות. ב' לה שיש או הווררא חסר אם שא?הקנג

 בם"ק שם הל"ש וכתב שווים. אםרטריפה
 קודם של החלב אך טריפ'. שנים הרב' הבהמה חיתה ואפי'נ"ד
 מקום יש קטנ' אחת ואם הפסיד. לא ווררות בב' המקיליב"ח
 נ"י מ"ק ל"ש ב"א )כ"כ יב"ח אחר הבהמ' אף בהפ"מ:התיר
 שם שאין במרינ' וורדא דהסר כ' ושמ"ח ח'. אות עד ה'מאוו:
 וורדא ויתיר להתיר. יש האוסר רברי עלייהו קבלו ולא ידועמנהג
 היכי אף מקרי ריעותא לעולם עכ"פ לאסור(. ייט מקוםבכל

דמכשירין:
 שיש או ווררא השרה חיות לשאר או לכוי אין אם שאלהינר

 ב' להיות דדרכם מבואר שם וורדות. ב'להם
 וכן בהמה רין להם גם חסר אבל וורדות בב' כשר ע"כווררות
 ובב"א להן. יש בהמה דין וכדומ' וסרכות ובועות מראותלענין
 מרבו מקובל הוא אם רק ב' בנמצ' להכשיר דאין העל'ספ"ח
 או וורדות ב' להם שיש אע"פ הנאכלת החי' ממין היאשזאת
 לאמור יש מסופק הוא ואם הוא. שכו ומפורסם ירוע הרברשיהי'

 ואחרונים(: ודג"מ)שמ"ח
 אם יודע במה וגם בשמאל. היתר' ווררא נמצא אם 2טאלהקנה

 חלוקי בש"ע שם אונ'. או הוא וורדאיתרת
 במדינות וורדות תרי להטריף דנהגו סתם כ' ברמ"א זה בריןדעות
 ממש הוורדא במקום עומדת כשהיתר' דוקא הט"ז והעלהאלו.
 ממש הוורד' במקום שלא אבל טריפ' אז ביניהם אצבע כעובישאין
 כלל וורד תואר להיתר' אין ואם כשר בשמאל וכ"ש בימיןאפי'
 רבמקום העלה והש"ך כשרה. ממש הווררא במקום עומדתאפי'

 עומדת אינ' ואם טריפ' קצת וורר תואר לה שיש אף ממשהוורד'
 וכצורת' כהווית' ממש וורד תואר ליתרת יש אם אז הוורד'במקום
 אם אפי' וכן וטריפ'. יתרת הוי שמאל בצד עומרת היאאפי'
 עצמ' בפני כים לה ויש קצת תואר רק ממש וורד תואר להאין

 להכשיר יש כים לה ריש אף לאונא ממש דומה אם אבלטריפ'
 כך לעיקר העלה והת"ש הוורדא. במקום עומדת שאינהכיון
 היא אונא דיתרת כשרה לעולם כלל וורדא צורת ליתרת איןדאם
 בימין בין מקמ' עומרת היא אם אז וורדא צורת קצת בה ישואם
 בצר אפי' כשרה דאונא בדרי עומדת היא ואם טריפ' בשמאלבין
 ימין. בצד אפי' כשרה דאונא בדרי דבימין הוא וחילוקימין.
 דלא מתיר והל"ש ריעותא הוי לת"ש בדרי רבימין הואוחילוק
 כ"ד. רק הוי לא ווראי בררי ובשמאל כ"ד. ריעותא אלאהוי

 כשיש אבל כים לה ואין קצת וורד תואר רק לה כשישודווקא
 אבל וורדא כתואר כררי יתרת ריש )רהיינו וורד תואר כלליתרת
 לחוש( אין וורד תואר לה יש האונות מעיקר דאחת רק יתרתבליכא

 היא אם עצמה בפני כים לה ויש קצת וורר תואר רק לה שישאו
 ימין בצר אבל שלו( בגליון הגרע"א )וכ"כ כשרה שמאל בצדכדרי
 ג' דיש ומברר מאריך ס"ו בם"ק שם )הל"ש טריפה בדריאפי'

 כגון וורדא מן כ"ד מימן להיתרת ביש לת"ש הש"ך ביןחלוקים
 מקום בשינוי בימין או בשמאל אפי' כים בלא קצת וורדאתואר
 רלהש"ך ל"ש לעיל שנתבאר כמו כ"ר רק הוי שלא בררימלבר

 אונא צורת ליתרת ביש וכן טריפ'. ולהתב"ש כשרבשניהם
 כים( ע"י טריפה ולהת"ש כשר להש"ך בכים בשמאללגמרי
 ובהפ"מ לתב"ש לחוש יש הפ"מ דבאין שם הל"ש העלהולרינא
 להתיר המיקל בשמאל דבווררא כ' ועור מהש"ך יותר להחמיראין

 הנ"ל דתב"ש ארין חולק וגם הפם'ר. לא בהפ"מ יב"הבעברו
 בימין כים לה ויש תואר קצת או ווררא תואר כל ליתרתביש

 מצריך בכים במונח אך רכשר העלה והל"ש בררי אףדאוסר
 היכי אף להצטרף מקרי ריעותא ומ"מ דווקא בהפ"מלהתיר
 בלא להתיר יש בימין דבררי העלה סצ"1 ובב"א להכשירדבארנו
 ופ"מ סק"ל )ל"ש מותר. כים עם אף וביטמאל אסור. ובכיםכים

 י'(: אות לריעותא תרתי בריני ל"ז בסי'במ"ז
 מהקנה למעלה נפררת ימין של העליונה האונא אם שאלהקנו

 השמאלית העליונה דאונ' או שמאל משליותר
 ספ"ג ב"א חרייו. לה אין הימנית העליונה ואונא חרי'1 להיש

 מצטרפת: ריעותא עור ועם להטריף רנהגו במקום לא אםמכשיר
 גדולה היא שמאל של לאומא הסמוכה האונא אם שאלהקנז

 אונא או לגרגרת הפמוכה שאצלהמאונא
 אם כשר לגרגרת הפמוכה מהעליונה גדולה ימין שלהאמצעית

 ספ"ג: ב"א מצטרפת. ריעותא ועם לאםור שנהגו במקוםלא
 שהיא וכמו במקצת צמקה האמצעית האונא אם שא?הקנח

 בשו"ת הב"א ועבה. כארוכה גדולהעתה
 במקצת צמקה ועבה הארוכה אם אבל מטריף מ"1 פימןבחיו"ו
 גדולה היא דבכמותה )כיון מכשיר מאמצעית קטנה היאועי"כ

 ע"ד(: ס"ק ל"ו סי' בב"א ועיין חליף. ליכאמאמצעית
 דטריפה מבואר שם מקומה. שינתה הוורדא אם שאלהקנט

 יצאתה לא ואפי' פורתא רק שינתה לאאפי'
 קצת לאחור נסוגה אפי' ממקומה קצת דניקתה רק מקומהמכל
 בוורדא מקום השינוי )ומשערין טריפה למטה או למעלה הוגבהאו
 בסמפונות ש כצורת בימין מקמא עומדת דהווררא הסמפונותלפי
 ועינוניתא ואומא ועבה ארוכה והאונא סמפון יש אונאדלכל

 סגול או ש כצורת ל'טלשה ומחלק א' מפמפון באיםדוורדא
 שינתה ואם פמפונות שני בין ממש עומרת דוורראוהסמפון
 שיראה דאם סצ"ז ב"א כתב להבין. אפשר פורתא רקמקומה
 הסימן על יסמוך ולא להטריף יש קצת ששינתה הבורקבעיני
 ג"כ להתיר יש להתיר ימ"ק רנהגו במקום אך סגול. אושי"ן

 בימין: מעט המקומהשינת
 מבואר שם הפוכה. או וה-רא הואר שינתה אם שאלהקם

 וקלויטה עגולה להיות היא תוארהדהוורדא
 )והחרייו שלה לשורש פמוך לה יש וחריץ מאונות למטהועומרת

 מגול או ש כצורת ועומרת הווררא( על שמונח הכים מגידבא
 ארוכה אונא שבין החיתוך כנגד מכוון והחרייו שיהבסמפונות

 תואר שינתה ואם הלב נגר וגבה הכליות כנגר ופנ" לאומאועבה
 לה שאין או הפוכה וורדא נקרא זה אחר במקום שהחרי'ו אוהזה
 ובכל תואר שינתה בכלל זה שגם קצת ממנה חסר או כללחריץ
 דהכי לשנות ואין בהפ"מ אפי' להטריף אלו במדינות המנהגזה

 בשינוי רק זה בכל לאסור אין מנהג רליכא במקום אבינהוג
 בהיפוך גדולים בשם העלה ס"ז ס"ק והל"'ט השמ"ח( )כ"כמקום
 עלי' יש ואם הפסיד לא המיקל ובהפ"מ יב"ח עברו אםווררא
 מקום בשינוי וכ"ש צורה בשינוי אבל יב"ח ל"מ ריעותאאיזה

אין
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 בהיפוך בין להקל י'2 יב"ה קורם '2: החלב אך כלל. )התיראין

 ובבאר ל"ה םי' ב"א בתי:ו' יעיין פקום ובשינוי צורה.ובשינוי
 בחרי,ו להתיר רנוט' נראה דג"כ ב' פ" יוםף זכרון ובת'יעקב
 ימים. ג' ער סתיר והקב ישרא:. בשל הבהס' אף בהפ"סהפוך
 רוקא מתיר הפוך בדרי.ן הב"א אבל ימים. נ' תוך גםובה"ם
 רלא ק"כ( עד קי"ח מסי' )ב"א ימים ג, ער בה"ס אפילוהחלב
 וב"י כזכ"י רלא וכ",ט יב"ח. מהוך החלב ראוסר הנ"לכל"ש

הנ"ל(:
 כט"ר רשיעור' מבואר '2ם הוורדא. שיעור כמה שאלהקפא

 )יש"'2 כט"ר להיות צריך בגסה בין ברקחבין
 הססוכה מהאונ' קטנה שתהא וצריך כן( מסכימים ופ"סותב"ש
 היסנית מאונ' )חו'1 אונות כ,טאר גרולה היא ואם היסניתלאוס'

 יב"ח ל"כ! ןה וברין ול"'ט( )שמ"ד בה"מ כשר לאוסה(הממוכה
 אם רווקא וכ"ז ):"יט(. מותר יב"ח מקודם והחלב הבהס'.לענין

 כררכה הוא והוורדא סאור קטנה "ונ' נמצא אבל כדרכןהאונות
 )ל"ש(: כ'2ר שאצלה האונ' כמווגרולה

 מתהפכה הנפיחה וע"י הפוכה הוורד' נמצאת אם שאלהקסי
 סבואר שם כים'. בתוך לעמור וחוזרתעצמה
רכשר:

 והית' שלה בי2ורש למטה דבוק הווררא היתה אם ~טזולדקקפנ
 רבוק' היתה או בנחת הרבוק והפרירהפוכה

 ולא שאצלה לאונא דבוקה שהיתה או השורש במקום שלאלסעל'
 מיעוך ע"י אותה שמפרידין ואחר הפוכה והית' שלה בכיםעכ!רה
 הווררא החרי'1 עסר הנפיח' ואחר הריאה ונופחין משםבנחת
 שמניחין ואחר פגול און ש כתבנית עומדות והפספונו'כררכה
 להכשיר: העלה הב"א מיטם. לצאה חוזרת אינה בכיםאותה

 הואר עלי' שאין ארוכ' דתיכ' הכים בהוך נמצא אם עטאלהקמר
 חריץ כעין בה מתקמט נפיחה וע"יוורר

 כררכו הוורדא יוצא החתיכה אותה סביב ביריםוכשמשסשין
 לסשסש שפומקין 'טאחר אע"פ להכ'2יר העלה הב"אוכצורתו.

 הוזרה כהולכוכורם

 לקרמות'-
 ראם סבואר שכ כיסים_ ב' עם ווררא נמצאת אם עטאלהקמה

 בשתיהן מונחת שהווררא בין בימיןשניהם
 ובין בזו ובין בזו בין רמש"א( בשם לחם כבית רלא)תב"ש
 מהני יב"ח אבל טריפה בתוכו מונה להיות כלל להב' מגעתשאינ'
 ואינו ריק והכים בי2מאל הוא כיס היתר אם אבל לבהמ'.אף

 העלה )כן הפ"מ באין ואפי' להכ':יר יש אז בתוכו יתרתמונח
 הווררא כים ביתר לעולם מתירים ופ"מ הש"ך אבל ול"ש.התכ"ש
 בעלכוא רילרול רק כים יתר בכלל הוי לא שפה גיר לו כי2איןאבל
 י2לו(: בגליון והגרע"א התב"י: וכ"ה דמ'2"א בשם לחם)בית
 שם לפיו. שפה ג'ר אין '2לה ולהכים ווררא נמצא אם שא?הקסו

 רהוי שנאסר מחסת יהטריף ראיןסבואר
 והגרע"א שם )תב"ש כראוי הכים בהוך שמונחת אחר כ'םכחסרון

 שלו(:בנליון
 לברוק ריש סבואר '2ם הווררא. מן מקצת דסר אם שאלהקסז

 תהי' הצירוף וע"י החפיר' הדתיכד נסצא אם באומות אובאונוה
 הש"ך. כ"כ להכשיר 'ש ג"כ נמצא אם בשסאל אפי' כתקונההוורד'
 ולא כציפורן הווררא במקום איטר בהלק ריש רוקא רמכשרינןוהא
 ונפרך כט"ר בשמאל חתיכה חצי נמצא )ואם ס"ר מי' ב"אפחות
 ריעותא רהוי מקמ' כיתרת רינה ריעותא ולענין פ"ם(. הר"להוי
 והשבו"י ל"ה(. סי' )ל"'ט כנתבאר אגורל של אסצעי כפרק ישאם
 וכ"ז בהם"ס או בשעה"ר אלא להתיר ראין העל' ם' סו"םח"ב

 בפ"ע בים לה ביש אבל בפ"ע כים הנמצאת יההיכה באיןרוקא
 כת' והל"ש ול"ש. הנרע"א רעה וכ"נ התב"'ט )כ"הטריפה
 הנתבאר( וורדא ויתר כחפר רינו החלב ולענין יב"הדלענין
 כל וטלאים ובגריים וטלאים. מגריים חו'ז בגסות מחמירוהב"א
 אם בפשיטות להכשיר יש לעולם גו"ט ארם בל'2ון שנקראיםזמן

 מק"ג: ב"א כנ"ל ובכים הדם 'טל כעלה 4התיכה בי'2לא
 באוסו' או באונו' וברקו הווררא מן מקצת חסר אם שאלהקמח

 בפ"ע כים להם אין הנסצאות חתיכות ב'ונמצא
 רלענין כת' ול"ש 'טלו(. בגליון והגרע"א בתב"ש )כ"ה יהטריףי,2

 סב' אחד אם לי מפתפקא וורד'. ויתר כחסר דינו וחלכיב"ח
 להטריף אם אגורל כצימורן שיעור לה אין הנמצאותההתיכות

 לעיין:ויש
 השורש. רק נשאר ולא נתקטנ' הוורר' נמצאת אם שא?הקפט

 אסצעי כפרק שיעור בשוריט יש דאם סבוארשם
 לחומרא כ' התב"ש אך אצבע. כעובי כ' )ברמ"א אנורל'טל

 חריץ לה שיש שלה וורר תואר בשורש ויש ש"א( אמצע'כפרק
 תואר לה שאין אע"פ סקומ' שנת' ולא הפוך ולא ככיםומונח
 )תב"ש כשרה שבראשה העגול לגמרי שחפר דהיינו ברא,2הוורר

ום"ם(:
 שם אחר. וסזה א' סזה חריצין 'טני לוורד' נמצא אם שא"הקע

 )כן דווקא בהפ"ס אך להכשיר. דישמבואר
 בוורר' חריצין ראשי שני ביש וכ"'2 ואחרונים( הפ"מ דעתנראה

 כסהר"ץ(: רלא וןב"ש ובל"י )פ"ס הפ"ס בלא גםרכשרה

 כעובי אח' שורש להם ויש וורדות ב' נסצא אם שאלהקעא
 שם בפ"ע. וורר תואר יש אחר ולכלאצבע

 הנשאר עו"א אותו בשורש פדק בו שיש ואע"פ ג"כ דכי2רהמבואר
 לשניהם יש ואפי' וש"ך( רס"א בדעת )פ"מ כשירה וברוחבבגובה
 להם ויש הפוך אינו והשני הפ.ך אהד ואם )כרו"פ( ווררתואר
 טריפ' הפוכ' הגרולה אם גרוק' היותר אחר הולכין כעו"אש"א
 רס"א( ברעת )ש"ך טריפ' הפוכה סהן וא' שווים ביטניהםואפי'
 שנתה מהן א' אכ וה"ה היא הפוכה הקטנה אם רק כיטרואינו
 רעת סקוסה שינת' סהן אחת ואם )ש"ך( כהפוכ' בזה רינהתואר'
 רין הניח )והב"א מקוס' שינתה כשהקטנה אף להחמירהי:מ"ח

 הפוכה מהם וא' שווים '2ניהם אם וה"ה סתיר והל"ש בצ"עזה
 אין הסקולקלת שאותה רק סקוסה שינתה או תוארה שינתהאו
 יס"ק( דאופרין בסקום אף )הל"ש בכ"ז מכשיר מיוחר סמפון4ה
 בסקוסם ותוארם כתיקונם כעו"א 'ט"א להם ויי2 שווים יטניהםואם

 ואם כשר כימים בב' מונחים בין אחר בכים מונהי' בין אזהראוי
 רוקא, בהם"ס הל"ש מכשיר כים לו אין והשני כים לו ישאחר
 יב"ח לענין רינו מקוסה או תוארה שינהה או הפוכה הגרויהואם
 ואפי' הפוכ' או ש"מ או וש"ת א' וורדא רק יש ראם כמווחיב

 )ל"ש(. הכי דינא ש"ס או ש"ת או הפוך סהן ואחד 'טוויםביטניהם
 או ב"ו בין ש"א להם באין בין ש"א להם ביש בין חילוקואין
 דאם כ' והב"א )ל"ש( כנתבאר. אחר דין הכל ווררות ר' אוג"ו

 אם אבל להכשיר יי2 בה"ס בכים מונחת ואינה הפוכ'הקטנה
 ב"א טרים'. בהפ"ס אף שווים אפ'לו או לכים חו'ו ה,אהגרול'

 צ"ר:פעיף
 כע"א אחר שורש להם ואין וורדות ב' נמצא אם שאלהקעי

 אחר רבכל כגון כאחת נראים תואר ע"יאך
 דלא וב"א ופ"ס )תב"ש רטריפה סבואר שם וורד. תואר חצייי2

 אם אף וכן הל"יט(. הכריע כן מהני יב"ח אך סחז"ב בשםכש"ך
הקטנה
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 ספ"מ: ב"א מריפה. אחר בכים שמונחים או כים ה איןךהקטנה
 זה. בפימן 'טנזכר אצבע כעובי השיעור היא נמה 7צאלהקעג

 הש"ך( )כ"כ בינוני אגודל דהיינו מבוארשם
 התב"ש( )כ"כ שב' הרחב ומקום רחב' רק אגודל ישל עוביוו5א

 אגוד5 כרוחב בהפ"מ די ג"כ השורש )ובמשך בג"שוהגרע"א
 הש"ך 5דברי בוורד' אצבע כעובי דשיעור כתב והב"אתב"ש(
 השורש אם בין כיתד קצר ה'שורש אם בין הפרש איןוהתב"ש

 נבהו שיהא צריך בשניהם מסנה יוצאים וורדות ושני כבריחרחב
 קודם שבו הרחב במקום דאגודל הרחב כשיעור השוריטשל

 ארכו ש5 או רחבו ש5 השורש ומשך להתחלק. הפיצוליםשיתחילו
 שיעור 5ו אין השורש ועובי כשר מ"ד רוחב כשיעור בו ישאם
 די אגוד5 כרוחב עב שינו אע"פ הוורדא כעובי עב שהוא כלאלא
 מהוורדות כ"א אם עד"מ מפרש התב"ש בדעת והפ"מ ע"כ.בכך

 אצבעות ב' בתחתיתו ש5ם שיהי' בעינן אצבעות ב'רחבים
 כשרה כאצבע גובה וגם אצבע כ"א בתחי5תו שלם רק אםובהפ"מ

 כב"א(:)דלא
 דאוני. חתובי 5ה ואין ח5קה שהיא ריאה נמצא אם 7ט44לדץקעד

 מהני לא דבוקה הריא' כל דאם מבוארשם
 אם אבל לעיל. הנתבאר סדק היכר ע"י רק היכרים בשארלהכשיר
 כב' דבוקות ד' או ואומא אונות ב' או רבוקות אונות נ' רקליכא
 צריך כה"ג גם הדחק שעת או הפ"מ בלא אז כולה חלקה לאאך

 מצריך )שמ"ח היכרים בשאר די ושעה"ד בהפ"מ אך מרקהיכר
 דווקא משמע ובמהרי"ו הב"ח בשם רש"ל דמלשון משוםהפ"מ
 בידי' אין סיים והל"ש היכרים( שאר די דבוקה אחתבאונא
 לבדוק יש ה"ג דבכי כתב לחם בית בשם והשמ"ח בזה.להכריע
 הסמ~כה: בשאלה הנתבאר דריינום כמעשה יהא לאאם

 בה ניכר הי' ולא אחד בשר כחתיכת שהיתה ייאה שאלהקעה
 אחד מומחה ולקח אומא או אונא חילוקשום

 הריאה ראו ואז כולה פי על א' קרום ממנה בנחת ומשמ חדמכין
 שייכא היתה לא הזה העליון שקרום והבינו הריאות שארככל

 דכך מבואר שם וכדומה. שמנינות מחמת עלי' נתקרם רקלריאה
 או דבוק זה עור ואפי' דהשירוה בט"ז מובא בריינום מעשההי'

 מיעוך בלא ואפי' להכשיר יש ג"כ מקום לאיזה או לדופןמרוך
 עצמה( מריאה הפרכא דאין כיון ופ"מ השמ"ח )כ"הומשמוש
 ע"י פרכות דמתירין דלדידן ל"ו מ"ק עד כ"ו מם"ק כ')הב"א
 שהקרום בזה גם להכשיר יש ל"מ במי' כמבואר מהריאהקליפות
 שפשמ אחר אם להכשיר. אין בלא"ה אבל הריאה מן בנחתנפשמ
 המועילים סדקים רק נמורות אונות היתוך נמצא לאהקרום
 לריאה כאן שיש כיון להכשיר יש ואומות אונות כאן שישלהורות

 או לגרגרת נמרך נמצא המלבוש שהפירו לאחר ואם קרומים.ב'
 מתכשרה דלא התב"ש וכתב להכשיר(. אין הלב לשומן אולחזה
 מריפות משום בו שאין וראו הקרום הסרת אחר נפיחה ע"יאך

 ואם מכה(. מחמת שעלה קרום זה הויקרום דילמא נפיחה)דבלא
 דאם העלה והל"ש מעכב הנפיח' אם בצ"ע הניח הפ"מ נפחוהלא
 אפשר וההלב מהני לא יב"ה ואפי' מספק הבהמ' טריפה נפחוהלא

 שהמירו אחר בשוגג נאבדה דאם העלה כ"ו ס"ק 'מים ג' עדלהתיר
 נאבדה ואם גדול לצורך בה"מ להקל יש הנפיחה קודםהקרום
 ראה ובעיניו מקצתו פשמ שכבר אע"פ הקרום כל שפשמקודם
 הבהמה אם בכ"ז חילוק ואין להמריף יש מ"מ כתיקנה זו ריאהכי

 לאו אם היאשמינ'

 דאוני חתוכי בה ואין כולה חלקה הריא' נמצא אם שאלהקעו
 סדק אין הדבוק' באחת רק בכלהו סדקויש

 האחרונים: כ"ה דכשרה מבואר שם הכירים. משאר אחדדק

 חתוכי בלא חלקה ריאה נמצא אם ומלאים מגדיים שאלהקעז
 ומלאים בגדיים דכשירה מבואר שםדאוני.

 תוך דהן כשיוודע כ"א להכשיר ואין כלל ומדק היכר איןאפי'
 שנקראים זמן כל להתיר 'ש הדחק ובשעת ללידתן יוםשלשים
 אחר. קצת אפי' לשונו כפי בכ"מ ומלאי' גדיים אדם בניבלשון
 עבר אם להקל אין דמ"מ וכ' כש"ח. הב"א העלה כןשלשים.

 בה"מ להקל יש הלירה שעת יודע אין ואם הליד' משעת חדשיםה'
 דוקא וכ"ז תע"ב והמחמיר אב עד מקומות ויש תמוז עדושעה"ד
 השמ"ח עוד וכתב )שמ"ח(. בעגלים לא אבל ומלאיםבגדיים
 באצבע מפרידין רק כן נוהגין שאין מקומות יש ומלאיםדגדיים

 והיכא אחד לכל עור ע"י פרודות הם אם לראות מחברתה אונאכל
 תע"ב. המחמיר המנהג שאין במקום ואפי' לשנות אין כןדנהוג
 ומלאים גדיים הרוב אם כ"א להקל דאין ל"א ס"ק הב"אוכ'

 ומכ"ש אונות חתוכי להם נמצא לא מקום ובאותו פרקשבאותו
 כדרכם אונות חתוך רובם ומלאים גדיים אם אבל כך כלםאם

 כשנפרדים כ"א להקל אין אונות חיתוך בלא נו"מ קצתונמצאו
באצבע:

 טלאים או בגדיים נפרדו נמצא אונות קצת אם שאלהקאח
 דאין ופ"מ השמ"ח כתב שם נפרדו. לאוקצתם

 אך ל"ב. ס"ק הב"א דעת וא"כ מאד. בקמנים אפילולהכשיר
 השני ובצר מדקים יש אחד בצר דאם הל"ש וכ"ה הפ"מהוסיף
 הב"א הסכים וכן להמריף(. מועיל מדק )דאין דכשר מדקיםאין
 גסה בין חילוק אין שמועילין הסימנים בכל דה"ה וכת' ל"בט"ק

לדקה:
 ע"י וניכר לריאה דבוקה הוורדא בגדיים נמצא אם שאלהקעמ

 וב"א בגדיים בכה"ג מתיר השמ"ח שםמדק.
ממריף:

 חיתוך אין דעוף מבואר שם דעוף. בריאה הדין האיך 2ט44לדץקפ
 שאר אבל ידוע מנין לו ואין כבהמההאונות

 גם שייכים הריאה וחמרה נקובה מחמת הבאות הריאהטריפות
 ושאר וסרכות ובועות מראות דנם הפ"מ והוסיף להמריף.בעוף
 מקום לצלעות נמרכה ואם בעוף. ה"ח בבהמה האסוריםדברים

 נסרכה אם אך וכשרה. רביתייהו הוי כך שם דבוקהשהריאה
 אחר יבדוק צריך ואין הל"ש המכים וכן אסור אחר למקוםמחויו

 ול"ש(: ופ"מ )שמ"ח מריפות הנךכל

 תר"ל הוי דלא מבואר ל"ז במי' תר"ל. הוי אימת שא?הקפב
 אצל זו פמוכין הם ואם זעג"ז בעומדיןאלא

 ושיעור לריעותא. תרתי להיות ג"כ מצמרפי ביניהם הפרש בליזו
 להיות דצריך תר"ל בדיני ל"ז בסי' הפ"מ כתב ביניהםההפרש
 כב' בהפרש להקל הצורך לעת העלה )והב"א ביניהם כקשהפרש

 כ"כ הפרש שיהי' רק שיעור דאין והעלה השיג ול"ששערות(.
 ואם וכשר. תר"ל הוי לא בריאה דהריאה הפרש באותו שנראהעד

 טריפה ריעותא שום עליו שאין פי על אף קצת לקויההפדש
 )כגון אחר משם ריעותות מהשני אחד כל להיותוצריך

בועה
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 אהד משם 'טניהם אם אבך ממנה(. יוצאת תלוי' וסרכאבועה
 סמיכי כוצר להקל דנהגו לד,דן זכים במים דסמיכי בועות שניכגון
 זו המסוכות כיטרות מראו' כ' או ס"ה ל"ז כםי' היטמ"חכ"כ
 ל"ז בסי' )כ"ה 4ריעותא כ' הוי לא מק"א( ל"ח סי' )ל"יטלזו(

 כאן יטיש או מכוונת ערות מעירין 'ט,טניהם צריך ונםכה"פ(.
 על להעיר סכוונת עדותן אין אם אבל להתקלקל שסופו אונקב

 תר"ל: הו' יא אחדטריפות
 סחסיר ס"ג ל"ז בסי' היטמ"ה לריעותא. תרתי ספק שאלהקפג

 ל"ז ובם"ם י"א ס"ק ל"ה פי' וה4"'2 הפ"מ סדברי וכ"נ.מטפק
 אי אבל כרוסה טפק או דפיוגתא אספיקא ודוקא להקלהע,ה
 ספק: הוי ולא לדידי' יד'עה חםרון םפק הוי אז ברבר לונסתפק

 בםי' הל"ש להררי. ריעותות ב' מצטרפין איך שאלהקפר
 שנקראים יש ריעותות מיני ד' דיש העיהל"ז

 פחות סנבה יתרת או בועה או תלוי' םירכא )כגון מתםריעות'
 גוסא( או קמט או ארוס' מראה או כט"ד סגבה גבשושית אומט"ר
 או סקצת צמקה )כגון דהוא כל או קצת ריעותא יטנקראיםויש

 לא כ"ר ריעותא שאפי' ויש בדרי(. יתרת או מורם' אוטינרא
 או מקסא יתרת כגון ונרוי' גמורה רןעותא יטנקראים וישהוי.
 הוי קצת ריעותא עם אפי' גרולה ריעותא כך ורינם של"כ(סרכא
 וכ"ש מצטרפין אינן כ"ד ריעותא עם סתם וריעותא 4ריעותאב'

 עם אפי' כ"ד ריעות' אמי' ושאינו סצטרפין דאינן כ"ד עםכ"ד
 מצטרף: אינו גדולהריעותא

 ל"ז במי' הל"ש תר"ל. דכ4 בהלב הדין היאך שאלהק"ה
 וסקודם אסור יסים נ' דתוך העלה בפניםס"ב
 שרי: יסיםג'

 לעור להצטרף ריעות' הוי אי ראוני בדרי יתרת שאלהקפו
 ל"ז כסי' תב"ש דעת הנה תר"ל. שיהאריעותא

 רהוי ה' אות ל"ה םימן ובי2"ד ט' ס"ק בס"ז שם והפ"ממ"ה
 או בדדי יותרת על כועה )כנון ריעותא עוד עם להצטרףריעותא
 לרעת יתרת על ריעות' 'טאר או כשיר' מראה או ת4וי'סרכא
 הכריע וצ"נ צ"ב ס"ק 4"ה בסי' והל"ש תר"ל(. הויהפ"מ
 אך ריעותא. לסהם להצטרף ריעותא סתם אפי' הוי לאדיתרת
 )ופי' בררי יתרת על ייט 'טל"כ םירכא דאם מקרי כ"דריעותא
 ולא דטריפה הנתבאר '2ינוי( ע"י דידוע כנון יתרת שהיא'2ידוע
 אגודל. של אסצעי פרק כשיעור כשיתרת דוקא אך סיעוך.מהני

 יתרת סקרי לא השיעור מזה בפחות מסנואבלהיוצא
 ל"ה(: סו"ם ל"ש )כ"כ ממנו היוצא סרכא בכל מיעוךומהני

 שינוי שום כלי 'טווים וכולם בימין אונות ד' יש שאלהקתן
 איזה האונות על וייט היתרת היא איזהלהכיר

 יתרת על )דבועה הקודס' כיטאל' המבואר הל"ש לדעתבועות.
 הקודמת ביטאלה הנ"ל הפ"מ לרעת אך כשר, לעולם כשר(בדרי

 בועות ג' ראיכא היכי טריפה( תר"ל הוי בדרי יתרת על)דבועה
 טריפ' בועה ליכא לאוס' הסמוכה שבאונה ואע"פ אונות ג'על

 ל"ז(: בסי' תר"ל ו' ם"ק במ"ז ה' אות ל"ה מי' בש"ר)הפ"ס

 שינוי שום בלי שווים כולם אונות ד' בימין יש אם שאלהקפח
 אותן על של"כ סרכות איזה ויש כאחדלגריעות'

 ג' יש אם רוקא דטרימה צ"ד ס"ק הל"ש העלה שםדאונות.
 ושלישית ליטלישית ושני' ליטני' ראשונה אונ' דהיינו של"כםרכות

 באריכוח בל"ש )עי"'2 כשר ב' או א' בםרכא אבללרביעית.

 היתרת דהיא סהם באחד לגריעותא שינוי יש ואםהסברא(.

 אפי' סיעוך מהני אז וכדומה( בקטנוה סי' או סמפון רחסר)כנון
 סהם ואחד םרכות כמה ביש הפ"מ כעי מ"ם אך סרכות.בג'

 סיעוך ל"ס אחר למקום מרוכה היותרת אם אך זו. ליתרתדבוקה
 בל"ש(:)יעו"ש

 למטה בדרי יתרת מתוך יוצאת דבוקה םרכה אם ע:~~לזקקפט
 בלא לאוסא אונא בין או חלון ואיכאמחצי'

 ובהפ"ס סיעוך להצריך יש הפ"מ דכאי; העלה שם הל"'2חלון.
 כויעוך: בליכיטר

 שם טינרי. בוע' או סירכא ממנ' שיצאה מקמא יתרת ,צאלהקצ
 פחות היתרת ראם ל"ה מו"ם הל"שהעלה

 של כצפודן שהוא אף הנפיח' אחר אף אגודל '2ל אסצעימכפרק
 נשר ג"כ דבוקה מרכא סתוכ' יוצא אם ואף יהכשיר. ישאגודל
 אמצעי פרק כשיעור היא הנפיח' אחר אם אך וב"א(. )ל"'2עי"ם
 ול"ס טריפ' סמנה יצא' של"כ סרכא דאם כך הדין אז אנודל'טל

 סרכא או וסשסוש מיעוך ידי על ועוברת תיוי' ;סרכאמיעוך
 התב"ש לדעת )ל"ש להכשיר יש מיעוך ע"י ועוברת לסקוםממקום
 יש סקסא יתרת מתוך וטינרי י"א(. טי' ונוב"י ל"ז בסי'ופ"מ

 סים הם אם אך טריפה ודאי מוגלא הם אם ובועה ג"כלהכשיר
 )כבמי' במ"ז ממיכי דמכיטירין במקומות אפילו ,הכי2יר איןזכים
 )ל"ש וכדומה בתערובות כגון להיתר צר עוד שיש כ"אל"ז(

 בס"ז(: בתלוי' ל"ז במי' ותב"ש הט"זלדעת

 בס"ז הפ"מ להדדי. ונסרכו מקמא יותרת בו יש אם שא"הקצא
 מחציו לסטה נמרכו דאם העלה וי"ט י"אמ"ק

 לסעלה או בחלון סחציון למטה בנםרכו אך כי2ר'. חלוןבלי
 סחציו למטה בנמרכו דכשרה והא טריפה. חיון בלאמחציו
 הלב שאין במקום 'טהוא לראות בקיאים באמיפת דוקא חלוןבלא
 והל"ש להחסיר. נראה מהלב נדהק אם בםפק אבל ודוחק.יטוכב
 זל"ז נמרכו אם עי"ס מתיר והב"א מיעוך. מהני אי בצ"עהניח
 ל"ט( )עמי' הפ"מ סטריף מקמא ביותרת הלוי' וםירכאכסדרן
 ב' או בכה"ג אף להדרי ונמרכו לוורדא קרוב עומד א' אםומ"מ
 והב"א )ל"ש(. בכה"נ טריפה להדדי ונםרכו אחר ביטורשוורדות
 סיעוך: ע"י כסררן זל"ז ונסרכו לוורד' קרוב ימ"ק בעומד אףמתיר

 הל"ש בררי. ביותרת העומדת מקמא יתרת אם שאלהקצב
 רהוי להכשיר העלה קי"ג קי"ב קי"א בם"קשם

 ג"כ שם יש הלזו היותרת וע"ג ים"ק נמצא ואם אחד.מיטם
 הלזו היותרת ע"ג אין אם אבל בה"מ. להכשיר יש יותרתכמין
 העוסר סגבה ויתרת )ב"א( הפ"מ בלא אף יהתיר יש גבשושיתרק

 טריפה: ודאי בדריביתרת
 סקי"ז בל"ש סבואר יטם 'טצמקה. מקמא יתרת שאלהקצנ

 בזה גם כשר מקסא ביתרת דסכשיריןדלרידן
 ובצמקה םקכ"ט( ל"ו בפי' )והפ"ם רובא ולא מקצתובצמקה
 ספק עוד שיש בסקום מיהו הל"ש )ומיים טריפ' רובה אוכולה

 רובה(: או כולה בצסק' אך להקל יש וכה"נ תערובותכנון

 בש"ר הפ"ס הנה ארם. בידי רוב' שצסקה ווידא שאלהקצד
 העלה ולבסוף להתיר נוטה כ"ט אות ל"ופי'

 שם העלה הל"ש אבל להיתר. ולא לאימור לא אוסר איןואני
 )בפ"ס שלה בשורש כט"ד בנשאר דוקא זה וכ4 בהפ"מלהתיר

 בלא אף להתיר יש בי"ש או ארם בירי אם ובמפק שהי'( מעיטה'2ם
 )ל"ש(: בה"מ כשר כט"ר נשאר ובלא )ל"ש(ה"ס
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 5הצטרף ריעות' הוי אם מגבה גבשושית נמצא אם שאלהקצה
 ב' אות תר"5 בדיני 5"ז במי' הפ"מ5תר"ל.

 אך עמו. המכים כ"ה מ"ק שם והל"ש ריעותא. דהויהע5ה
 הוי 5א מזה פחות אבל ריעותא הוי אנודל כצפורן הוא אםדוקא

 מ5"ח: הב"א וכ"כריעותא.
 5הצטרף. ריעות' הוי אי מקמא גבשושית נמצא אם שאלהקצו

 העל' ג' אות תר"ל בדיני ל"ז בפי' הפ"מהנה
 בצ"ע הניח ו5במוף אגודל מפרק יותר ואפי' ריעותא אהויר5

 באונא מקמא גבשושית אך להתיר המכימו והב"א והל"'טלדינא.
 ס"ק 5"ה )במי' 5דינא בצ"ע הל"ש הניח עלי' ריעותא עםע5יונה

כ"ו(:
 מרובע או משולשת צור' לה יטיש הוורדא נמצא אם ליאלד;קצז

 מתמונה בזה וכיוצא אדם כאצבע פשוט'או
 צ"ח: בם' 5המריף הע5ה הב"אאחרת.

 של ומקולשית העיגול כל חסר שהי' שנמצא בעגל שאלהקצח
 וכל הוורדא של השורש רק נשאר לאהווררא

 הוורדות של השרשים כל כמו וורד תואר ההוא לשורש והי'החרי'1
 והחתיכ' אגורל של אמצעי כפרק היינו כט"ר נדול הי'והשורש
 א' מי' יו"ד בחלק הרי"מ תשו' באונות. נמצאת הי'החסרה
 לסמוך. מל על להם יש והאוסר המתיר דלשניהם וסייםהאריך
 והגח"ם כ"א(. מ"ק שלו אמת בשפת )ועיין מתיר כק"בוהב"א
 דפליגו דהא העל' אך להתיר דנוטה ג"כ נראה ל"ב מי'חיו"ר
 שאין באופן צורתה שינת' אם אבל אונא כצורת כשראש'דוקא

 כשר: לכ"ע לאונארומה
 הב"א עלי'. וורדא תואר אין שעי"ז בווררא חסרון שאלהקצט

 לעולם תוארה נשתנה עי"ז דאם העלהמפ"ז
 שם שאין ואע"פ פשוטה כף בין כפופ' ככף שחסרון ביןטריפה
 כבשאר ודינה כשר תואר שינוי באין אבל אגודל. אצבעכדי

 חיו"ר הרי"ם בתובות )ועיין בעזה"י( ל"ו בסי' )הנתבאראונות
 א'(:מי'

 סצ"ב הב"א לשנים. בעובי' הווררא נתפצלה אם שאלהר
 פיצול בלי שלם השורש אורך שיהא דצריךהעלה

 דבוק הרחב מקצתו אבל רחבו. כל ע"פ רבוק ויה" אגודלכרוחב
 להקל יש ובה"מ כאחת. נחשבים אין פרוד ומקצתו אגורלכשיעור

 בלבד: אגורל ברוחב רק כולו רבוק הרהב איןאם
 הם כך ואחר וורדות כשני יוצאין בתחלתן נמצא אם שאלהרא

 העל' מצ"ג הכ"א אחר. ונעשו כע"אנתחברים
 אצבע כעובי אחד הם מתחלתן אם ורוקא ווררות שני דהוילהטריף

 כשר: לגמרי כך אתר נפרדים שהם אע"פאז
 אלא בזה זה דבוקין ואין כימין ב' עם הווררא נמצא שאלהרב

 קצת מחוברין הן או ימין בצד נפרדיןשהן
 להקל העלה סק"ז הב"א כימין. ב' ונעשו נפררו ולבסוףבתחלתן

 :בהפ"מ
 ב' בשמאל או בימין מאומה למטה אונות ג' נמצא שאיהרג

 דלמעלה ואותן ממפון יש ולהם מאומהלמטה
 אבל חליף. מצד להטריף העל' סל"1 הב"א סספון. להן איןמאומא
 אף כשר לעולם א' בשמאל או ב' רק בימין מאומ' למטהבאין

 ממפון: להם אין ודלמעלה ממפון להו יש דלמט'דהך
 פחות הוא מהן ואחת בשלימות האונות מנין נמצא ,1!4ולד;רר

 הב"א סדק. שאצלה ובאונ' הנפיחה אחרמט"ד
 בעלמא( בשר רתלתלי אמרינן הפחות' )דזו להכשיר העלהס"ט

 מפרידו:דהסדק

 אע"פ לשנים בעובי' שנחלקה עליונה אונא או אומא שאלהרה
 אם אותה נופחין אצבע כעובי ש"א להםשיש

 שעי"כ קצת מרוחקים הי' אם אבל כשר חמרון כמה ניכר ואיןיחד
 האומא באורך מגיע ההוא והפיצול הריאה מבשר שם שנחסרניכר
 שם לחוש שיש השפולי מן בינוני אגודל כרוחב האונאאו

 חלון ויש ולכוטה למעל' כאחד נתכוונו אם וכן טריפה.לסמפונות
 מחמת שהוא שניכר כל מזה זה הריחוק ושיעור טריפה.באמצע

 ספ"ט(: סל"1 )ב"א טריפהחסרון
 הב"א בו. שמונח כים לו ויש מקמא פיצול נמצא אם שאלהרו

 לרידן: אף להטריף העלהמם"א
 זה שאין לעיין ונראה בעובי' האונא נתפצלה אם שאלהרז

 מ"ב מי' הב"א הריאה. כוגוף פיצול רקיתרת
 אין ואם להטריף. יש מ"מ גומא זה שאין ראע"פ העלה מ"וער

 האומא או האונא בעובי בפיצול ודוקא מכשירין לרידןתחתיו
 גומא שאין כיון יתרת שהיא לתלות ויש פיצול שהוא לעיניםנראה
 שהחלק אלא בעובי' לשנים מהאונא קצת נהלק אם אפי' אומקמא

 מהאונא נחלק אם אבל הוא. פיצול בכלל העליון מן קצרהתחתון
 שווין אפי' או העליון מחלק ארוך יוצא התחתון וחלקבעובי'

 ברחבה ונתפצל נחלקה אם וכן וכשר. להתפרק עשוי איןהן
 שיתפרק לו חוששין אין פ,צול שהוא לעין שנרא' אע"פמהאונא
 אם ואפי' ועבה ארוכ' לאונא אונות שאר בין חילוק ואיןוכשר.

 להכשיר: יש הפיצול על כיםיש
 כרוהב בעובי' שיש ועבה ארוכ' אונא של בחודה אם שאלהרח

 במקום נמצא אם בינוני. בכבש אצבעותשני
 פיצול זה )דאין דכשר העלה מם"ב הב"א תחתיו. וגומא פיצולזה

 הכרמל הר )תשו' החיתוך בעובי אונות ביטאר וה"המקמא(.
 מע"ט(:וב"א

 כולה חלקה וריאה העליון קרום שנגלד ריאה נמצא שאלהרט
 סקמ"ז ב"א לבד. סדקים רק ראוני חתוכיבלא
 להתיר:העלה

 הראוי במקום סדק ויש רבוקה שבימין הערוגה כל אם שאלהר'
 שטח וביטאר לגרגרת הממוכ' עליונה אונאלהיות

 הארוכ' להיות שראוי במקום שם שנמצא רק סרק שם איןהערוגה
 כשיעור מצד"א ונשאר קצת עב הוא וגם ארוך קצת שיוצאועבה
 להכשיר מבואר שם אמצעי אונא כשיעור הסרק עד השני ומצראומה
 אונא להיות שראוי במקום מרק אין אם ומכ"ש רוקא.בה"מ
 בה"מ. כ"א להקל דאין להיות שראוי סמפון ע"י שניכר רקעליונה

 האחרונים: העלו וכן מכ"אב"א
 כעין נראה למטה וגם כ"יט שרטוט כעין נראה אם שאלהריא

 הב"א שלמעלה. השרטוט נגר מכוון כ"ששרטוט
 יומף(: כמטה )רלא יהטריף הע~ה כ"המעי'

 איזה שחמרה או שחלסה מחמת שנטרפה בהמה ?!4ולד;ריב
 העלה להתיר. היכר שום בה הי' ולאאונא

 סמפונות יש אם אבל מעולם. להטריף והחלב הגבינות כלהב"א
 מקרוב זה אם וכן משנשחט'. יב"ח קורם שנחלב מה להתיריש

 ושיעור שנתעבר' קורם ממנה שנחלב החלב להתיר יש אזילדה
 אע"פ חרשים. ט' גמה ובבהמ' חד'טים ה' דקה בבהמ' הואעיבורה

 עך ל"א )ם"ק ממפונות היכר עכ"פ יש כן אם אלא להתיר איןכן
ל"ז(:

 חודה על הימנית עליונה באונא נמצא אם שאלהריג
 קטנה בליטה הקנה שלצד צר באותוממש

פחות
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 שהסירכא רק לאונא ממש שוה היתה הנפיחה ולאחר מם"דפחות
 מיעוך. ע"י עובדת והסידכא החזה לשומן בליטה טאותויוצא

 להתיר: העלה בפ"ת מובא נ"י סי' שאול גבעתבתשו'

 סרקים שם ונסצא ימין לצר חלקה הריאה נמצא אם שאלהריר
 מאדוכה נדולה היא סדק ע"י הנראיתוהאמצעית

 סרק עור הנ"ל האמצעית האונא באמצע שם הי' אמנםועבה

 להכשיר: העלה י"ב מי' יו"ר ח' בתשו' הב"א מכט"ר. פחותקטן
 הפיצול הי' וגם בנומא מקמא פיצול בו שנמצא ענל ?םאלהרטו

 ל"ח סי' בתשו' הב"א קצת. וורראכתואר
 להטריף: נוטה כה"ג מגבה ואפילו להטריףהעלה

 קטנה והיתר' לאומא אונא בין יתרת יש אם ומאלהרטז
 בררי ועומרת כט"ר וגרולה ועבהמארוכה

 קלי להתיד העלה כ"ד סי' יו"ד ח' משה והשיב תשובתדאונא.
 ניכר באינו )ואפילו רמטריף. ישראל כאהל רלא פקפוקשום
 השואל כוונת וע"כ היתרת. חליף הוי ולא היתרת היא רזהתלינן

 ועבה לארוכה האומא בין עומרת היתה אונא בהיתרת הי'רמעשה
 הווררא(: למקום ממש רהיינו למטה ער מגעת היתהולא

 לןסימן
 מבואר ל"ו בסי' שם מריאה. אחד קרום ניקב שאלהריז

 אפי' הש"ך ולרעת כשר. זה בלא זהרניקב

 הריאר להוציא רצריך והעלה השיג והתב"ש צריך. לאבריק'
 מבצבץ אינו אם לראות פויסרין או רוק נקב במקום ולשום.לנפחה

 בקא אפי' להקל יש ובדיעבד הב'. ניקב שלא בבידור שיודעכדי
 ובמשמוש עין במראית היטב וראה הריא' הוציא רק כללנפחה
 לו נראה היר במשמוש רק ראה בלא אבל כשר זה בלא זהרניקב
 )ל"ש מהני לחור וראי' התב"ש. כ"כ לאסור דיש פשיטאכן

 התב"ש(:לדעת
 משהו נקב ראפי' מבואר שם הקרומים. ב' ניקבו אם שאלהדיח

 טריפה זה כנגד שלא זה ואפי' חסרוןבלי
 בתולדה: הי' זה שנקב ניכר ראפי' ס"ב הב"א וכתב וכה"פ(.)רמ"א

 דוחות. משני זה כנגר שלא זה קרומים ב' ניקבן אם שאלהריט
 היכא להקל והפר"ח הט"ז רעת מבוארשם

 קרום אם ואפי' אוסר בנה"כ והש"ך אחר. ברוח הנקביםדאין
 באונא מקמא הב' והקרום מנבה באומא או באונא נקובא'

 השמ"ח וכתב כן. הסכימו ופ"מ הגרע"א וגם להטריף. ישאחרת
 להכשיר אין החיצון מנקב הרוח יצא ולא הדיאה נבדקהדאפי'
 דשמאל בערוגה שני וקרום רימין בערונה ניקב אחר רקרוםוהיכי
 הל"ש וכתב ופ"מ(. התב"ש )כ"כ זיקא מפקא לא אםכשר
 מבצבץ ראינו חזינן ואם טרפ' וראי הוי רמבצבץ חזינן רכיסק"ח
 להכשיר סק"ט ישם הל"ש כתב החלב ולענין טרפ'. ספק רקהוי

 עריין התחיל ולא נקב סחמת שנטרפ' רכל כלל וכתבההלב.
 כמה ואחר מחט שבלעה ראינו ואפילו מותר. החלבלהתרפאות

 טריפה שהיא במקום אברים בשאר או בריא' זו מחט מצאימים
 החלב: מותר המכה פי הוגלר ולא מפולשנקב

 רכשרה מבואר שם רובו. או כ151 העליון העור נגלר שאלהרכ
 שינפחנה צריך לכתחילה דהיינו רוקא בריקהע"י

 המקומות בכל בנפיה' ועולה היא ששלימה לראות כראויתחלה
 בצאתו הרוק כחמימות פושרין המים שיהא בפושרין ישימהואח"כ
 שאין שירע בכפי כראוי בה וינפח )תב"ש(. מזה קר קצת אומפה

 )ס"ז סספק טריפה בנפיח' נברק לא אם ובדיעבר סשהו נקבבה
 אי פושרין בריקת אך וש"פ(. ולבוש ופ"מ ותב"ש ש"ך ל"טסי'

 הבריקה בצ"ע הניח והפ"מ סעכב. התב"ש לרעת בריעבר.מעכב
 בריקת רצריך לתב"ש שומעין רלכתחלה מסיים והל"שפושרין.
 פושרי; בלא בנפיח' נברק אם מעכב אינו בריעבר אבלפושרין

 לתר"ל: להצטרף הוי ריעותא ועכ"פ ס"נ הב"א וכ"הכשרה.
 אי קרים או חמין במים ריאה תחלה הושמו אם שאלהרכא

 י"א ס"ק והל"ש פושרין בדיקת אח"כמועיל
 מיים בקרים אך בריקה. ל"מ תו המין במים הושמה דאםסיים
 והב"א קולא. צד איזה עור ייש אם אלא להקל ואין לעייןריש
 שנית לברוק אפשר אם בקרי' בין בחמין רנתן רבין כתבס"נ
 שנקרע' כנון שנית לברוק א"א ואם שנית. בורק פושרים מיםע"י

 שברק הנפיח' בריקת על בהפ"מ לסמוך יש נאברה אוהריאה
 רמותר בנגלר הב"א לרעת לוכש"ב בצבצה ולא בצונןמתחלה

 פושרין(: בלא בריעבר הפסרבמקום

 שבתחתון ורואין וקולפין העליון עור בכל לקותא יש שאלהרכב
 העלה סק"י הל"ש שם לקותא. שוםאין

 אי אח"כ ויבדוק תחלה הלקוי העור שנקלוף כשרהרבהפ"מ
 בננלד(: )כמומבצבצא

 מל"ש מחט. או קוץ ע"י מקרומים א' ניקב אם שאלהרכנ
 שהה כשלא בהפ"מ בריעבר בריקה רמהנינראה

 מפוסקים: וכ"נ בריק'. רל"מ העלה ס"א הב"א אבל ימים.נ'

 רם. קורט ובשני מהקרומים אחד קרום ניקב אם שאלהרכד
 להטריף: העלה ס"א בהג"ה שםהל"ש

 העלה שם שניקבה. הוורדא כיס או שניקבה 1וידא שאלהרכה
 ולא טריפה שניקבה רווררא ס"א בהג"ההל"ש

 הוי: לא ריעותא ואפי' כשירה הכים ניקב אבל הכים. הננתמהני

 חסרון בלי לבר אחר קרום ניקב או פורתא נגלר שאלהרכו
 שם הגלר. במקום ריעותא שאר או בוערונמצא

 זכים רמים בועה ואפי' וש"פ(. והנרע"א )תב"ש דטריפהסבואר
 מחלקים ס"ז והב"א הל"יש אך רטריפה. ל"ו בסי' מח"רנראה

  אבל הפ"מ. וכ"ה  במ"ז. בהפ"מ להקל יש לדידן פורתאדבננלד
 במ"ז: בבועה  אף טריפה רובו או כולובנגלר

 מקום על ונמצא א' קרום ניקב או פורתא נגלר אם  שאלהרבו
 הבריק' דמעכב רק ריעותא דלאו מידיהכקב

 מחציו(. למטה לאונא מאונא סירכא דאיכא )כגון בנגלד()הנתבאר
 )מדנתן הח"ד דעת וכ"נ דטריפ' השמ"ח דעת פלוגתא מבוארשם

 בכה"ג( ה"ה ממילא מריפה להכי לברוק רא"א בבועההטעם
 למטה בסירכא להחמיר אין ניקב או פורתא דבננלד העלהוהב"א
 או טינרא שם שנמצא או מו"מ ע"י עוברת אינה ואפי'מחציו
 ע"י עוברת אם רובו או כולו ובננלר הפ"מ. באין ואפי'מורפא

 להכשיר: יש ביצבץ ולא אח"כ וברק בנחתמו"מ

 סירכא משם יוצא פורתא ניקב או שננלר ממקום אם שאלהרכח
 ל"ט בסי' הפ"מ תלוי'. מירכא או כמררןשלא

 להטריף בשל"כ העלו ל"ה( במי' וב"א והגרע"א י"ח ס"ק)במ"ז
 תלויה. בסירכא גם להטריף העלה הנרע"א אך מכה"פ.וכ"נ

 ריש בצבץ 51א וברק בנחת מו"מ ע"י עוברת ראם העלהוהב"א
להכשיר:

שאלה
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 מקום כנגד בצלעות ובדק פורתא ניקב או נגלד אם שאלהרכם
 הצלע. נשבר או בדומן מכה שם ונמצאהנגלד

 ונקשר בחזד אף ובנשבר להכשיר בדופן במכה העלה שםהב"א
 שמחמת שנראה השבר כנגד מכוון הנגלר אם בשבירה עוקיוואין

 להחמיר נכון דלכתחילה מסיים ולכן להטריף. יש נגלדהשבר
 אינו השבר ואם בצלעות. לעיין הדופן נגד נקב או גלדבנמצא
 בדקו כאשר רק הנפיחה בדיקת אחר גם ורחוק הגלד נגדמכוון

 השוחטים בפי ומדגלא הגלד מקום על קרום כמין ראהבנפיחה
 אחר יפה ונמצא בנחת הקרום לקלוף והתחיל שלופרי"גנקרא
 זו מעשה בצפרני'. נקב ונעיטה בחזקה פרק אחד במקום רקבדיקה
 וביד ט"ו תשובה והתיר. יו"ט ולכבוד הפ"מ והי' הב"א אצלבא

 שם:אפרים
 מראה )כגון בדיקה הצריך ריעותא איזה בריאה נמצא שאיהרל

 הנפיחה ואחד נפיחה קודם בה שנמצאוכדומה(
 מבואר שם הקרום. ונקרע הריעותא לה הלכה מדאי יותרקצת
 תב"ש )ש"ך להטריף יש נקרע לה סמוך או הריעותא במקוםדאם
 שאינ' ריעותא שם הי' ואפי' וש"פ(, ל"ש פ"מ פר"חכר"ו

 ממש לה סמוך או הריעות' במקום ונקרע ונפחוהמטרפת.
 דאינ' מטרפת. לאינו המטרפת ריעותא בין החילוק רקטריפ'
 אם אבל שנקרע. בעת עומדת הריעותא כשעריין רווקאמטרפת
 כשחלפ' אף המטריף ריעות' אבל כשר ונקרע עברההריעות'
 להכשיר לעולם משמע הב"א ולדעת טריפה. שנקרע בעתהריעותא
 במקום נקרע ואם )לבוש(. נפוחה שהית' בעוד הריעותאכשעברה

 להכשיר ופ"מ ופר"ח הש"ך דעת כלל. ריעותא שם הי' שלאאחד
 וכ"ז להצטרף. מקרי ריעותא ומ"מ מדאי. יותר דנפחוהכיון

 הנפיח' מחמת מהם אחד קרום נקרע אבל הקרומים ב'בנקרע
 הפ"מ באין הב"א כתב לריעותא. סמוך שיעור )ל"ש(. כשרלעולם
 ונפחוה להכשירו בדיקה שצריך ובריאה דק. קש כרוחברחוק
 בה ונפח הבודק רוח רפת' ולא מבצבץ שאינו בה ועיינוכדדכה
 יש של"כ בסירכא ואפי' להתיר. יש שנקרע עד מדאי יותרעוד

 מו"מ: ידי על בעוברת בכה"גלהתיר
 בו וכיוצא מראה כגון בריאה ריעותא נמצא אם שא5הרלא

 ונשארת עי"ז הריעותא והלכה לריאה.ונפחו
 העלה סט"ז הב"א מעצמו. ונקרע הקנה מי שקשר נפוחהכך

 הריעותא. במקום שלא שנקרע אף להטריף הפ"מ באיןלהלכה
 שקשר עד נקרע לא אם בדרכה בנפיח' אף להכשיר ישובהפ"מ

 מקשירת סומוך תיכף כשנקרע דוקא וב"ז הקנה.מי
 'נקרע מה זמן הקנה פי שקשר אחר קצת שהתה אם אבל הקנה.פי

 לחוש: אין ה"מ באיןאף
 מדאי יותר קצת ונפחו קמט או יובש מקום נמצא אם שאלהדלב

 דאף מבואר שם לקמט. או ליובש סמוךונקרע
 טריפה. הנפיחה אחר הריעותא שהלך ואף בצפורן נפרךשאין
 וב"א: והגרע"א ל"ש פ"מ תב"ש בר"ו ופר"ח רמ"א לדעת)ש"ך
 מדינא דצריך מבואר שם קול. שמשמעת ריאה שאלהרלג

 ואין אא"ב דהאידנא ובבדיקה בדיקהדגמרא
 שיוצא המקום יודעין כשאין סיבעיא לא אבדיקתנו בהאלסמוך
 אפילו אלא אא"ב ודאי בפושרין ליתן הריאה צריבין )דאזהקול

 נמי אחד מקום רק לבדוק דא"צ הקול שיוצא המקוםדיודעים
 להתיר העלה כ"ד מ"ק והל"ש והשמ"ח(. הש"ך )כ"ב בקיאינןלא

 בצ"ע. וסיים אוושא היכא ביודעין בבדיק' לדידן עכ"פבהפ"מ
 בבדיק'. האידנא אף דאוושא מקום בניכר בהפ"מ מתירוהב"א

 פושדין או רוק עליה ומשיבין הריאה דינפח הבדיקה מרדוכתב
 אח"כ יפשומ לא ואם וטריפה. נקובה שהיא בידוע יהנדנדאם

 לסמוך יש התחתון בקרום נקב לה שיש נראה ואם עליון.הקרום
 מומחה בודק שיהא שצריך מזהיר אך להתיר. גדול לצורךבזה
 להפדיד וגם העליון קרום דרך תחתון נקב מכיר להיותובקי

 חכם בפני כן לעשות ויזהר התחתון. בקרום נניעה מבליהעליון
 נגלד או בועה כגון ממוך ריעותא איזה יש ואם שבעיר.מומחה
 מקום על האוויטא כמקום תלוי' סרכא או האוושא מקוםאצל

 קול משמעת מקום מאיזה ידוע אין אפי' קול משמעתשהריאה
 יש מורמא או וטינרי במ"ז בועה אבל הד"ל. משוםטריפה

להכשיר:
 אותה כשנפחוה אחת פעם קול שמשמיע' ריאה שאלהרלד

 העלה שם קול. משמעת ואינה אח"כונפחוה
 הפ"מ: וכ"ה דטריפה מ"זהשמ"ח

 ואח"כ קולה השמיע ולא בראשונה הריאה נפחו אם שא5הרלה
 העל' הב"א קול. והשמיע' שנית שנפחוהאידע

 ולא שלישית פעם ונפחוה חזרו אם ומכ"ש בדיקה ע"ילהתיר
 ובניכר )ובהפ"מ בדיקה ע"י להתיר שיש קול להשמיע עודיספה

 כנתבאר(: האוושאמקום
 שם ויש לאונא אונא בין מהריאה יוצא הקול אם שאלהרלו

 להטדיף העלה הב"א מחציו. למטהפירכה
 תר"ל דיני במ"ז והפ"מ הפ"ת. וכ"ה מו"מ. ע"י בעוברתואף
 העלה ס"ח חיו"ד אברהם ברית בתשו' ועיין בזה. מקיל ג'אות

 להקל: כןגם
 חמין במים אחת פעם קול דמשמעת ריאה שמו אם שאיהרלז

 אפי' שוב בדיקה לה דאין מבואר שם קרים.או
 או בחמין פ"א ושמו נפיח' רק בדיק' דא"צ היכי ואפי'בפושרין

 וב"א(: ומ"מ וט"ז )ש"ך נפיחה תו מהני לא משקים בשאר אוצונן

 דלא מבואר שם ונסתם: קדום בו ועלה הריאה ניקבה שאלהרלח
 וש"פ(: ש"ך )מחבר וטריפה סתימההוי

 ששיניהם חיים מבעלי וכדומה כלב או זאב בא שאלהרלט
 והרי והחזירה הריאה ונטל לנקוב ועלוליםחדים

 מבואר שם הנקבים. מן הריאה נבדקה לא וסקודם נקובההיא
 בחזקת כראוי שנשחט' )דכל בשינין נקב שהוא "תיליןדכשירה
 תולין מ"מ השניים במקום שלא נקבי' כמה יש ואפי'היתר(.

 לפנינו החזירה ואפי' למקום( ממקום בפיו הריאה שגלגל)דאמרינן
 מ"מ אחר במקום נקבים ויש בשיניים שאוחז במקום נקבואין
 בפיו הם רפוים דעתה לנקוב. דעלול הואיל )דאמרינן בותלינן

 ואין בשינין( שנקב עד הנקבים במקום יותר בכח אחז זהומקורם
 אירע ואם דומים. הנקבים אם ולראות אחר במקום לנקובצריך
 הנקבים היו ולא הספק נקב נגד והעריבו זו בריאה אחר נקבשנקבו
 הראשון שהנקב דומה שאינו מזה שנראה במראיתם לזה זהדומים
 וש"ד ותב"ש הש"ך אך להחמיר. ודג"מ הפר"ח רעת מחייםנעשה
 נעשה הראשון שהנקב לומר שייט )כגון בזמן לתלות יש דאםהעלו
 מראה דאין דפשיטא אח"כ יום כמו נעשה והשני לשחיטהסמוך
 משמשו אם ובבן רב. זמן כמראה לשחיטה הסמוך והנקבהבשר
 בשני גם למיטמש צריך ואין בזה השינוי תולין הראשון( בנקבידים

 אין בשני גם 'טמיטמשו אירע אם ואפי' אח"ב. ידמו אםלדאות
 מידי בדליכא אבל שוה. המשמושים היו שלא דתלינןלהחמיר

למיתלי
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 באותה נ"כ הב' שהנקב ודוקא להתיד. אין השינוי בולמיתלי
 שור אם כמותה מבהמהשהוא רק אחרת בריאה אפי' אוהריאה
 דהריאות )כיון כלל לאסוראין אחר בענין אבל שה שה אםשור
 מקיל סמ"ב והב"א ויט"פ(. שמ"ח דטי לא נקביהם נם דמילא

 בהמה של שהוא אף אחרת בריאה הוא הב' הנקב אםבהם"מ
 דבר כל הכלל וזה באומא והשנ' באונא האחד '2הנקב כלכמותה
 הדבר אותו ע"י להעשות אפשר אם בנקב לעיין צריך בושתולין

 בסכין בתולין וכן זאב לשיני דומה הנקב שיהא צריך בזאבאם
 בו שתולין בכולם וכן בסכין להעשות שאמשר כדרך להיותצריך

 הנקב ע"ג תלוי היו הריאה ועור נקב שנמצא מעשה)בשמ"ח(.
 שתהא ראוי דמחיים הסברא מצר להקל המורה דעת והי, דלתכעין
 הדרכים ע"פ למתלי לו הי' דלא ואע"ג הנקב מן לגטרי כלההעור

 דכלל: ע"ז לסמוך דאין והשיב להכשיר רצה מ"מהנתבארים
 שנתיחד וראינו נקובה לפנינו הריאה נמצאת אם 2טא?הרמ

 שנמלד. ראינו ולא הריאה אצל כלב אוזאב
 סי"נ השמ" וכתב מספק. וטריפ' בהם תולין דאין מבואר'2ם
 אחר נקב רנעשה אמרינן ולא תלינן דלא רהיכי וב"א הל"שוכ"ה
 אפ"ר בשם כש"ך )דלא רטריפה עי"ז להכשיר כדי דומין אםונראה
 וכתב אהקפ'(. האידנא גם סמכינן להיתר צד קצת עור יי2ראם
 שיני ע"י הנעיטים לנקבים דומים י2בריאה הנקבים אם דאףהב"א
 להקל מצדד )והפ"מ בזה תולין אין 'טנתייחד הכלב אוהזאב

 בהקפה(:בתיחד
 שם נקובה. כשהיא והחזירה הריאה ונטל נכרי בא שאאהרמא

 הריאה נבדקה לא אם בגוי לתלות דאיןמבואר
 ידעינן דלא רק העכו"ם ,2נקבה ירוע אם רק בהפ"מ אףמסרכות

 בפנים הריאה נבדקה אם אבל )שם"ח(. הנקבים בו תלינןכמה
 נווני בכל כשר נקובה ודחזירה הגוי לקחה ואח"כ סרכות שםואין
 בבהמה אפי' בנוי ותלי3, הפ"מ בלא ואפי' ידוע באינואפי'
 אלא הגוי שנקבה בירוע אפי' תלינן ולא )ל"ש( הכי רינאגרולה
 נברקה שכבר או וטלאים בגריי' או בהפ"מ או דדכים מג'בא'

 הפירכא שימיר בגוי חיישינן )ראל"ה מנקבים נבדק' ולאמסירכות
 הי' הנוי ואם )לבו"ש(. וכדומה בזאב משא"כ ניכר(.ואינו

 ונמצאו וכה"ג להוציא' הריאה במלאכת הישראל עפ"ימתעסק
 שדרכו היכא תלינן אם להסתפק ייט בה שעוסק בשעה הנקביםבידו

 ס"ח )לש '2נתבאר כדדך יד"ט במשמוש דתלינן בכחלכושמש
 סל"ג(:וב"א

 שם החזה. מצר נגר נקובה הריאה נמצאת אם שאאהרמב
 ומשמש ידו שהכנים הטבח יודע דאםמבואר

 החומ דהיינו החזה מצר נגר בנקוב' תלינן אז הנקבבטקום
 שהרופן במקום )רהיינו השדרה לצר ולמעלה מהחזהשמנקרין

 החוט עד מהשדר' ברוחבה והוא אהדדי דוחקים הריאחעם
 ושמנינות הבהמהשמינה ואם בכלל. עד ולא החזה מןשמנקרין

 עומר הצר במקום דם"מ כצלעות נדון החזה מן הצלעות עליש
 ששם דאוני חתוכי מיום נגד עד הצלעות מהתחלתובאורכו
 במשמוש ותלינן צר מקום מקרי אלו מקומות וכל האומא.מתחלת
 בשאר אבל להתרחב(. התחיל האומא כנגר ומשם דטכחאידא
 בכח ירו שהעביד הטבח יודע אא"כ תלינן לא הריאהמקום
 אז שם 'טתלש או כח בלא אפי' בסכין שם העביר או הנקבבמקום
 בהרבה אפי' תלינן לתלות אפשר אם כאן וה"ה במבח.תלינן
 בבידוד יורע '2אינו אעפ"י וכדומה בכח ידו שהעבירנקבים
 תולין הזה בשטח 'טהיתה שיודע רק ממש הנקב כמקום ידושהיתה
 ומצאוה גוי הוציאה אטי' עוד ולא בכח. ידו הית' כאן שנםלוכור

 אע"נ שם פכין להעביר או בחזקה למשמש שררכו במקוםנקובה
 שמשמש ואפשר ממש הנקב במקום גוי יד שהיתה בדורדלא
 לומר היד'ם על מוכיח הנקב ואומרים להקל תולין מ"מ לזהסמוך
 )וכ"ה כן. לנהוג יש דוקא דלצורך ונ"ל ירו. עשתה אלה'2כל

 בצ"ע(: הניח וה5"מ פקמ"ג וב"א מקל"גהל"ש
 שיש נקב כעין בנקב הלל שיש בריאה נקב נמצא אם 2טאלהרמג

 אי הנקב פביב שהור או אדום או חסרוןבו
 אינו אם דבר בשום תולין דאין מבואר 'טם כהאי. בנקבתולין
 כשר בבירוד במרגיש )אבל נעשה. שמידו בבירור הטבחמרגי'ט
 דמדבריו הגם תב"ש. ניקב. נקב במקום שמא חיישינןולא

 הס'מ:ים(. ב:י הק'[ הל"ש אבל פתוח. בנקב רדוקאמשמע
 אדמומית כעין קצת וקשה רב בשטח פביבו שאדום דוקאוארום
 דרכו כן הנקב במקום קצת ארום אבל שבאדם. נפוחהמכה

 שיש מ' כ"א כן לנהוג ואין לצאת. שנתעורר הריאה רםמחמת
 השמ"ח(. כ"כ לטעי דלא היכא כי דוקא עין במראית כורבו קבלהלו
 ליחה כעין ממנו שיוצא או לבןוקשה שסביבו נקב נמצא אםוכן
 אירע ואם נעשה. מחיים ודאי )ב"א( מים או מוגלא אולבנה
 וכתב להכשיר. יש ריאה למראה וחוזר מתלבן הנפיחהרע"י

 או פביבו או מתוכו או לקותא ענין שרואה כל הכלל זההשמ"ח
 עושה אין שחיטה שאחר דנקב דבר. בשום לתלות איןבצלעות
 מקום נגד לכתחילה נקב בכל לעיין צריך וע"כ לקותא.שום
 נצרר דם כמראה י2חור או אודם בצלעות שאם בצלעותהנקב
 נגד אינו וגם עוק'1 ואין ונקשר שחזר אעפ"י הצלע דנשבראו

 ולקותא נעי2ה שמחיים ג"כ מוכח )ב"א( לו סמוך רק ממשהנקב
 לא אם תולין אין ג"כ עגול רק קצת משוך שאינו נקב וכןנגדו.
 משוך ואף עגול בנקב אף תולין ענולים רשיניהם היות ושארבזאב
 אם דבעוף שם הגרע"א וכתב וש"פ. )שמ"ח סמ"א ב"אקצת
 הריאה. נקבה רמזה לתלות יש שחיטה אחר בפנינו הגףשמט
 א' חסר אם לעיין לב נתן ולא לתלות במה ויש נקב נמצאואם

 הדיאה אין ועתה אח"ש של בנקבים להיות הצריכיםמהסימנים
 במקום נקב דמצא הבודק מפי דשמענו לא אם טריפה.לפנינו
 יש לפנינו שאינה והריאה לו והלך שם ממשמשת ירושהיתה

 )ב"א(:להכשיד
 )הנתבאר( דתלינן באופן נקובה הריאה נמצאת אם 2טאלהרמד

 הט"ז העלה שם להצטרף. ריעותא הויאם
 ריעותא בשאר או בבוע' הנקב נלצא אם דאפי' והשמ"חוהפר"ח
 צריך הי' לא הנקב כאן הי' לא שאלו ביתרת או בגבשושיתכגון

 ריעות' הוי לא למתלי בדאיכ' )רנקב תר"י הוי ולא תלינןבדיקה
 תשו' וכ"ה להכשיר הפר"ח העלה דמי ולא במקיפו ואפי'כלל.

 סמוך או סירכא הנקב במקום נמצא אם אבל ל"ז(. סי'מהרי"ט
 אמום או יבש הנ"ל במקום נמצא או מו"מ. ע"י עוברת אפי'לו
 פושרין במים הריעותא במקום בדיקה דצריך וכדומה קמטאו

 כמדרן סירכא במקום הנקב ואם הבריקה. מעכבת דממ"נטריפף
 גדול. בלצורך דתלינן ותב"י2 השמ"ח דעת תלוי' בסירכאאו

 יש גדול צורך בלא אף מו"מ ע"י עוברת דאם העלהוהב"א
 סרכ' יש ואם צו"ג. ובלא עברה בלא אף מתיר והל"שלהכשיר.
 העור שנקדע או בדיקה בלי נאבד' אם מו"מ ע"י ועברהשל"כ
 יתרה נפיחה ע"י שנקרע או המיעוך אהר או המיעוך קודםאח"ש
 הפ"ם אך טריפ'. כאן להשמ"ה ברוק עור לברוק שא"אבאופן
 ל"מ סי' ובל"ש סקל"ר וש"ד וי"ב סק"ו במ"ז ל"ט וסי'כאן

 מכשירים ל"ט סי' שאול גבעת ותשוב' סקל"ד וכאןסקל"ח
 ל"ט(: סי' שם דב"א וכ"כבהפ"ם

שאלה
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 רלרולים בה נמצא וכשהוחזר' הריאה ונטל זאב בא עואלהרמה
 העלה סי"ז שם הב"א תלויות. וסרכותרבים

 כמררן שלא מקום לאיזו דבוקות שהיו שחושדין )לפילהטריף
 משם(:וניתקו

 מפרכות שנבדק' אחר מישראל ריאה הקונה גוי אם ע~אלהרמו
 החזירה ואח"כ והלך ונטלה מעים בני שקנהאו

 העלה שם הב"א נקבים. בהם שיש ורואה לביתו הישראל שבאאו
 זה נקב לעשות לגוי לו שהי' צורך איזה יודע )דמי חוששיןראין
 שנקב אומר הנכרי אם אך בשלו(. העושח כארם אותוועשה
 יש משקר שאינו בעיניו נאמן והגוי אותה שקנה בשעה הי'זה

 ועלה ונפחו סירכא ולא נקב שם אין הנוי כשהחזיר' 1חםלאסור.
 לכוכור ששוחט נכרי של הבהמה אם אך כשר. כהוגןבנפיחה
 לחוש יש והחזיר' בריקה קורם לביתו הריאה ונטל לישראלאותו

 כן: לנהוג יש חשור ישראל בטבח וגם בכה"ג אףלהחמיר
 ע"י נקובה הריאה שהיתה בריאה מורנא נמצא אם 2טאלהרמז

 )מב' דכשירה מבואר שם ממנה. שיצאתולעת
 הריאה מן פירשה שחיטה רלאחר רחזקה א' טעםטעמים.

 לחוץ לצאת רחקה הבהמה במות הטבעי חום שאפםכשהרגיש'
 מחמת לנקוב לתולעת א"א הבהמה רבחיי ב' טעם חכויכוות.לבקש
 הטעמים בין ונ"מ הפסק. בלי תמיר שמרחפת הריא'טררות

 זה ונורע הריאה לתוך ובאה מבחוץ שנקבה תולעת איכאאי
 להקל אין הא' רלטעם לחוץ ושולי' לתוכה בפיה תחובהשנמצא
 לא רלעול' מבחוץ לבא מבפנים בא בין הילוק אין הב'ולטעם
 וכן התב"ש וכתב תב"ש. הריאה. רחיפת מחמת בחייהנקבה
 ע"י זה שנקב יורע ובמה עיקר(. הראשון רטעם הב"אהסכים
 רוקא בה"ג בשם מהרש"ל )דעת מחלוקת שם יש לאו. אותולעת

 תולע בנמצא ורוקא הנקב. על או הנקב בתוך התולעכשנמצא
 תולין אין בלא"ה אבל מהנקב רחוק ולא עליו או ונקב נקבבכל

 בנקב מקצתה התולע שיהא רבעינן עור החמיר והב"חבמורנא.
 ודעת שחיטה. בלאחר תולין אין ראל"ה לנקב חוץומקצתה
 לפנינו התולעים נמצאו דאם להלכה העלו וש"ך לובליןמהר"ם
 ואין להכשיר. יש הריא' על בחוץ או הנקבים בתוך נמצאובין
 שנאברו רתלינן הנקבים כמספר תולעים כך כל שימצא רוקאצריך

 ברירעי רק להקל לסמוך ראין התב"ש וכתב רטבחא. יראבמשמוש
 מכירים א"נ בנקב תחוב אותו כשרואין רהיינו מהריאהשיצא
 פעמים כמה אותם שראו בריאה לגרל שררכם אלו התולעים אתהיו

 נקב יש דאם מרבריהם והיוצא שחיטה(. לאחר מריאהשיצאו
 בין בחוץ וקצתו בפנים שקצתו בין הנקב בתוך ותולע נקביםאו

 ממש בשוה פיו כ"א כלל מהנקב יוצא שאינו רק בפניםכולו
 יציאתו כררך הנקב ע"מ שוליו רק מבחוץ כולו בין מבחו'1לריאה
 זה בענין נקבים קצת רק נמצאו אם ואפי' )תב"ש(. מוררהכל
 אחד בדמיון הם שהנקבים רק כלל תולעת כלא נקביםוקצת

 מ"כ בשם מביא יצחק )רבאהל תולעים בהם שנמצאומהנקבים
 וגורל במראה משונה מהם אחר וכל בריא' יש תולעים מינירג'

 לו יש מהם אחר וכל וארקתא ויתוש קוקיינו בפ"ע שם לו ישוכ"א
 רומה אינו זה של מקומו מזה זה משונים בפ"ע מיוחרמקום

 ממין אחר וכל בריאה נקבים שני נתרמו ואם זה. שללמקומו
 בפנינו התולעים בנמצ' כ"א להכשיר אין רומין ראינםאחר
 אינו השוחט ואם טריפה. אחד מין נמצא ואם מינים.השתי
 לחוש ריש יטריף. והתולעי' הנקבים בין ההילוק יורע ואיןמבחין

 לפנינו שנמצאו לא אם ונאברו נקבו ומחיים היו אחריםדתולעים

 וראי' במשמוש לזה זה דומים הנקבים שכל או תולעים מינישני
 שו"ב שהי' והעיר הנקבים. כמספר תולעים כ"כ להמצא א"צאז

 את להראות הביא פעמים ולרוב עולם. יסורי צדיקי נרוליאצל
 וישבחוהו ובנקבים וגודל במראה משונה הי' וכ"א תולעים מיניכל

 תולעים ע"י נעשו אלו שגם לתלות יש הזה( הרבר על לבאשזכה
 דבכה"ג הב"א וכתב ותב"ש(. )ש"ך דטבחא ידא בטיממושונאבדו
 בשני רק נמצא לא אם אבל נקבים. בנ' תולעים נ' בישרוקא

 שהם אלא תולעים יש הנקבים בכל ואם תהטריף. ישהנקבים
 אפילו הנקב בתוך מקצתו התולע א' בנקב רק עמוקים אורחוקים
 בלאח"ש הנקבים כל תולין אז הנקב מלאים שוליו או לנקבשוה

 )ב"א(:וכשירה
 בתוכה תולעים רואין ואין נקבים או נקב נמצא אם ל~אלהרמח

 דמן מבואר שם אצלם. ת1לעים נמצאורק
 )ראפשר מופלג בין פמוך בין אצלם בנמצא להכשיר איןהפתם
 מן לא והנקבים אתי וכועלכוא כלל מריאה יצאו לא הולעיםרהנהו
 נגר בקיץ כנון חם לטקום הריאה להכנים יש ולכן הם.תולעים
 מתחמם ואם ר"ג(. בשם )ש"ך התנור חום נגר ובהורףהשמש
 אין אפי' להכשיר יש אחד מנקב כאלו אחד תולעת אפי'ויוצא
 שם אין ואם הנקבים. כמו כ"כ הריא' על המונחים התולעיםמספר
 רהשתא חזינן הא לאח"ש רמירשו לן לימא )רמאן טריפה יוצאתולע
 לפרוש אלו תולעים של טבען אין ע"כ וא"כ השמש לחום פירישולא

 ע"י אלו הנקבים נעשו לא או פירשו שמחיים ואפשרלאח"ש
 הדין נמי הנקבים בתוך והמה המה שנקובים ואף כללתולעים

 יוצאין ואין החור בתוך נתקשו פירשו שלא אותן דאמרינןכן
 ום"מ(: ותב"ש ש"ךעכשיו

 הנקבים ממקום ברחוק בחוץ תולעים נמצאו אם 2טאלהרמט
 התולע ומרא' מהנקב עמוק הנקב בתוךותולע

 בריקת ע"י יוצא באין אפי' רכשר מבואר שם שבהוץ.כאותן
 שחיט'(. בלאחר תלינן הנקב בתוך להם רומה ראיכא )דכיוןהחום
 בתוכה ומצאו הריאה וחתכו מהנקבים רחוקים כשהתולעיםוה"ה

 ס"ק )לב"ש להכשיר יש ג"כ שמבחוץ לאותן רומים והםתולעים
 בנמצא בין גווני בכל להכשיר שנהגו רמקומות התב"ש וכ'מ"א(.
 אין מהחור טקום ברחוק הריאה על בנמצא בין החור מןעמוק
 במקומו' עכשיו שלנו דמנהגא הלב"ש וכתב מנהגן.לסתור
 מועטים אפילו הריאה על מורנא שנמצא דכל הוא כךאלו

 ואין הש"ך(. )וכהסכמת מכשירים מהנקבים ורחוקיםמהנקבים
 כשהנקבים ודוקא בסמוך. רק ברחוקים להתיר הכר"1 רעתכן

 רומה שאין וכל בזה בקיאים והשוחטים המורנ' לנקבירומים
 אבל הריאה על כשהתולעים וכ"ז להטריף. יש המורנאלנקבי
 תוך עמוק תולע שנמצא אף תולע שום הריאה על נמצא לאאם

 הכר"1 )ורעת החום. בדיקת ע"י אלא מתירין אנו איןהנקבים
 תוך גם כלל נמצא כשלא וכן מהני(. לא ההום בדיקתרבכה"ג
 חום ירי על יוצאים אם תולעים יש הריאה 'עבתוך רקהנקבים

 מכשירין: אנו כה"ג בכל לחוץ ויוצאין בריאה נקביםועושים
 כמה ובדקו בריאה תולעים למצוא שמצוי במקומות שאלהרנ

 הנקבים. מן ורחשו תולעים שיצאו ומצאופעמים
 אח"כ שם אז לרחוש ויכול חי התולע נמצא ראם הב"א העלהשם

 הנמצאים כמו שמראיהן וירוע הריאה על במתם תולעיםנמצאו
 במצוי )שתולין בריקה בלא כשירה בריאה נקבים וישהראיטונים

 בדקו אם בריקה רא"צ היכי רכל זה בסי' השמ"ח כתב הכללוזה
 מהתו5עים יצאו ולא החום לתוך הריאהשהכניסו

התחובים
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 התולע נמצ' ובאם יהכ'2'ר(. י'ט מ"מ יחוי1 בהנקביםהתחובים
 נקב בהוך והתו,ע נקבים או נקב בי2ייט )חו.1 להקל איןמת

 ס"ק ב"א כ'2ר. מת הוא אפי' ראז כחו-ן וקצתו בפניםיטקצתו
 ירחוש יכוי '2אין הויע כי2מוצאים הבורקים ומנהננ"ט(.

 מתחיל הוא חיים רוח בו י'2 ואם פיהם. בהכ, החויעמחממים
 מעצמם רוחז2ים התו4עים היטב הנפיחה אחר אם וכן'יחו'ט.
 תו4ע,ם נמצאו אם ויפיכך מותר הריאה פי על מנקביםויוצאים

 ע"י 'טאפשר ה'טב הר'אה ינפוה 4נהונ י'2 מההור עמוק'םוהם
 : הב"א( )כ"כ מותרת ותהי' מ,2ם ירהשוהנפיח'

 בתוכם ומורנ' י2חורות או ארומות נקבים נמצא אם ען4י?יקרנא
 בזאב לעיל )הנתבאר בהם כ'וצא נקביםאו

 מבואר זטם מורנ'(. ובתוכם מהיים נעשה כזה רנקברמיאין
 ארומות בנקבים רהכיטירו ז"ט ביטם מביא התב"'2 הנה בזהפלונתא
 נקב )ראררבה ארומים בנקבים עליהם חו:ק מ"נ ס"קוה4"'2
 נקבים בשאר אבל סביביו(. ורך ארום יהיות צריך רוקאהמורנ'
 טריפה. הנקב במקום סירכא או הנקב ננר מכה או 'טחור נקבכגון

 או ועגול גרול אם וה"ה וש"פ(. והגרע"א וב"א ופ"מ)תב",ט
 )'2מ"ח כשר נגרו הצ4ע בנשבר אבל רטריפ'. ק'טה וסביביוארום
 ס"ק בש"ר )בפ"מ ועגוי בפתוח מתיר והנרע"א וש"פ(.וב"א
 הרבה שחורות נקורות מלא ריאה לפניו 'טבא מעשה הכיא'"ח
 כן. שהוא בחוש והראה מורנ' מחמת הם כי '2כ'2יר' הבורקואמר
 לסמוך ראין שם וסיים הי' רשחור מטעם הוא רטריפ' אומרואני
 המורנ' נקבי סכ'רים יטהמה כודק" קצת 'טאומרי' מה עיכלי

 נשאל אלו )רברים כיל( תולעת ליכא אפ" ומכ'2יריןבט"ע
 סי' חיו"ר משה והי2יב בהשו' ועיין השמ"ח הביא וכןמרי2ב"א

 ונפקו התולעים רחשו הנקודות כשחתך ואפי' לאסור רהעיהל"ה
 שם וסיים החתיכ' אחר רק האש לחוס או יצאו לא מעצמןאך

 לאסור יש מעשה נעשה כבר ואם טריפות. מאכיל ,הת'ררהמור'
 מ"ר: סי' חיו"ר הנחת"ם בת'טוב' וכ"נהכלים

 התחתון בקרום ושם ז2בריאה העליון קרום נגלר אם שא"הרנב
 הב"א שם מתולעי'. נקבים יש י2ננלרבמקום

 נמצאו אם ואף העליון קרום מקצת רק נגלר לא ראפי'העלה
 נקב ובה בבועה וה"ה להטריף. יש ינקב חו.1 מקצתןהתויעים
 מרברי וכ"נ ריעותא שאר )וה"ה טריפ'. שהוא ממנה יוצאותויע
 המורנ' נקבי נמצאו ראם העלה מ"ר ס"ק והל"ש ופ"מ(.תב"ש
 ויש בחו'1 ומקצתו בנקב מקצתו תולע ראם קצת שנקלףבמקום
 להצטרף(. ריעותא ל"ה )רבכה"נ כשר הנקבים כמספרתולעים
 כשיר' נמי ריעותא בי2אר או בבועה בכה"נ מורנ' נמצא אםוה"ה
 ומקצתו בנקב מקצתו התולע אין אם אבל מצטרף(. לא)רג"כ
 )רבכה"ג להטריף יז2 הנקבים כמספר תולעים כ"ב או ינקבהוי1
 רובו או כולו בננלר אבל כ,קצת בננלר וכ"ז תר"ל(. רהוימורה
 טריפה שם נקב שיש כל א"כ ריעבר אף בכה"ג בריק' רצריךכיון
 מירכא יש ואם הכי(. רינו בריקה שצריך מקום רבכללכ"ע
 וירעת )ב"א נרול לצורך להתיר יי2 המורנ' נקב במקוםתלוי'
 הנקב אצל מחציו ימטה כם'דרן ובסירכא כשר( כפשיטותהל"'2
 בדרי יתרת או לנקב חו'ו ומקצתו בנקב מקצתו תולעת שםו-ש
 נקבים שם ונמצא נבשושית או מט"ר פחות מנבה או מקמאאו

 כשר; תולעיסמחטת
 הרין היאך החום בריקת אחר תולעים נ' מצאו אם שא"הרנג

 ואסור הריאה דטריפ' הע4ה הב"אבריאה.

 לפ"ע(; משום ועובר אמה"ח )מ'סום יגוילמכור
 חום בריקת ירי על הנקב בפ' התולע נמצא יא אם ען24לך[רנר

 שם ימצאו אם ולקורע' הריאה לפתוחאם
 הריא'. שנופחין מ"כ מביא בלחה"פ 'טם ורוח'2ים. 'ותרתויעים
 אז יצא לא ואם כי2יר' ורוחש תולעת יוצא הנפיחה מחמתואם

 שמגיע מקום ער הריא' וקורעין בנקב הקש '2תוחבין בק':בורקין
 הוראה. מגרולי שמעתי וכך כי2יר' התולעת 'טם נמצא ואםהק'ט_

 עליו: חויקוהבי"י

 אין רבזה"ז מבואר שם בהקפה. בקיאין אין אם ע41נלהרנה
 להכשיר כלל אהקפ' לסמוך ואין בקיאיןאנו

 בקיאין אנו אין להקל צר עור איבא אי ואפי' )רמ"א( עיי.בכ4
 ובל"י תב"ש פר"ח כנה"ג )ריט"ל ולהקיף עיטרה 4מיכנףואפי'
 סומכין להחמיר רעכ"פ הפ"מ וכתב אפ"ר(. ביטם כש"ךרלא

 בהמה באותה ררוקא נראה ועכ"פ רנמ"ר מרברי וכ"נאהקפה.
 ברמ"א: הי"א כדעת לאומ' ומאומא לאונ'מאונא

 ראם מבואר שם בפנים. הריאה מסמפוני אחר ניקב זטא"הר:ו
 מזה זה שמתפצלים במקום רהיינו לחבירוניקב

 וכ"ש עליו(. מגיע ואין קשה )רחבירו טריפה ביניהם בשרואין
 לבשר מהפיצול ברחוק ניקב אם אבל כנגדו. ניקב ג"כ חבירואם

 נכנס רק )שהבשר כב"ח( רלא וש"פ וש"ך )מחבר כי2ר'הריא'
 אין אם אבל הנקב. על בשר יש אם ורוקא וסוהמו( הנקי4תוך
 וכנגרו בצריו שיש אע"פ עלי' פרוש שלם עור רק הנקב עלבז2ר
 או מוגלא או עכורים מים כמו רע )או לקוי הנקב ע4 זטהבשראו
 ול"ש וש"פ ותב"ש )ט"ז וטריפה סתימה ל"ה פ"מ( סרוהיםמים
 להבועה נקוב אם וכן בצ"ע(. שלם בעור זה רין הניח מ"וס"ק
 הוא אם בי( חילוק ואין טריפה יט'נרי או כפ"ע ככים כמ"זאפי'

 בועה נמצא אם אבל הרק. במקום או הריאה '2ל עבבמקום
 הבשר ושם נקב שם יש הסמפון של השני מעבר רק הסמפוןאצל

 וס"ד(; ס"ג סעיף )ב"א כשר הנקב וסותםבריא

 מחט ונמצא יישי הייאה מסמ"וני אחי ניקב שאלהריז
 הפ"מ העלה שם ובבשר. בסמפון תחוביעריין

 ער מגעת המחט אם אפילו וצו"ג בהפ"מ מכשיר והב"אלהטריף
 קרום רק בשר עליו שאין לסמפון מגעת אם אך חבירו.כמפון
 ומפסיק הנקב מקום על מחט או קוץ מונח אם וכן להטריף.יזט

 ום"ו(; סם"ה )ב"א טריפה לבשר הנקבבין
 מבפנים בשרה )שנימוח כקיתון שנשפכה ייאה שא?הרנח

 ג"כ נראה זה וסחמת כדוננ נימס או למיםוהי'
 וכשהיא הרב' תפוח' היא בריא שכשהוא רק הריאה מבז2רחסר'
 ובאמת ריק מקומו חצי ונשאר שיעורו הוקטן חסר רלא אע"ננימוה
 שנשפך בשרה כל שנימוח רבין מבואר שם נתרוקן(. הוילא

 בין )פרש"י( ריקנית וחצי' לראשה ומסופה לסופהמראשה
 כראוי בנפיח' ועולה שלם קיים שהקרום רק מקצתשנימוהה
 וכשר. תר"ל ל"ה הנפיח' אחר למעלה חסרון שיש ואפי'כיטירה
 הל"שכ"ה

 והב"א.
 במ"ז מפ"מ וכ"נ הפ"מ. מצריך ובתר"ל שם.

 טריפ' אחר סמפון אפי' נמוח שאם קיימים הסמפונות שיהיווביבר
 ושופכין הריאה נוקבין הסמפונות נימוחו אם יורעין אנווהיאך
 או בריל של קערה ליקח טוב )ויותר מתכות כלי יתוךאותה

 כלי או וש"פ(. ול"ש פ"מ לבנה שהיאפארצילאן
 חוטין כמו בו נראת אם בהיר שהוא באבר המצופההרס

קבנים
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 רמרלא כשר לאו ואם הוא הממפונות )שמחוי טריפהלבנים
 או נפחוה לא ואם ש"ך(. נימוח לבד הבשר כוסתמא בכלינראים
 בהפ"מ זו בבדיקה בקיאין הארנא וגם טריפה. כנזכר נברקהשלא
 אבריקת לסכווך בצלולים העלה והגרע"א ופ"מ ותב"ש )רם"אוצו"ג

 להכשיר ויש בזה. לרקדק צריכין אך הפ"מ(. בלא אפי'ממפונות
 החמרו( מחזיק אפי' חסרה ונראית כולה בנימוח' כקיתוןנשפכה
 מרביעית יותר וחסרה מהריאה קצת בנימוח אבל מרביעית.יותר
 והב"א כ'. ס"ק ול"ש ופ"מ ותב"ש כ"א ס"ק וש"ך )רש"לטדפ'
 הי' הדעת אומד לפי אם כולה בנימוח' אף ואומר עליהםחולק
 קצת נשפך דאם עוד וכתב הלוג. מרביעית יותר החסרוןשיעור

 החסרון הי' אם לידע שיעור על לעכווד יכול '2אין עד הריאהמן
 בסמפונות מיחוי הי' שלא ירוע אם לאו אם מרביעית יותרמחזיק
 חוטים שם שאי( וראה כלי איזה לתוך שנשפך כגון המקצ'בתוך
 יותר שחסר' נוטה דעתו הי' אם אבל בהפ"מ. להקל ישלבנים

 יש ממנה קצתו נשפך ולשער לעיין לב שנתן וטרםמרביעית
 החסרון שחלל נראה הי' הנפיח' קודם דאם כתב )ועודלהטריף.
 ואינו קצת החסרון נתמלא שנפחוה וע"י מרביעית יוהרמחזיק
 שנפחוה ע"י כ"א החסרון נתמלא לא אם ואף כשר כ"כמחזיק
 הקרום נקרע לא אם כשר ריאות שאר שנופחין מדרך יותרקצת

 ע"כ משערינן הנפיחה לאחר הריאה עניני )רכל הנפיחהמחמת
 כולה בנימוחה אף מרביעית יותר בחסרון להתיר צדדיםצריך
 בנשפכה דמכשרינן בגווני דאפי' ופשוט הב"א( חומרתמפני

 או מורנא או יד"ט משמשא ע"י נקב יש אם הנתבארכקיתון
 לברוק )דא"א דטריפה וכרומה במקצת צמקה או מורכא אוטינרא

 דטריפה נמצא 1ום מחט וה"ה וש"פ(. ל"ש מעכבתוהבדיקה
 עצמו הכמפון בתוך נמצא אם אבל תב"ש(. שיגין מי)דליכא
 לכאן באה בליעתה ררך דבר שום כלל נקבה דלא שאפשרבמקום
 כראוי מהריא' בריא בבשר מכוסים הממפונות אם וה"הכשר.
 כשר הבשר שנתרוקן במקום מונחת עצמה שהמחט אעפ"יאז

 פ'(: עד ממם"ו הב"א)כ"ה

 כ"כ לא אבל נימוהה כעין מבפנים נתרככה אם קטאלהרנט
 בנפיחה ועולה לשפכם וא"א הנשפכיםכמים

 הסמפונות בדיקת בלא דכשיר' השמ"ח כתב שם ריעות'. שוםבלי
 הסכופונות לקלקול הגיע לא עדיין ממתמא כ"כ ניכווח שלאדכל
 ופ"מ. ל"ש בשם ריעות' הוי דלא הקודמת בשאלה כתבנו)כבר

 מ"ה(: מ"ק תב"שועיין

 ריאה כשאר הוא ומבחוץ מבפנים שנתרוקנה ריאה שאלהרם
 כראוי. בנפיחה ועולה ריא' לי2אר שוה זהומקום

 מחזיק אינו החלל אם הממפונות בריקת בלא דכשירה מבוארשם
 י"א הפומקים חולקין בזה הלוג מרביעית יותר הנפיחהאחר

 וב"ח ורש"ל ולבו"ש ורמ"א ואוה"מ ב"י דעת )הואדטריפה
 ט"ז )דעת רכשירה וי"א ופ"מ(. ושכו"ח ובל"י ונקה"כוש"ך
 וכנה"ג בהפ"מ. עכ"פ המים בשער וכ"ה רשב"א( כשיטתופר"ח
 ת' )והגחת"ם בהפ"מ. להקל המכימו ג"כ והכר"ו הרוקחבשם
 להכשיר יש אז וקמט סדק בלי קיים שלה קרום דאם העלהל"ה

 שם יש וגם רביעית מחזיק החמרון אם אבל רביעיתבחמרון
 איזה עוד איכא ראי פיים והלב"ש בהפ"מ(. ואפי' טריפהקמט
 מקום ובכל יותר או מקומות בב' נתרוקן ואם קהקל. יש לקולאצד

 וש"פ(: )תב"ש וכשר מצמרפי לא רביעיתליכא

 דכ"מ הב"א כתב 'טם רביעיה. משערין היאך שאלהרסא
 בכלי אותו משערין הלוג רביעיתשנזכר

 שני ברום אצבעות שני על אצבעות שני מחזיק שחללומרובעת
 האמור תורה של רביעית והוא אצבע וחומיט אצבע וחציאצבעות
 בינוני ארם של האגודל הוא בה '2מי2ערין ודאצבעבכ"מ.
 שעורות שבע רוהב והוא בצמצום ולא מעט מרווח האגודלומודרין
 ונוהגין בריוח שעורות שני באורך והוא בדוחק זו בצר זובינוניות
 שיעור הם כי מלאים בצים קליפות משני שמחזיק כיטיעורלשער

אהד:

 העלה הב"א נתרוקן. או כקיתון שנשפכה ווירה שא?הרסב
 יש בדיקה ידי על ומ"מ עצמה. כריאהדדינה

 בוורדא(: מכי2ירין ויי2 )הואיל הפ"מ באין אףלהקל
 העלה שם הב"א כקיתון. נשפכה עוף של ריאה אם ל:אלדץרסג

 היאך יורע אתנו )שאין בדיק' יה ואיןדטריפה
 נתקלקלו(: אם להכירם דא"א וגם דעוף סמפונותתבנית

 הב"א מקומות. בכמה כקיתון שנשפכה ריאה ע41ללדץרסד
 לראות המקומות כל לבדוק דצריך העלהשם

 אפ"ה ברק שלא אחד השאיר רק רובם ברק ואפי' נימוהו לאאם
 ומראיהם הנמצאים חוטין בכל להחמיר דיש 'טם עוד וכתבטריפה.
 שם נמצאו ואם בעזה"י(. ל"ח במי' שיתבאר )כמו ללובןנוטה
 למראה אם וכרומה. אדומים או ירוקים או שחורים רקחוטין
 הריאה בשר במיחוי כאלה חוטין שימצא רגילות שאין ישפוטעינים
 הרקבון וע"י הסמפונות דנתקלקלו הדבר )שקרוב להטריףיש

 תע"ב ענין בכל בזה והמחמיר ונימוהו אחרת למראהנשתנו
 פ"ז(: עדממפ"א

 מבחוי1 חמרון בה נראה כפוחה שכשהיא י.אה שאלהרמה
 ריעות' שום אין ובשר ובעור פגם או נומאכעין

 החמרון אם להטריף אלו במדינות דהמנהג מבואר שם בהם.ניכרת
 מחמיר שם ול"ש )התב"ש באונ' בין באומא בין הריאהברוחב
 בגב פי' אי שחמרה דריאה מהרי"ו בפי' הפירושים כב'ברוחב
 מקיף החסרון דהיינו ככ"ף כמהר"ץ בשיפולי או כרמ"אהריאה
 להחמיר התב"ש ורעת כ. כפופה כ"ף דחמרון והוי השלםהבשר
 שיעור החלל כ(חזיק חללו כל כשיצרף הנפיח' אחר החפרוןרשיעור
 רמ"א מלשון כמשמע דלא ד"מ מ4'112 וכמשמע בינוני אגודלאצבע
 אנודל. אצבע כעובי עמוק שיהי' החסרון מקום כל דבעינןלהקל
 הוי דלא משמע כ"כ עמוק אינו השני ובצד עמוקה אחך בצדואם

 ל"א ס"ק שמואל חגורת בשם וכן ס"ג ס"ק והל"שחסרון(.
 רמ"א(. מלשון )כמשמע בה?"מ יהפל הב"א וכ"ה להקלהעלו
 הנפיחה אחר אגודל בו להניח שיוכל ער מרווח אינו במקצתואם

 כשר. מ"מ השיעור יהא צירוף .די דעל גב על אף הב"א()וכ"ה
 ואם יתרפא(. כולו גם קצת להתרפאות רהתחיל כיון)ראמרינן
 וש"ך וט"ז )רמ"א כשר גדול חטרון אפי' פשוטה ככ"ףהחסרון
 דאם הגרע"א וכתב הוא. דקביה התב"ש כתב וע"זוש"פ.
 חסרון יש ואם בפשוטה(. אף טריפה כנגדה בדופן מכהיש

 ראף התב"ש רעת גומא. כעין מבחו'1 וגם העור תחתמבפנים
 וכתב במה"ה כ"ג בסי' הנוב"י )וכ"ה תר"ל הוי רביעית הוירלא
 רק הדיאה מקום כשאר מבחוי1 נפיחה ע"י נתמיא אם דאפי'עוד

 תלוי' אפי' סירכא ע"י טריפה העור תחת ריקן הלל נשארמבפנים



רעת לו טימן :שריפורעוקלכו:חקי8"

 וכ"ף בצ"ע. והניה יהכשיר הערה ס"ק יהי"'ט הב"אגכ"ה
 ארוך אחד צר אם אבל שוחם ומטה מעלה כשצר רוקאכפופה
 לזוז ראין היטם"ח וכתב וכיטר, פשוטה ככ"ף דינו ךמהשני
 מהגרע"א. וכ"נ להטריף הכר"ו וכ"ה אלו במרינות כללממנהנ
 הפסיה לא כפופה ככ"ף אף בהפ"מ המיק4 רמ"מ כ'והפ"מ
 יש בר"ת' מתהלת שהוא רבניכר להכריע ס"ו ס"ק ה4"שוכתב
 ע"י שנעשה בקמטים אב4 בכפופה. אף אופן בכל בהפ"מלהתיר
 כפומה בכ"ף מטריף והב"א בהפ"מ. אף בכפופה לאסור "טחולי
 בהפ"מ. אף כר"תו מתח4ת שהוא בניכר אף סמ"ך או מ"םאו

 את ויספוק פסוק על בלק בפ' עמוקות מנלה ביטם טעם~הביא
 בתררא יה"ה הסורג דרך על כפופה רכ"ף טריפות שמבארכפיו
 ראץ ובמקום )ב"אן אגורל צריך שאין עור וחמור כן הרץנמי
 בהפ"מ ?הקל ד"ט וב"א ול"ש ופ"מ ותב"ש הט"ז העלומנהג

 בץ שיה" תמונה כל וכ"ש מדביעית יותר אפילו מבחוץבחסרון
 סל במ"ב והנבו"י בהגר"א. וכ"נ בשיפולק בין הריאהברוחב

 וכן בפשיטות. כפופה בכ"ף לאסור מרברט ונראה ע"ז מפקפק"
 ה, בסי' בפשיטותהעלה

 כטצא או ? כגון אחרות כתמונות בריאה חסר אם ;טששוץקרסו
 ולא כפופה מכ"ף לא ללמרם יטאיןבתמונות

 ו5הכשיר הפ"מ באץ לההמיר והפ"מ התב"ש העלה שםמפשוטה.
 בר"תו מתחלת שהוא דבניכר הב"א וכ"ה הע5' והל"שבהפ"מ.

 צריך ריעת' שע"י כקמט ודוקא הפסיד לא המיק5 הפ"מ באיןאף
 בכ"ף 5עי5 )הנתבאד אגודל כשיעור כשהחסרון ודוקאהם"מ

 שהעור לראות נפיחה צריך מועט הסרט אף מקום ובכלכפופהג
 מתירו בנפיחה רק ברוק ברק לא ואם רוק ע"י )היעו נקב ב5אק"ם

ב"א"
 צריך )ראל"כ ממקומו קצת ונעתק עו5ה שיהא נמי וצריך

 נפחוה לא ואם וש"פ(. הש"ך ברעת )תב"ש אטום( משוםבריקה
 מבר"תו יטהוא הניכד דבחפדה העלה והל"ש להטריף. ט התב"דעת
 במקום אבל נבדק. לא אם נדיעבד עכ"פ בהפ"מ להכשיריש

 היטמ"ח. כדברי בדיעבד אפילו 5אסור י"ט ו5קותא חולישע"י
 דבר בשום ת5יח לא נקב יש אם בדיעבד מעכב דהנפיחהוהיכא
 5הכשיר רעות חלוקי איכא רלרירן הקודמת בשא5ה נתבאר~כבר
 בחוע(: החמרוןכל

 רצריר מבואר 'טם חריץ. כעץ בריאה קמט יש אם קטז*לזקרסז
 ואינו ק"ם העוד אם לראר בריעבר אפ"נפיחה

 שם יש אם מעכב רבנפיחה )והיכי ול"ש וב"א ש"ך כ"כאטומה
 טריפה. ובכה"ג מורנא או בזאב או יר"ט במיטמוש רת5יח אףנקב

 דהף טריפה מ"מ אה"ש זה נקב שנעשה ירוע אפילו מזהךותר
 ובדיעבר לב"ש( כ"כ עתה למיברק דא"א כיח נפיחה בליכנאבר
 דבחפרץ העלו וב"א ט וה5" רטריפה. היטמ"ח דעת נפחוה לאאם

 5א אם בדיעבר בהפ"מ יהתיר יש בר"תו מתח5ת שהואהמכר
 ריעבר אפי' לאסור י2 ולקותא חולי ע"י בקמטים אבלנברק

 ולענץ להחמיר. ונראה רינו מה בפירוט ביארו לאובהפ"מ
 חולי ע"י רבקמט והקיצור ול"ט. ל"ז בסי' 5קמן יתבארתד"ל
 אם 5הבחין א"א ואם תר"ל הוי ממנה יוצאים ריעותותחטאר

 טריפה() בתולדה או חוליע"י
 ו"ט עמוקה והגומא הריאה באמצע חסרון יש אם :טז*לדקרפח

 שהסמפוטת מקום ער מגעת שהיא5חוש
 נור5 ו5פי הדעת אומר לפי הריאה בשר בעובי יטםסתפיטטין
 או גומא כמץ החסרט אם בץ להטריף העלה הב"אהכהמה.

 פשוטה:ככ"ף
 שנראה עד 5עבר מעבר הריאה לי שיפ נפגם אם :41*לגקרסט

 יכו5ץ ראם מבואר 'טם כפופה. ככ"ף ו5 עהפגם
 ו5דעת תב"ש, טריפה הנפיחה אחר פגם יתוך בינומ אגורללהניה
 ומורדץ הב"א וכ"ה כנ"5 לקותא חולי מחמת הוא אם רוקאהל"ש
 הפנם לאורך אגוד5 רוחב שנכנם שכען אגורל 4רוחב שהואצרו

 מעט נחסר יטמא וחושעין שם מסתימין הסמפוטתהלפעמים
 ס5אנימא רק"ק הגאב"ר בשם מביא סק"כ )ו4חה"פ ב"א(הסמפונות
 לי השיפ מן אצבעות ר' והוא לאורך אגורל אצבע בכלשמשערץ

 בכה"ג 5הכשיר אתב"ש השיג סקט"ו )והל"ש בדקה( וב'ב;סה
 ע"פ נמצא האומ' לשיפולי רסמוך כר"תו מתחלת היאדמסתמא

 יטם האומא כי רחיקה מחמת באים והם וקמטים פנם כמוהרוב
 כירוע על" המונח ומהכבד משדרה ונרחקת החזה במיצרמונחת
 ו5פעמים העק5י"ך אותם קורים והבודקים קמטים נעשה זהומחמת
 ואפף ריעות' הוי ולא בהכי ורבית"הו כפופה כ"ף כמץ שםנעשים

 קצרה ואינה מיטם יוצאת תלו" סירכא או למקום ממקוםסירכא
 ריעת' רק הוי 5א רזה רבותייהו רג"כ תר"ל ל"ה הריאהמביטר
 מו"מ. ו5"מ 5הטדיף יש ראז יטל"כ דבוקה סרכא דיש לא אםכ"ד
 מע5"ע נפגם קטן מקום אומא בשיפו5י יטהי' במעיטה הב"אוכ"כ

 העק5י"ך בשם זה 5קרות רמלים והשוחטים קמטים כמושנראים
 בתחתיתו גם 5מקום ממקום סירכא למעלה ההעקליך בצרוהי'
 5המציא כן גם שכיחים חריצים ואותן קטן מרזב כמץ חריץנמצא
 הריאה מבשד קצרה היא אם הסרכא ע5 ספק להם נפל וגםבריאה
 אח"ב ובדקו ועברה כמנהג מו"מ ידי ע5 תעבור אם הסירכאובדקו
 ע"י תעבור אם 5הכשיר ובת:ח' יטם העלה כהוק ועלתהבנמיח'
מו"מ

 ומשום מתו5רה. ומסתמא רבות"הו רהיעו ל"ה רתר"י
 מהגחת"ס במדץדירהוכ"כ מו"מ מהני מ"מ קצר' הית' אם ספקדיש

 ום"ם 5הכשיר( סתמא רק שם דיבר לא )ממיעוך ל"ה ס"חץ"ר
 ואם 5איסוה 5אחרים מודה אינה אב5 בא5ו מכיוצא נמנעואני
 רק ו5 ע אינו אם וכ"ש פשוטה ככ"ף ה"5 מחבירו ארוך אחדצד

 בדרי כיתרת רק )דהוי יכשר חסרט זה אין למטה עד שוהשהוא
דאונא(:

 שאץ א שה כ5 אטום מקום בה ונמצא שנפחוה ריאה ;ט4*יד:רע
 העלו יטם בנפיחה. עו5ה ואינו בו נכנפהרוח

 בקו5:ף' בין דדיאה ססומכי' )בין סקום דבאיזה ול"'טהתב"י2
 כפר"ח )ר5א שיה" צד ואיזה מהר"ם( בשה להם בית כס'ר5א
 בידים ממיטמ:הן 5עבד( מעבר רוקא ראטום רעים תמים ס'בשם
 פושרץ מים יתנו גם הסמפונות נפתחו אילו האטום מקוםהיטכ
 מושרץ יהע הריאה 5תוך שבבואם קצת חמים )שיהץ הקנהלתוך
 סכ"ש רותחץ 5ו ואפ רותחיה המים יהא ולא הדיאה קרותמצר

 5תוכם הריאה 5תת ולא הקנה לתוך לתת ראין הב"א כתבשהיפ"ב
 בחמץ אך בצ"ען והב"א ט ה5" הניח רותחץ מים ע"יהבריעבר
 או הקנה ינענע רק בתוכו הפושרץ להשהות אץ גם הל"שהכשיר
 ויצא מותם רבר יש אולי ו"טפוך האטום במקום הרבהימשמש

 כך אחר ףנפח פושרין מים 5תוך הריאה יתן או המים.עם
 נפתח ואם סעל"ע עד בפושדץ רמשהה העלה והל"ש)תב"שג
 גופו באטום יטם נמצא ואם האטומג גבי ע4 הקרום חותךאיא האטום טף 5תוך לחתוך רצריך כמהרש"ל )ר5א האטום ע"ניבד הקרום בנחת וקורעץ סכין מביאין זה כל לו עע לא ואם כשרהאטום
 הריאה מתוך ולא האטום בגוף רדוקא ול"ש )פ"מליחה

רחוק
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 בשר או עכור דם או מוגלא או טריפה( םפק והוי מאטוםרחוק
 תבן או רוק האטום על יניח כלום שם מוצא אינו ואם כשרה.נרקב
 כבר ואפי' כשירה קצת יתנרנר אם הקנה ררך ונופח נוצהאו

 האטום במקום שיבצבי1 שפופרת ע"י לברוק יוכל אם הריאהנחתכה
 ואם וש"פ(. )פר"מ זו בבריקה בקיאין האירנ' ואפי'כשיר'(
 )בטעם הלקותא מחמת העור גם תנקוב כ"כ שנתקלקל כיוןלאו

 להניף יכול דאינו משום רשב"א טעם הראשונים. פליגיאטום
 לקות' רהוי פי' ורש"י כניקב. רהוי טעם נתן והרמב"ם הלב.על

 רלרשב"א להטריף תר"ל לענין הטעמים בין ונ"מ הש"ך.וכ"ה
 הפירושים. ככל מחמירין ראנו הפ"מ וכתב לתר"ל(. להצטרפואין

 שאינו רק הריאה לשאר דומה העור כשמראה רק מקרי לאואטום
 אטום רררך קשה שאינו ובין במשמושו שקשה בין בנפיחהעולה
 והב"א הל"ש כתב קשה משמוש בריאה הרגיש ראם ונ"מ כןלהיות
 נפחה לא ואם הזה במקום אטומה היא אם לראות לנופחהדצריך
 או טינרי אלא אינו מוגל' כמראה העור מראה ואם מםפקטריפה
 וש"פ( שמ"ח נאטמה ליחה מחמת רודאי בריקה בלא וכשרמורם'
 וברק הקרום קרע אם אבל מוגל'. תחתיו יש אם לראותוא"צ
 העלה פ"א מ"ק הל"ש שם מבצב'1 ואינו מוגל' שם שאיןוראה

 משני להיות צריך לעבר מעבר אטום ואפי' מטריף והב"אלהכשיר
 מוגל' מראה אחד בצד רק אם אבל כשר. ואז מוגל' מראהאבריו
 להצטרף הוי וריעות' הל"ש. כ"כ להטריף יש הב' בצרולא
 ע"י כראוי עולה דבנפיח' ממקום חוץ רמכשרינן הני כלאפי'

 ול"ש(: )תב"ש ריעות' ל"ה אזהבריקה

 ארום חוט נמצא ובאטום בריאה אטום נמצא אם שאלהרעא
 להטריף מהר"ץ רעת מבואר שם מעט.נמשך

 מכשירים וב"א ום"מ בבדיקה להקל והעלו השיגו ותב"שופר"ח
 אמכשידין לםמוך יש רבהפ"מ כתב ע"ח ם"ק והל"ש רוקא,בהפ"מ
 מהר"'ן כתב לבן חוט באטום נמצא ואם ויברוק. החוטשינקוב
 אם ררוקא הב"א וכתב בנפיח'. ויברוק החוט דינקובותב"ש
 אבל נאטמ'(. זה )שמחמת כשר הוא אז לבינה מוגל' שםנמצא
 לבן )שמראה אחרת בריק' מהני לא כלל מוגל' שם נמצא לאאם

 וטריפה(: הפםולות ממראותהוא

 הטבח יד משמוש ע"י האטום במקום נקב יש אם שאלהרעב
 ראם ע"ט ס"ק הל"ש העלה שםוכרומה.

 הריאה בשר גם אם אבל מבצבץ. אם כשר ניקבו לברהקרומים
 אם ליחה מוצא ואם טריפה. אח"ש וראי הנקב שנעשה אףניקב

 נתבאר רינו הבשר בעומק מצא )ואם כשר לקרומים ממוךלמעלה
 אחר במקום ניקב אם אזי רחב האטום אם מיהו מהני( רלאלעיל
 הקרומים שיקרע תקנה יש עריין כלל ליחה שם ראין ואףממנו

 כשירה: שם יבצבץ וכאשר מהאטום אחריםבמקומות
 הב"א העלה שם בוורדא. כ"ש אטום נמצא אם שאלהרענ

 )שנתבאר(: הריאה שאר רין להריש

 מקמא. ביותר' או בדרי ביותרת אטום נמצא אם שאלהרעד
 בדרי הל"ש ולדעת רמריפה. הב"א העלהשם

 הוי )רלא כשר כנ'ל בנפיח' עלה או מוגל' נמצא אם אךכשר.
 בכה"נ(:ריעות'

 הב"א העלה שם האטום. במקום בועה נמצא אם שאלהרעה
 יש במ"ז ובועה טריפה רוח מלאהרבועה

 ואחר בכים הם המ"ז אם להקל יש ובה"מ ה"מ באיןלהחמיר

 בבועה מונל' אבל מבצביו. אם בנוצה או ברוק בורק הכיםשמסיר
 רק עצמו האטום במקום אינה הבועה ואם וכשר. תוליןוראי
 וטריפה: תר"ל הוי האשום למקום וממוכה למטה או למעלהבצרו

 לאומ' מאונא מחציין לממה םרכא או תלוי' סרכא שאלהרעו
 מתוך יוצאת בחלון לאונא מאונ' או חלוןבלא

 לאו ואם כשירה מוגל' ומצא ברק ראם הב"א העלה שםהאטום.
 ע"י עברה ואפי' להטריף יש מוגל' במצא אף של"כ אבלטריפה
 מקום כל הסרכא מכמה אם כשר חלון בלא כמררן וםרכאמו"מ.
 ועיין )ב"א ובצבץ בנברק אף להכשיר אין ובלא"ההאטום
 כה"נ ובשם הבאה"ט כ' ועור להטריף. יצחק עולת בשםבאה"ט
 למכה אטום ממקום וםירכא ברופן ומכה בריאה אטוםלהכשיר
 בטקום מוגל' נמצא ואפילו כשירה בצבץ אי האטוםובודקין
 בםירכא להכשיר מסכים ה' סי' חיו"ר צבי תפארת ובתשו'האטום(

 להחמיר נוטה במוגל' אך בצבץ. ולא ברק שעברה אחראם
 בצבץ: רלא ממה ראי' איןדבמוגל'

 עולה ואינו אטומה רובה או שלימה אונא אם 2טאלהרעז
 דימשמשו והב"א הל"ש העלה שםבנפיח'.

 משמוש ע"י המונל' יצאה לא אם לתוכה מים וישפוך היטבבירים
 ואם אונא(. כחםרה )דהוי טריפה מוגל' בה שיש אע"פומירום
 ומבצבץ נוצה או רוק עליו ונותנין הקרום בקריעת אותהבורקין

 ול"ש והתב"ש ל"ר( ם"ק )ב"א בהפ"מ להכשיד יש)כנתבאר(
מחמירין:

 ראפי' מבואר שם כע'1. קשה שמשמושה ייאה שאלהרעח
 הוא הריאה שבגוף אלא דיאה כשאד מראההי'

 וש"פ(: שמ"ח לנקוב )רמופה טריפה במשהו אפי' כעץשנתקשה

 יותר בטבע קלה שהיא כעץ קלה שהיא ייאה 2טאלהרעט
 השינ )הט"ז דטריפה מבואר שם ריאו',משאר

 ורעת קל. אינו באמת העץ הלא בעץ הקלות רתולה זההרין
 הוא קל יבשו ומחמת ורק קצר עץ שעושין כררך כעץהתב"ש
 רכעץ פירש והש"ך בריאה, הפירוש הוא כן אשר מע'1יותר
 טריפה םפק רק הוי רלא הל"ש והעלה עליו. הקשה ופר"חנרקב

 , ב"א(: ם"ם רין בזה לרון יש ספק עור)וביש

 רקל. של חריות עיקר כמו נפוחה שנמצאת ריאה שאלהרפ
 רכה רק כעץ קשה שאינה ראע"פ מבוארשם

 כצבתה גישווטלין שקורין הריאה של בעובי נתוסף אולםבמישושה
 מקום אותו אין אם ואף כולה וכ"ש שצבתה ממנו במקצתואפי'
 או חולי ע"י הוא אם בין חילוק ואין לשם נכנם והרוחאטום
 וש"פ. )תב"ש מםפק רטריפה מבואר שם מתולרה. שהוארניכר
 ממה הנפיחה ע"י מתנרלת ואם אותה. רנופחין הל"ש כתבאך

 כשירה(: הנפיחה קודםשהי'

 שלימה היא כשמונחת דהיינו שנתמםמםה י'אה שאלהרפא
 שם חתיכות. חתיכות נופלת אותהוכשנופחין

 דלא משום כניטל הו"ל נוררו שהרופא בשר )דכל דטריפהמבואר
 שבריאה שינוי כל מטרפינן. ללאו. נוררו שרופא בשר ביןבקיאין
 הוא זה שקלקול ורוקא וטריפה(. למסמום חיישינן להפםקשררכה
 ריעות' ואין הםמפונות על קרום יש אם אבל הריאהבקרומי
 ממנה ונפל שנפחוה אחת בריאה ומעשה )לב"ש(. כשירהבקרומים
 ער בחוזק לנפוח המורה וצוה הרוח יצא ולא חתיכותחתיכות

שנפלו
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 והיתה הריאה על הריט קרום וראו ההם ב'2ר החיכוח כיי2נפלו
 יהכ'סיר(; ישובכה"ג

 מבחויו מ':הו ראפי' מכואר 'טם יטינשה, ייאה :מ~שלהרפב
 יב'ט ואיזה כריקה '2ום מהני ו4אטדיפה

 ודאי הוי )בייא( פתיתים ונעי2ה האצבעות בין או בצפורןכיטנפרך
 כנפרך( טריפה דוראי ה4"'ס וכתכ וי2"פ. וש"ך ט"ז )מחברטריפה
 בצפורן כי2מי2רטט 4הומרא. מי2ערין ולכך בזה בקיאין איןואנו
 כבי2ד ולא כקרומים רק )ואפ.' בתוכה הי:רטוט ונדאה הריאהעל

 ובסי' כאן ופ"מ ול"ש )תב".2 מספק וטריפה יב'ט ג"כ ה"לב"א(
 חוזר אם אבל לקדמותו, חוזר אינו אם ויט"פ( כאן והנרע"אמ"א

 בהמשך כ"א צפורן כהסרת 4אלתר הוזר ראינו אע"נ לאטלקרמותו
 נפיחה או ירים מיטמוש ע"י חוזר אם אבל יב,2. ה"ל לאהצת
 והב"א ויט"פ. )תב"'ט מספק וטריפה יביט ה"י לאלתר אפי'יתירה
 ונקרע ונפחה קמט או יבש חשש ייט )ואם רם( ומצא בניקבמכ'טיר
 ונקרע מדאי יותר נפחוה ואפי' טריפה היביט המקום אצלהקרום
 מבפנים יב,ט ואם אלו(. מרינים נתבאר וכבר )ב"א(.טריפה

 מרניש שאם כתב הב"א אבי )ל",2 כי2ר יפים מבחו'1והקרומים
 נתיבשו ולא לחים שהקרומים אע"פ יב,2 הריאה בבשרשיש
 החלל יהי' משם ינטל שאם שיעור מהבשר נתיביט לא אם יכדוקאז

 מראי' בין ביבי2 חילוק ואין טריפה( ראז מרביעית יותרכוחזיק
 היובש תחת ליחה או מוגל' יש ואפי' מונל' למראה ריאהמראה
 שלא אע"פ היבשות מחמת זה במקום בנפיחה עולה אינו ואםל"מ
 ואם אטום. כרין טריפה בצפורן נמרך לגרר היבשותהגיע

 מוגל' שם נמצא או כו' תבן או רוק שם ומניחין הקרוםכשקורעין
 כמש"ן. מועיל אינו רובה או שלימה באונא אבל י )הכ"ו(.כשר
 תנקוב ,טאם אלא חוזר בצפורנו וכשמשרטט כ"כ יביט אינוואם
 תלוי' סירכ' מקום כאותו נ"כ שם נמצא ואם כשר. רם מוצאאין
 כזה יובש מקום יש אם אבל טריפה. בו וכיוצא ריעות' שאראו
 יבש שאינו כיון כשר סירכ' שם וייט מחציין למטה לאונ' אונ'בין

 שנפרך ער שם יבש אם אבל ריעות'. מקרי לא שם וסרכ'ממש
 מ"מ היוביט מקום כל על המכסה כזה סרכא שם שיש אע"פבצפודן
 רמ"מ אלא כשר בקרומים אפי' השרטוט נראה אין ואםטריפה

 דאל"כ היבש במקום בנפיח' עולה אם לראות צריך בכה"גאף
 קנ"ב(: ער וק"נ קמ"ח ער קמ"ר מסי' הב"א כתב )כ"ז אטוםהוי

 רכשמשרטט הב"א העלה שם בוורדא. כ"ש ינש אם שאלהרפג
 אין שלה בכים אנל טריפ'. חוזר ואינובצפודן

 הכים )וניטל רמי רכנטו4 רובה או כו4ה ביבש כ"איהטריף
 כשר; בקצתו דק יב'ט אם אבלטריפה(.

 והקרום נומא כמו שהיא הריאה על קמט נמצא אם שאלהרפר
 ריש מבואר שם הריצין. כאין הואשבתוכו

 או ארום מראה הקמט ע4 יש ואפי' נפיחה וצריכ' ליבשלחוש
 אמרינן לא המרא' מחמת טריפה שאינו כל קצת לבן או קצתשחור
 אוכם או לבן או ארום ,היות קמט 'טל ררכו שכן הוארתר"4
 טעו בורקים דרבים עור וכתב מהר",ן(. ביטם ס"ה סל"ז)'טמ"ח
 כזקרי לא דאל"ה הללו בתמונות להיות צדיך ררוקא וסבוריםבזה
 לאשמעינן אלא אלו סימנים נאמרו רלא בירם הוא טעות אבלקמט.
 אבל הללו. מתמונוה יהיות קמט ,2ל רררכו לריעות' ב'רל"ה
 באמת אבל לריעות'. ב' הוי הגומא על עומדים אלו תמונותאם

 חדוצים כעין מקמט הוא 'טנתוכו וב':ר בריאה גומא כעי; יי2אם
 אם בדיקה דצריך ונ"מ . הל;ו מתמונות בו '2אין אף קמטהוי
 ועולה נעתק ויהי' להקמט סמוך הקרום נקרע יא אם או יבשאינו

 לאטום: לחויט ייט ראל"כקצת,

 ועריין צמוקי'( פירות כמו )'2נע'2ה -2צמקה דיאה לן4לישהרפה
 יבשות. בה מדגיש ואינו יבוטה להיות הגיעלא

 אחרת י2שחט כגון י2הפחירוה ארם בני מחמת ראם מבוארי2:
 חכמ' קבלו )שכך בדיק' מועיל ואין ודאי טריפ' וכרומהיפניה

 כל על וחתכם ומוראכם דכתיב בדיא הררא יא אדם שביריז"'
 ששחטוה ואפי' תב"ש. אדם. ע"י מתדפאת ואינה האר'ןהית
 בבריק' ואא"ב מהקלקלה ארם רבירי מספק טריפ' אח"כ קיהלי2עה
 ראתה או רעם מקול שפחדה שמים בירי ואם ויב"'2(.הב"'2
 רמספק' ומפני בדיקה. בלא וכשיר' בריא הרד' בזה וכיוצאזיקים
 ואנו בריקה ע"י כ"א להכשיר אין לכן נרתעת אדם ע"י גם '2מאלן
 אא"ב כי לאו אם ארם בירי בא אם בריקתנו על לסמוך לנואין
 להוציא )ונכון יותר ולא פושרין כערך מעל"ע כל ש'הי'לכוין
 לא לצמצם( רא"א המעל"ע שיכלה קודם מעט המים מןהדיאה
 בשעה בריא והרר' בפושרין רברק אירע ואם המין. ולאקרי'
 והעיקר בש"ך ועי' )רמ"א בקיאין אנו האירנא גם שהים אוא'

 צמיקת שום להכשיר ואין ול"ש(. התב"ש כ"ה הרא,טוןכתי'
 שמים ע"י לה שבא בלא"ה לנו כשניכר כ"א בריקה ע"יהריא'
 )תב"ש( לאחורי' ונרתעה רעמונבהל' קול שי2מעה שנודעכגון
 לחוש ריש אע"ג אחרת סיבה ראינו ולא הנבהלות בהמותכררך
 לרבר ורגלים הואיל מ"מ ראות בלא ארם ע"י לה אירע'טמא

 לבריית' חזרה ולא רברקו' היכא וראי )כויהו הבדיק'. עלסמכינן
 ופ"כ ושמ"ח והרשב"א הר"ן לו2יטת )רמ"א ב"א( טריפהלכ"ע

 בהפ"מ עכ"פ להקל יש ברקה ולא נאבר' אם ובכה"גוש"מ(.
 להקל רנהגו דבמקום כתב והב"א הפ"מ. בלא אפי' מתיר)הפ"מ

 ואם דוקא רבהפ"מ סיים הל"ש אך למחות. אין הפ"מ בלאאף
 בתוך או קרים ע"י בבריא כגון ה"מ ביא אף יטרי ספיקאעוד

 זה. אחר יומים או יום כששחטוה ורוקא להקל(. יי2מעל"ע
 )הנתבאר( שמים בירי פחרה שהיא אחר קלה לי2עה '2הט'אבל
 הריא' צמקה כזה מועט שבזמן סבד' )ראין הבדיק' על סומכיןאין
 יומים או יום ואחר שמים בירי נרתעה אם ומ"מ שמים(.כידי

 טריפ' הריא' צמק' ונמצא מיר ושחטוה אדם בידי גםנדתעה
 שמים בירי מכבר כ"א נצמק' קלה לשעה לאו ממתמא אמרי')ולא

 וכ"ז וש"פ(. שמ"ח להקל בזה לסמוך דאין בדיקה ע"יותתכשר
 כשירה כך מקצתה אם אבל רובה. או הריאה כל שצמק'רוקא
 העלה והל"ש כב"ח. רלא וש"פ תב"ש וש"ך )ט"ז בריקהבלא

 קע"ר סימן והב"א . במקצתה ל"ה ריעות'דאפי4ו
 במקום נקב שם אין אם בנפיחהמצריך
 תר"ל. הוי תלוי' וסרכא בועה כנון ריעות' עור יש ואםהזה.
 שם( ריעות'. עם מצטרפת אין ומשמוש מושרין ע"י הזרה אםאבל

 )רוקא מים שבו כלי לתוך הריאה מניחין צמקה בורקיןוכיצר
 רצופים מעל"ע שם ותהי' פושרין כ"א( כי:קין יטאר 4אמים

 בגמר' מתניא לא כלים )ורקדוקי פושרין יהיו המעל"ע שכלוצריך
 שנשארו וראי זה בענין יעשה רכי כ"א בקי'1 קרים ונתינתופוסקים
 או אחרים בכלים נתנן הא כועל"ע כל לו'2ריןהמים
 קרים נחן4א

 בקי'י
 בחורף או בקיי1 ביותר שיחממו לחוש ייט

יקרר
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 רעתו נתן אם הא הסתם מן פושרין סגרר ויצא מראי יותריקררו
 צריך ואין אמנא(. קפרינן לא כן וסצאן תסיר פושריןשיהיו
 מזיק אינו לתוכה הסים יבואו אפילו אלא לחויז הקנה פיי2תהא
 הוא שסים בירי ודאי ריאות כל כשאר להיות תחזור עי"זאם

 אך ספקפק. והפ"ס תב"ש כבוש סטעם טריפ' )והריאהוכשיר'
 טריפה הריאה ננר בסים מ' באין והעל' עליו סתסה והב"אהל"ש

 אפי' ציסוק קצת בה נשאר עריין ואם מ"ט(. בסי'כסבואר
 חזרה לא ואפי' וב"א והל"ש )שס"ח טריפ'. שהי' מסחנתרכך
 סקצתה חוזר הבריק' וע"י רובא רק צסקה דלא ואפי' רובה רקכולה
 וצריך כשר(. רוב כאן יש סקודם שנשאר הטוב עם הצירוףועם

 רק כלל בדקוה לא )דאם וסשסוש סיעוך ע"י ולא מאלי'שתחזור

 סקכ"1 והב"א טריפ' מפק רק הוי הבריא וסשסוש סיעוךרע"י
 סעל"ע כל בפושרין נכרק אם אבל הפ"ס(. בלא אף בכה"גמכשיר
 ל"ש טריפה ודאי הוי והבריא סו"ס ע"י בדק ואח"כ הברי'ולא

 בתוך אם ביארו לא זאת אך בכה"ג. אף בהפ"ס סקילוהב"א
 ע"י ג"כ דעבר' הרי ס"ס סוריר ולא מעלה לא הפושריןסעל"ע
 חסים בסים באה ואם וצ"ע. ספיקות ושניהם וסשסושסיעוך

 טריפה. כסבואר בפושרין נבדק' לא ועדיין סה זסן קריםאו
 ועי"ז שבו סהלחלוחית קצת סתיבש שהיא צסקה רענין ב"א)וכתב
 כעין וסתקמט 1מתכ11ץ שעורו וסתקטן בסשסושו קצת קשההיא
 קצת בה יש עדיין בין הפרש ואין פחרגליווערט שקוריןדבר

 בנפיחה עולה ואינה דם סוציאה אין תנקב ואם לא אולחלוחית
 5אטום. רוסה זה אין וס"מ ססלאכת' ובטלה כן היתה בחיי'וגם
 שנתייבש שע"י רק סעצסו חוזר הוא בצפורן כשסשרטט מ"סאבל

 בדין לרון יש ובשניהם כ11צ1 ופני' ונתקטנה נצטסקההלחלוחית
 ולחוסר'(: לקולאצסקה

 דאע"ג סבואר שם דצסקה. שליסה אוס' או אונא שאלהרפו
 האונא רוב וה"ה טריפה צסק' לא הריאהדשאר

 טריפות 1' סי' חיו"ר בתשו' והנרע"א השס"ח לדעת האוס'.או
 והפ"מ דסי. וכחסרה הלב על להניף יכולה ראינ' משוםרצסק'
 ס"ק והב"א הפ"ס. סטריף זה וסטעם לנקב שסופו הטעםכתב
 ולטעם תר"ל. מצר שצסק' יתרת 1' סי' חיו"ר בתשו' והנרי"מע"ג

 גדולה ריעות' יש ואם צסק'. סקרי כ"ר ריעות' אך כשרהל"ש
 בסיעוט נשאר ואם ל"ה(. בסי' ועי"ל טריפה בסקצת צסקהעל

 לססוך יש רבכה"ג רק סהני לא זה כט"ד שיעור צסק'שלא
 בפושרין דסכניסין וב"א( ול"ש ופ"ס והגח"ם )שס"חאבריק'
 חזרה אח"כ ואם ושופך הקנה לתוך פושרין נותן גם בהוססרס

 חולקים פוסקים ררוב )סספק טריפה לאו ואם כשיר'לקדמות'
 סותם והגרע"א 1'(. סי' חיו"ד בתשו' והגרי"ס ל"שאבה"ג
 ארם בירי שהופחר' ראינו בין חילוק ואין כט"ד. שיור סהנידלא
 זה בדין השס"ח וכתב ול"ש(. השס"ח )כ"ה שסים בידיאו
 הקרע בסקום רוק ישום או סונל' ויסצא הקרום שיקרע סהנילא

 להניף יכול' שתהא צריכה אחת רבאונ' סשום לאטום דסי)רלא
 היתה לא בחיי' נם וסשמוש פושרין ע"י יצאת שלא וכיון הלבעל

 ספק רק דל"ה ע"ז הל"ש וכתב ססלאכת'. ובטילה לצאתיכולה
 וכתב הרוק. בהנחת סבצבץ בשאינו בהפ"ס סיקל והב"אטריפ'.
 שלט 5א דעדיין כיון בפושרין סעל"ע שתשר' רל"ס היטס"חעור

 והל"ש לכויהדר. הו"ל לאלתר דתיהרר איתא אם כ"כהקלקול
 עכ"פ. בהפ"ס להתיר יש לבריית' וחזרה סעל"ע שהה דאםהעלה

 כלל סעל"ע לשהות שלא התב"ש לדברי ישמוע ייס לכתחל'אך
 הקרום כשקורעין דאם כ' אך כתב"ע העלה והב"אבכה"ג.
 אבל בהפ"ס. להקל יש סבצביז הוא רוק או תבן שםונותנין
 נסצא הסמפונות חותכין אם ואפי' לאמור יש מוגל' שםבנסצא

 לאסור: יש נמי בתוכן סוגלאשם

 ע"י שנרתעה וראינו רובה או הריא' כל צסקה אם שאלהרפז
 שם שחל. וקול ארי שאנת כגון בריותשאר

 הרשב"א )רעת רוקא בהפ"ס להכשיר אבריק' לססוך רישסבואר
 הבריות כל דבירי ורא"ש ור"ס רי"ף רעת רכ"ס ב"י וכתבוטור.

 בירי פ"א שנרתעת ראינו אם בריקה רבעי הב"י וסייםכשירה(.
 בשעה חזר אם רק סמפק וטריפה בבריק' ואא"ב )ב"א(שסים
 הופחדה ראם וכתב לעיל(. )כנתבאר פושרין ע"י שתים אואחת
 קול הסשסיע בקנה ירה כגון לה באה סאין ידעה בלא אדםע"י
 וכן ארם. בירי הוי אלו בכל וכרוסה יצא ממי ראת' ולאגדול
 חולי לה גרם שארם רק חולי ע"י לה אירע אם אפי' להחסיריש
 וטריפ' ארם בידי הוי החולי לה הגורם דבר שהלעיט' כגוןזה

 סיבה בלי הספחיר' חולי בה נולד סעצסה ואם )ל"ש(.סספק
 וססכינן שסים סידי והוי הציסוק בא סזה דססתסאאסרינן

 : וש"פ( )שס"ח לעיל הנתבאראבדיקה

 שלה. בשורש כט"ר ונשאר רובה הוורדא צסקה אם 4422לוקרפח
 להתיר ספקפק( שם )והפ"כו בל"ש העל'שם

 אבל ס"ם(. )סטעם אדם בידי לה שאירע ראינו אם אףבהפם"ס
 להטריף יש ארם בידי שנעשה ידוע אם אז כט"ר נשאר לאאם
 להתיר יש שסים בידי או אדם בידי נעשה אם ספק ואם בהפ"סאף
 להתיר יש כט"ד נשאר ואם בה"מ. ג"כ כט"ר נשאר לא אםאף

 : הפ"ס בלאאף

 שם החתיכות. באחת סחט ונסצא שנחתכה ריאה שז4לדץרפט
 עבה בין שלנו כעין רקה הסחט רביןסבואר

 לצד העב( צד )הוא והקופא תסרה '2ל כגרעין עב אחד ראשאפי'
 נקב' שסא חיישינן רסחט טריפה. הגוף חלל לצד והדקהסספון

 לסספון והרק לחלל העב צר אם וכ"ש לאחורה וחזרה הריאהקרוסי
 לדקין וסשם הנבלעים כל כדרך הוושט ררך המחט שבאהחיישינן
 הקרוסים ונקבה חודה דרך הריאה לתוך ובאה ויצאהונקבה
 כולו הוא אם אבל עוקץ. לסחט ביש כ"ז אך וש"פ(.)תב"ש
 )פר"ח כשירה בחתיכ' אפי' לינקב עוקיו לה דלית תסרהכנרעין
 בדין לקסן שיתבאר ס"ב בסי' ספ"ס וכינ וב"א סל"טושס"ח

 :אבן(

 הסחט. בה הרנישו ובסשסוש שליס' הריאה עדיין אם שאלהרצ
 אינה אם ורואין אותה דנופחין סבוארשם

 דרך ובודאי הקרוסים נקבה לא )א"כ סקום בשום רוחסוציאה
 ואפי' עבה שהיא בין דקה שהסחט בין וכשירה נכנסה(הקנה
 חזינן ברלא ריעות' סחזקינן רלא הגוף( חלל )לצד לברקופא
 סקוסה ולראות סחט בה להרגיש הריאה לפתוח יש לכתחלהוס"ס
 עשה לא אם ובריעבד לחבירו סספון באיזה תחובה אינהאם
 לכתחלה לראות ריש ב"א וכתב וש"פ. )שס"ח להכשיר ישכך
 הוא שם דרך יוצאה שהסחט הסספון שתחת הבשראם

בריא
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 טריפה המחט נגר בועה או נמוקה או 'טנשפכה כגון לקויבריא
 ב'טום 'טאא"ב הנפ'ח' עי סומכין אין והאירנא בנפיח'( עולהאפי'
 ב"י בשם )רמ"א בהפ"מ כ"א יטלימ' רין רנ'ן אנו וא'ןדבר

 אין ובעוף ותב"'ט( ומהר"י כאו"ה דלא ש"ד בהגהותומהרא"י
 והגרא"ע סק"ה בם"ז נ"ג בסי' )פ"מ בהפ"מ אף בבדיק' כלליהקל
 )כנתבאר בפושרין הריא' לברוק 4החמיר יש דאפיטר והיכאכאן(
 שנחתכה קודם מחט 'ט"ט ביודעים ורוקא בנגלר(.לעיל
 לסמוך אין נפחוה שנחתכה וקורם בחתוכה נמצאת אםאבל

 תב"ש(: 'פה דקדקו לא 'טמא )דח"שינן בהפ"מ אפי' זואנפיחה

 שבתוך המחט נגר מבחו.ו רם קורט נמצא אם שא?הרצא
 למקום קצת ממוך דאם'לו מבואר 'טםהריאה.

 טריפה וברקוה ביטלימה אפ" ממיט המחט כנגד וכ"ש המחט'טכנגר
 מוכיח דהק"ר צד אותו בכל אפי' מחמיר והפר"ח וש"פ(.)תב"ש
 רק הריא' קרום על מבחויו ק"ר נמצא לא אם ואפי' נקבהרמחט
 וכתחלה )ב"א(. אח"ז לבדוק א"צ אך להטריף ישמבפנים
 שרא' קודם הריאה הודח' אם בד'עבר אבל זה אחר לראותצריך
 חיו"ר והגחת"ם )פ"מ כרינו שנפחוה הואיל כשירה ק"ד ייטאם
 כך תחובה ועריין לחויו הריאה את דמחט נקבה ואם מ"ב(.סי'
 ועבר' רחקה אח"ש בוראי אומרין אין מבחו'ו סביבה ק"דואין

 טבע רדילכוא בטריפות מרמין ראין ק"ר להיות צריךדמחיים
 סירכא המחט נגר נמצא ואם וש"פ(. )תב"ש כך אינוהריאה
 משאר אחד או אורם מראה בין כשירה מראה או בועה אותלוי'

 טריפה, בנפיח" ועולה שלימה שהריא' אע"פ דכשירותהמראות
 בהפ"מ כשר ריאה למראה הנפיח' אחר חוזרת הכשיר' המראהואם

 )ב"א(: כלל אחרת ריעות' כאן איןכאלו

 'טם מחט. בה ונמצא מבפנים שנימוקה ייאה שא?הרצב
 מהסמפונות נקבה הרי מ"מ בבשר נמצאת אפ" דטריפהמבואר

 בשאלה )ועי"ל טריפ' עליו מגין בשר שאין וכיון לבשרבכניסתה
 מסמפונות(; אחרדניקב

 מבואר שם שבריאה. הנרול בסמפון שנמצא מחט ~ט~ולזקרצג
 אלימתא בין קטינתא בין חתוכה בין שלימ'דבין

 רחב זה רמקום בדיקה בלא כשר' לבר קופא בין לגו קומאבין
 דה"ה סקפ"ד הב"א וכתב כלום. נקבה ולא באה הקנה ודרךהוא
 מן לשם לבא ישר ררך שיש קטן בםמפון המחט נמצאתאם

 ככוו להכשיר יש רבר שום לנקוב שיצטרך מבלי הגדולהסמפון
 אחרנ ודינו הנרולבסמפון

 וכרומה. ויבש ואטום מצמקה בחלב הדין היאך זט~פלדורצד
 והחלב לכופרע החלב לאסור ראין הל"ש העל'שם

 הופחד' דבהמה דבראינו כתב והב"א ונגלד. ויתר בחסר רקכוותר
 החלב לאסור יש הריא' רצמו*ק נמצא ואח"כ ונרתעהבי"א

 יותר עברו אם אבל עתה. ער יטהופחר' שראינו מיוםוהגבינות
 והגבינות החלב כל להכיטיר יש עתה ער שהופחר' מיוםמיב"ח

 : שחיטה שעתעד

 רק הריאה על אין וק"ר הריאה תוך מחט נמצא שזולזקרצה
 שם סכה. או אדמומית שם יש ננרובדופן

 הריאה על חלודה נמצא ואם בהפ"מ. בנפיח' להכשיר הב"אהעל'
 כק"ר: רינו המחט נגרמבחו'1

 ב':"ד מ"ב בסי' הפ"מ בריאה. אבן נמצא אם שא-הרצו
 דעת הוא דכן )מכ"ש להכשיר הע4'פקי"ר

 לה שאין במחט כושמם לעיל '2בארנו ממה וב"א( ופר"חהשמ"ח
 לה שיש מחט בתמונת אבן בנמצא להפ"מ דנם ופ,טיטאעוקיז

 כבמחט: דדינהעוקיו

 ונקרם לעבר מעבר מפולש נקב באונא נמצא אם שאלהיצז
 י"ט מי' חיו"ד מה"ת בנוב"' בתוכו.העור

 יש היא דבתולדה לתלות יש ראם משמע וברבריו 4הטריףהעי'
 הסבר', בזו רפליגי מ"ג בסי' ובנה"כ סק"ב בט"ז וע"ןיהקי.
 אך בהפ"מ. אף בתולדה אף לאסור הסכים 'טם במ"זוהפ"ם
 והגרע"א כה"ג. לעבר מעבר ניקב אם בהפ"מ להקל ישבשיפוי'

 באמצע לאמור רנוטה ג"כ משמע שם. ונה"כ וט"ז מצייןכאן
הריאה:

 או כולה וצמק' ט"ר וכשיעור ראונות בדרי יתרת עמאלהרצח
 סי' חיו"ד והגרי"מ הפ"מ העל' שםרובה.

 לעיל כתבתי כבר הל"ש )ולרעת להטריף, ע"ג ס"ק והב"או'
 במקום או מקמא עומרת אם וכ"ש היתרת יטהיא ניכר אםרכשר

 בשם הוודרא בצמק' וכאן וצמקה בחליף ל"ה בסי' ועי"להמטריף
 והיתרת כט"ד הוורדא ריתרת רכ"ש נראה וסזה ול"ש(,המ"מ
 חיו"ר הגרי"מ בתשו' מפורש שכ"נ ראיתי ואח"כ רטריפ'.צמקה

 ו':סי'
 אוחזים השוחט אל באים אדם בני שהרבה נשעה עמא?הרצט

 שיגמור בכרי סביב ועומדים ביריהםעופות
 בשחיטת יוה"כ בערב ובפרט בשלו יתחיל זה של עופותשחיטת
 יש )כי נכון ראין כתב כ"ו סי' חיו"ר בתשו' הב"אהכפרות.

 בדיקה. להצריך להחמיר שאין ואף צימוק(. חשש וגם צב"חבזה
 כששוחטין וכ"ז בבהמות. בין בעופות בין ליזהר יש לכתחלהאך

 על לשחוט ב"ב אצל קרוא שהשוחט שנוהגין מה אך מיר.זא"ז
 כולא כלוב אצל לשחיטתו מקום וקובעים מילה או חתונהסעורת
 שאין עופות כמה בכלוב ומשאירין לשחוט מהם ולוקחיןעופות

 להצריך מקום יש בריעבר אף בזה ימים כמה אחר אלאשחיטתן
 ביותר(: חששא יש רבכה"גבריקה

 חולי מחמת שהוא שניכר בבשר בריאה נקב יש אם עואלהש
 סי' חיו"ר הגחת"ם תשו' רם. קורטומבחווו

 קורט אחר לברוק צריך אין אך במחט(. )כמו לאיסור העלהמ"ב
 : הנתבאר( במחט )משא"כ בנקבדם

 בה וראה מאילים ריאה המורה לפני הביאו הי' שא?השא
 אדומות ונקורות מאר הרבה אדומיםכתמים

 מבצבץ היתה הבדיקה ואחר בנפיח' הריאה לבדוק וצוה מארהרבה
 ורובם האופו בזה היו וכולם וכמה כמה עור הביאו ואח"זוטרפה
 בכמה דנא שמקדמת אומרים והקצבים הנ"5 בדיקה ידי עלבצבצו
 הריאו' על להמורה הראו והנה כאלו. באילים היתר נהגוי:נים
 השכיח שבכבר תולעים מאותן שהן הניכרים תולעים כמהההמה
 העל' מ"ד מי' חיו"ר חת"ם תשו' שלהם. הכבר התליעשיהי'
 אין אדום כתם או אדומות נקודות במקום נקב ימצא המצאראם

 אמנם במורנא(, לתלות אין )דבכה"ג וטריפה. דבר בשוםלתלות
 תולעים יש אם להתיר יש ממש ריאה מראה במקום נקב נמצאאם
 שבאו הכבד מתולעי שהם שניכרים פי על אף כן גם הריאהעל

לכאן:
שאלה
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 סצטרף אם וסשסוש סירום ע"י וחוזר אונ' נצפקה שאלהשנ
 העלה שם מיעוך. ע"י עוברת רסירכאלריעות'

 סקרי כ"ד דריעת' 1' מי' בתשו' הגרי"מ וכ"ה רסצטרףהל"ש
 דכשר באופן רובה או כולה אפי' או סקצתה ריאה בצסקהוה"ה
 מום"י הל"ש וסיים הנתבאר(. הבריק' ע"י בריא רהדר')כגון
 אונ' ובין בחלון מחציין לסטה לאונ' סאונא ומירבא וז"לל"1

 מיעוך בלי משתריא לא בהפ"מ ואף סיעוך. צריך חלון בלילאוכו'
 ובין מהצימוק יוצאים המירכ' ראשי שני אם בין חילוק איןוב"ז
 עכ"ל: ציסוק ליכא השני ובצד ציסוק 'ש סהסירכא אחרשבצד
 צמקה סתוך מקצת רק יוצאת מירכא שהי' בריאה שא?השג

 והשיב תשו' סו"ס. ע"י עבר' והמירכאבסקצת
 ספקפק(: )והפ"מ דהתיר נראה כ"1 מי' חיו"דסשה

 ונפחוהו סו"מ ע"י העוברות מרכות שהי' בריאה שאלהשד
 ולא בחוזק נפחוהו הבורק דברי ולפילבורק'

 הנקב לתלות יש אי אחר בסקום נקב בה נסצא ואח"כבצבצה
 לאימור העל' כ"ז סי' חיו"ד סשה והשיב תשוב' בחוזק.בנפיחה
 הנפיחה(: מחמת רנקרע כשחזינן רוקא הפי' הנפיחה בשעת)דנקרע

 לזמימן
 הם דאפי' סבואר שם בועות. בה שנמצאה ריאה שא?השה

 או כנדי( הנקרא )זה רוח מלאים מאדנרולים
 שנסשכת קשה ליחא או הגר"א( צסחים הנקראים )זה זכיםסים

 ליחה הבועה בתוך שיש או קשה. בין רכה בין בה וכיוצאכדבש
 לבדוק צריך ואין כשיר' טינרי( )הם כאבן אפי' וקש'יבשה

 עור בין הגדילים דבועות רשב"א )כדעת שתחתיה'המספונות
 וש"פ( סחבר כרמב"ם דלא המספונות לנימוח חיישינן לאלבשר
 הם ואפילו ל"ח(. ס"ם סט"ז )תב"ש כשירה דם בה ישואפי'
 )תב"ש כשיר' במספונות שנונעת עד כ"כ הבשר בעומקגדילים
 עכורים סים בהם יש אפי' להכשיר אלו בסדינות והמנהנול"ש(.
 נקראים הם אימתי לדבר ושיעור המרים סים )או ומלוחיםומרוחים
 הדחק ע"י רק זה מחסת אדם לשתיית ראוין שאין כ"זעכורים
 מהסנהג לזוז ואין וש"פ(. וש"ך )רמ"א סרוח' ליחה אוב"א).
 סרוחים או עבורים במים בועה להטריף יש סנהנ שאין בסקוםאבל
 וש"פ(. )תב"ש אח"ז ולברוק הבועה לפתוח וצריך סלוחיםאו

 הרב' היו ואם מתוקים. אם לבדוק צריך שצלולים ראהואפי'
 צלולים כולם מצאם ואם הדוב. על סומכין ואין כולם לפתוחצריך
 במקום אפי' ועכ"פ ב"א(. בבך די סתוקים וסצאם רובםוטעם
 שמכשירין בסקוסות ממ"ז ובועה מונלא בועה מקרי. ריעוחאסנהג

 וכתב מקרי. ב"ד ריעותא רוח ומלא' סורם' או וטינריבססיכי
 רק לחוץ בולטת הבועה אין אם אף שסחסירין דבסקוסותהב"א
 וסרוחים עכורים מים שם ונסצא הריא' לשאר שוה שהואכמורם'

 צלולים הם אם שבדק קורם נאבד' אם אך ה"ס. באין להחמיריש
 ראה אם אבל הדחק. בשעת או בה"ס להכשיר יש עכוריםאו

 שנאבד' עד הם מתוקים אם לבדוק המפיק לא רק צלוליםשהסים
 ומרוחים בעבורים להחסיר שנהגו ובסקום ענין. בכל להקליש
 עבים אינם הסים אם וכן בבוע'. רם נסצא אם גם להטריףיש

 דבש: כמראה מראיתם רקועכורים
 שם הבודק. ביד שנתמסמם היינו ישינה בועה שא?השו

 דכל סברו וש"פ ול"ש ופ"מ דבל"יסבואר

 ואף במ"ז( )ואפי' מריפה ודאי הוי גוררו שהרופא לביטרימהגיע
 כך ובין מספק טריפה נוררו ברופא דאא"ב כיון כ"כ הניע האאם

 ל"ש(: ) למפרע אסור אין החלב כךובין

 והריאה ססקוסה הנקלפת בועה בריאה נמצא לם4נ?זקיטז
 שם שלחומית(. )ונקרא תחתי' שליסהני:ארת

 הוא טריפה דוודאי הל"ש והעלה דטריפ'. ובש"פ בפ"ממבואר
 לא אבל בסוגלא רווקא )אך לספרע יסים שלשה ער אטורוהחלב

 שם טינרי. על או בועה על שחין או גרב נסצא אם ש4נלהשח
 יש טינרי ועל טריפה הבועה רעל השס"חהעלה

 ונקודות נסורין כסו הריאה על יש ואם ש"פ( )וכ"ה סמפקלהטריף
 ונקודות נסורין בעין שנסצא סעשה והי' הנקבים אחר לבדוקיש

 )תב"ש והטריפוה קטנים נקבים סלאה שהיתה וסצאו בידוקנחו
 : יצחק( עולתבשם

 שססוכה מהריאה בסקום עוסרת יחידית בועה נסצא שא?ה'שט
 כט"ד היא ואפי' דכשרה מבואר שםלשררה.

 להכפף ררכה אלא להתפרק מופ1 שם שנרחקת כיון אסרינןולא
 ופר"מ פר"ח כשירה הריאה ע"נ ועוסרת כט"ד ואפי' לפניםולכנם
 בתוך כלום ססנה שאין לעינים נראה ראם השס"ח וכת'ול"ש(.
 סקום לה שאין )כיון לריאה רבוקה רק כאלו בחויו כולה רקהריאה
 הריאה ע"ג 'טעוסדת סקום בכל לאסור יש לתוכה( כלללהכפף
 דדוקא ול"ש הפר"ס ודעת הפר"ח( וכ"ה בצלעות להתפרק)דסופ'
 שהבליטה אף בזה החמיר והב"א בכיה"ג. להטריף יש ומנבאכט"ד
 סקמא עוסדת זו בועה ואפי' כלל חדה ואינה מט"רפחותה
 הל"ש ריא' כוראה עלי' עלה אם אבל במ"ז וה"ה להתפרק()רמופ'
 לצד בחצי עליונ' באונא הבועה ואם בצ"ע והניח יהכשירנוטה

 להקלף אפשר אי אם וסקסא במ"ז אפי' להטריף יש סגבאהשורש
 )ב"א(: בה"בו להקל דנהגו לא אם להטריףיש

 דטריפה סבואר שם סהבועה. היוצאת תלוי' מירכא שא?השי
 יש וסשמוש סעוך ע"י אזלא ואם תר"ל()סטעם

 וב"א שס"ח )ט"ז תע"ב בהפ"מ אף והסחמיר בהפ"סלהכשיר
 סכשיר והנוב"י בה"ס סתירין ג"כ ול"ש והפר"ח ופ"ס( כבל"ירלא

 העליון עור ניקב אם וכן ה"ס. באין אפי' וסשמע י"בבסיסן
 סבועה יוצאת מירכא וכן וש"פ( והגרע"א )שס"ח טריפהסהבועה
 להכשיר שנהנו בסקום אפי' טריפה סיעוך ע"י ואזלת לרופןונסרכא
 יוצאה אינה ואם ול"ש( והנרע"א ומ"ס )ש"ך לדופן הסרוכהריאה
 בועה ואפי' הפרש באין אף אז לה מסוך דק מסש הבועהמתוך

 בשם )ב"א ה"מ בלא אף להקל יש סו"מ ע"י עוברת אםדמוגלא
 ט'(: סי' חס"ר המור הרתשו'

 שם אחר. למקום ודבוקה מטינרי היוצאת מירכא שאלהשיא
 ולסשסש למעך נוהגין דאנו )אע"נמבואר

 בכה"נ סבועה יוצא אם וכ"ש וסשסוש מיעוך ד~ייסבמרכות(
 )כמבואר לרופן סרובה ואפי' והנרע"אן ול"ש )פ"ס טריפהשהוא
 וצ"ע: סו"מ ע"י להתיר יש דבה"מ כתב והב"א הקודסה(בשאלה

 )רסרין סבואר שם להקל. או להחסיר אי תר"ל ספק שא"השיב
 שני בב"ס להטריף לסדו מבועה תלוי'מירכא

 דאינו )כנון להקל בירינר ברור יהי' שלא וכל להצטרפם(לקותות
 בב' להחמיר יש כ"ד( ריעות' ואיזה גמור' ריעות' איזו להכריעיורע

 השמ"ח. כ"ה ראורייהא באימור לפנוע דלא )כדי ממפיקאלקותות
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 )ראלו הוא ספק לאו הכסה חסרון בספק דדוקא העלה הל"יטאך
 רפלונתא בספקא אבל ריעותא( הוי אי יכריע ממנו יותרחכם

 הפ"מ: רעת וכ"נ בתר"ל כי2רוברומה
 מבואר שם רמ"ז. מהכועה יוצאת תלויה סירבא שא?השיג

 מ"ז דסכשירין דבמקומות וב"ח( הש"ך)דעת
 לטורה יש הענין לפי רהבל הכרו"פ וכ' מכשירין. זה גםבסמוכי
 בתלוי' לאסור ובל"י הט"ז )רעת להחמיר חוכך והם"מלהורות.
 יש סירבא תחת במ"ז הבועה בסת"בן אך תר"ל. דהויסמ"ז

 טנהג שאין רבמקום וב"א שמ"ח וכ' נוי. בהמת אףלהכשיר
 ודבוקה מחציו( למטה לאונא אונא בין ואפי' להחמיר ייטירוע
 יש סירבא תחת במ"ז הבועה במתלבן אך תר"ל. הויממ"ז

 ירוע מנהנ שאין רבמקום וב"א שמ"ח וכ' נוי. כהמת אףלהכשיר
 מט"ז ורבוקה מחציו( למטה לאונא אונא בין ואפי' להחמיריש
 מיעוך רל"מ ונראה והל"ש. וב"א הגרע"א )רגמ"ר תר"להוי

 ובמקום דבוקה( פרכא ממנה ריוצאה רוח מלאה או מ"זבבועה
 בנון ממ"ז הבועה שעל ריעותא שאר ה"ה דמ"ז סמיכידמכ'טירין
 הש"ך לרעת וב"ז רובו בנגלד )חוץ להכשיר יש וכה"גגבשושית

 הנ"ל(:ורעימי'
 האמצעית באונא שנמצא אגוז כמו נדולה בועה ,3~44לדקיטיד

 לה ואין לחוץ בולטת והיא הצלעות בנגדע"ג
 בחוין. הוא והשאר בה רבוקה הי' ממנה השורש אלא בריא'ד'בוק

 להטריף: וש"פ ולהח"ם והבל"י והפר"ח סנ"ה ש"אתשו'
 בגבשושית )כגון ריעותא שאר במקום העומרת בועה שאלהשטו

 בעצמה שהבועה או קול רמשמיע במקוםאו
 )רמ"א(: דטריפה מבואר שם קול.משמעת

 העלה שם תר"ל. כל של בהחלב הדין היאך שאלהשטז
 למפרע: ימים ג' עד דאסורהל"ש

 כסראית הבועה וסראית מונלא בה שיש נועה שאלה'טיז
 או קרייטשטיין שקורין צב כמראית אועיין

 עצמה הריאה בקרום קבוע המראה ואין עכורות סראותכשאר
 מראה אז הליחה וכשמוציאין שבתוכה הליחה מראה מחמתרק

 הליח' אין אם להקל הב"א העלה שם הריאה. קרום כשארהקרום
 עכורים: בסים להחמיר שנוהגין במקומות אףסרוחה

 ססוכות מונלא בהו שיש בועות ב' בריאה יש אם שאלהשיח
 קטנות הם )ואפי, דטריפה מבואר שם לזו.זו

 לנמרי בשרשם איןהפרש וגם למעלה אהרדי דנגעי בין ב"א(מאר
 דלמטה בין נגעו לא רלמעלה רק הפרש אין בי2ורשם רלמטהובין
 ולב"ש ותב"ש )פר"ח טריפה אהדרי כנעו ולכועלה כראוי הפר,טיש

 והרא"ה רלפרש"י רסמיבי בועות בב' הפירושים ככל להחמירוש"פ
 את והעלה בריאה שהיתה נקב מחמת אלא סמוכות שאיןהטעם

 ואין נקבים ביניהם שיש קרוב שהדבר פי' והר"מ אלוהבועות
 שכשסמוכים מפני הטעם פי' ורי"1 ור"'ו והרשב"א בדיקה דרךלהן
 לנקוב והעוסד סהם אחד לסתור סופ1 זא"ז שדוחקת מתוך לזהזה

 אחר מזה זה רהוקי' אם והרא"ה דלפרש"י והנ"מ דמיכנקוב
 לזו זו שנונעות עד ומתרחבות דהולכות אע"ג בשורשםהנפיחה
 הוא שורשם הרחקת ושיעור וכשירה. סמוכות מקרי לאלסעלה
 לממוך יש ובהפ"מ וש"פ( ותב"ש מהרי"1 עפ"י שם דק קשכרוחב
 למצוא שיוכל דק בקש ומשערין )תב"ש( שערות חוטי בב'עכ"פ
 אפי' ור"ן ולפרשב"א )ב"א( לשיבולת ממוך בעינולידהיינו
 הולכות שלמעלה כיון הנזבר משיעור יותר בשורשםרחוקים

 עד ומתקצרות הולכות ואם טריפה זל", שנונעות ערומתרחבות

 ב'טורשם הפריט רליכא אע"ג כיסרה כלל ננעי ולא מזו זו'2רחוקים
 אין אפ" ור"ן הר'2ב"א ב'2יטוה הי"'ט 41דעת תב"'2 'טערות)ב'

 לסמוך ריש בהפ"ם כן העלה התב"ש וכן בשור'טם. כללהפר'2
 וטינרי בבועה נ"ס ועור ב'טוריטם. כלום הפריט באין אפי'ע"ז

 ולנה"כ טריפה ופר"ח הט"ז לדעת ולרשב"א כ'טרה ור"מרלרש"י
 ז"ל ור"מ לרש"י רוח ומלאות במ"ז נ"מ גם כיטרה. לרשב"אנם

 לספיקא מ"מ נ"מ אין רלרירן והגם ופ"מ הפר"ח לדעתטריפה
 הפרש ויש אהררי למעלה ננעו ברלא כ"א להכשיר ואין נ"ם(יש

 הפרש יש למטה אם להתיר יש ובהפ"מ הנזבר שיעורכיטורי2ם
 תלוי' אך בן העלה ולב"ש )הב"א אהדרי נגעו ולמעל'כראוי
 ע"י ניקב ככר שמא לחוש שיש מאור רחוקים שאם המורהבראות
 הפרש דבאין הל"ש )ובת' להטריף יש ונסתם קרום ועלהרחקתן

 ואם הוא טריפה ווראי אהרר' נגעו למעלה וגם ינמריבשורשם
 למטה ואם טריפה ספק הוי נגעו לא ולמעלה הפרש איןלמטה
 ג"ב אינו אהררי נגעו שלמעלה ואף אחך שער כחוט רק הפרשיש
 בין בווראי בין רסמיכי בועה דאסור היכא וכל טרימה ספקרק

 רב' ההפרש אותו שיהא וצריך ימים ג' למפרע אסור החלבכספק
 מראה או מוגלא מרא' ולא ריאה מראה לו שיהי' דסמיכיבועות
 רהכל נראה הבועות בין שנשתנה דכל מהכשירות אפי'אחרת
 ועלה ובסמיכי וש"פ. ול"ש ותב"ש ופר"ח וש"ך ט"ז היאלקותא
 מפקפק הל"ש מהן אחר על ריאה טראה עלה או ריא' מראהעליהם
 ולמעלה שערות חוטי בב' בשורשם רחוקים אם אך מתיר.והב"א
 אי רקותו מחמת ואם ריאה מראה ביש להכשיר יש אהדרינגעי
 בווראי טריפה מראה שאין ניכר אם ואפי' מראיתו על למיקםאפשר

 מונלא מראה יש ואם טריפה. ריאה מראה הוא אם ניכר איןרק
 אם וכ"ש )ל"ש(. טריפה ריאה למראה ההפרש חזר כשפתחואף
 וש"פ( שמ"ח כ"כ טריפה רוראי בועות ב' בין מורסא או טינרייש

 יוצא ואם הוי. ריעותא מ"מ להכשיר בסמיכי דנתבאר היכיואפ"
 שאר או מהן אחת אצל או בועות ב' מהנך מאחת תלוי'סרכא
 יותר הוא ההפרש אם אף דסמיכי בועי הב"א וכ' טריפ'.ריעותא
 ריאה מרא' וביש ריאה מרא' שם בשאין מועיל אינו קשמשיעור

 העלה ועוד בשרה. כשיעור ההפרש ניכר שאין אע"פ אז ההפרשעל
 או רוק ולשום בנפיחה הריאה לבדוק יש שערות ב'דכהפרש
 כשאר רינו קש רוחב שם יש אם אבל יבצביו אולי שםפושרין
 בועות בה בשיש לריאות נפיחה מצריכין דאין במקומותריאות

 נדיקה: בלא זו גםכשירה
 או בשיפולי או זכים מים של דסמיכי כועי תרי שאלהשים

 המקומות במנהג דתלוי' מבואר שם. לעברמעבר
 ובשפולי בסמיכי ענינים בבל )כמונלא מ"ז שמטריפין מקומותיש

 פוסקים( רוב בשם ור"מ ורש"ל המחבר רעת לעבר.ומעבר
 חוץ )תב"ש( ושיפולי סמיכי )לענין במ"ז דמקילין מקוסותויש

 ויש וש"ך( ורמ"א ומררכי וריכ"ש רשב"ם רעת לעברמעבר
 בשם ותב"ש הט"ז דעת במעל"ע )אפי' במ"ז שמכשיריןמקומות
 העיד ובג"ב במ"ז בכלה להקל נוהגין דבקראקא העירמהר"ש
 נוהגין לובלין רבק"ק העיר והע"י בכלהו להקל נוהניןדבפראג
 אין מנהגים וחלוקי רינים חלוקי ראיכא כיון ואנןלהחמיר(
 הכי דנהיגי דירעו מבורר מנהג שיש במקום אלא מ"זלהכשיר
 להתיר יש וראי בהפ"ס ולהתיר הפ"מ באין לאסור דמנהנוהיכי
 אז יחד ושעה"ד בה"מ הוא אם ירוע מנהג שאין ובמקוםבה"ס
 דאוסרין והשמ"ח וכר"1 כט"ז דלא ולב"ש )ש"ך להכשיריש
 והפר"ח למ"ז. רוח סלאות וסשוה בהפ"מ אפי' ידוע מנהגבאין

העל'
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 הוא לקותא סרוחקין ולסעל' קרובים לסטה אם דבס"זהעל'

 נוהגין אלו ובסדינות ה"ס( בלא אף להקל יש רוחובמלאות
 הוי לא בס"ז רססיכי בועי להכשיר רנוהגין ובסקום בס"זלהכשיר

 סבועה יוצאת תלוי' סירכא )כנון הפ"ס בסקום כ"ד ריעותארק
 חוץ כשר גבשושית כגון ססנ' היוצאת ריעותא שאר אוס"ז

 בסקום אבל סיעוך סהני לא דבוקה סירכא שם יש ואם רובו(סננלד
 ובנה"כ הש"ך )דעת ריעותא נחיטכין בועה ככל ססיכישאוסרין
 דסכשירין בסקוסות כס"ז סבוע' היוצאת תלוי' סרכאלהכשיר
 והל"ש סחסיר סרבבה והדגול להחסיר חוכך והפ"ס אוסרוהס"ז
 הגרע"א( טריפ' כסדרן אפי' ודבוק' כס"ש לססוך יש דבהפ"סהעל'
 ברק לא אם אכל ס"ז של הסימנים וראה כשבדק דוקא כ"זסיהו
 בהפ"ס אף ריעותא עכ"פ נחשב ס"ז שהם וראה הסים שסעםאע"פ
 ובועות )ל"ש( הפ"ס בלא אף כלום לספרע אכור אינו בכ"זוהחלב
 דנגיע' בססיכי דוקא וכ"ז שיתבאר( כסו כבס"ז דינם רוחמלאות
 סעל"ע בועה הב"א וכ' וב"א(. )ל"ש סריפ' ססש במדוכקיםאבל

 יש להכשיר דסנהג בסקוסות אף ס"ס במנהג דתלוי' אףבמ"ז.
 חוסים יש אם בה לעיין לבנ' קער' לתוך הבוע' לשפוךלהחמיר

 כשר: כן עשה לא אם ובדיעבד ל"ו( בסי' )ע"ללבנים
 שיהא דצריך סבואר שם זכים. סים הוי איסת שאלהשכ

 ונקלף סבפנים לבן והכים כיס בתוךמונח
 דעת התב"ש פי' כן יוצא. הריח אין אות' וכשמנקביןסהריא'
 לדעת ובריק' סעיס' תו א"צ דבכה"ג אחרונים בדיקות בשםהש"ך
 זכים הסים שיהא גם לבדוק דצריך הש"ך ורעת ול"שהתב"ש
 וצריך סרים. או סרוחים או סלוחים לאפוקי וסתוקיםוצלולים
 הסים שססלח בסכין הבועות ינקוב לא )וכשבודק כ"ז אחרלברוק

 ססררת שהיד בלשונו לסעום בידו יתנם לא וכן בקויו ינקוברק
 ורא' בדק ואם כודיפ' כלל בדק לא ואם בכלי( יתנם אלאאותם
 בדק ולא ונאבד ס"ז שהם ורא' שסעם אע"פ מימנים בושאין

 עכ"פ ריעותא אך סכשיר והל"ש סריפה התב"ש )לרעתבסימנים
 והברזל היד כי בסכין ולא באצבעו יהא לא דס"ז והבריקהסקרי(
 בכלי ויקבל בקוץ ינקוב אלא סתוקין יהיו ולא ומויהתןססרתן
 שהם אח"כ ומצא ביד או בםכין בדק אם ומ"ס ופ"מ(.)פר"ח
 שמצאנו כיון אלא גרם' שזה לוסר תולין אין סלוחים אוסרים

 )ב"א(: סריפה סרוחים או סלוחיםאותם
 )דכל מבואר שם להדדי. דמסיכי סינרי תרי שאלהשכא

 סינרי( הוי כלל לחות בה ואין קשהשהליחה
 הרס"א )דעת ובסעל"ע )כה"פ( אוסריפ אינם ושיפוליובפמיכי
 או קצת הפסד בסקום סכשירין( ושס"ח והט"ז והש"ךלהסריף
 הסינרי על יש אם וס"ס )ב"א( להקל דיש פשיטא הצורךלעת
 ופ"ת פר"ח בשם הפ"ס לדעת לריעותא ב' הוי תלוי' סרכאהנ"ל

 הוי דלא העל' והל"ש דססיכי. בטינרי ג"כ כן העלהוהגרע"א
 ריעותא. הוי ובסעל"ע ריעותא ל"ה ג"כ ובשיפולי כ"ד ריעותארק
 ססוך או עליה ויש ליח' סיפת בה יש אם כדק שלא סינריאך
 ססיכי דסכשירין בסקוסות אז בדק ולא ונאבדה ריעותא עודלה
 שהוא היד בסשסוש עכ"פ רא' אם ה"ס באין אף להכ'2יר'יש

 וסרים' תר"ל הו"ל בס"ז ססיכי שאוםרין במקוסות אבלסינרי
 לדידי' אמור בסזיד קרעה אם אך סק"כ( החב"ש לדעת)ל"ש
 טינרי דב' הל"ש וכתב דרבנן. איסור בסזיד המבטלכדין

 ס"ב( ס"ק )שם להסריף יש לזה זה לסעלה מקצתםוסדובקים
 )ל"ש סריפ' ססש בסדובקים אבל סכשירין לבד כנניעהודויא
 סרא' י2בתוכו הקשה הליחה סראה אי חילוק אין ובסינריוב"א(.

 דלא וב"א )שמ"ח טינרי אלא אינו שיהי' מראה איזה אומונלא
כבלי'(:

 בראשם אהדרי ונגעי לזו זו הססוכות וטינרי בועה שאלה'2כב
 אפי' להסדיף דיש סבואר שם הנפיחה.אהר

 ספי גרע )דהכא בס"ז דססיכי כבועי היתר דנהיגיבסקוסות
 בס"ז הבוע' אפי' ולכן הבוע'( סנקבת קושייתה סחמתדטינרי

 אע"פ להדדי נגעי לא אי אבל טריפה סזה זה רחוקיםוכשורשם
 סראה לו אין )ואפי' השערה כחוט כ"א בשורשם הפרי2שאין
 דלרשכ"א רי"1 ע"פ לעיל )כס"ש כ"א( כשר' מוגלא מראה רקריאה
 השער. כחוס בשורשם בעינן ס"ס בראי2ם אהדדי נגעו דלאאע"ג
 ור"ן הרשכ"א לשון אסתיסת לססוך יש דבהפ"מ התכ"שוכתב

 די"ל דססוכות בועות בב' אפי' כלום בשורשם כעי דלאדסיטסע
 גסדא להתרחכ דדרכן בועי ב' בין כ"א כהוט בעי לא גופי'ררי"ו
 הכוע' ואפי' בסקוס'( העוסדת בטינרי סשא"כ 4י' ופשטאלי'

 אין אפי' בה"ס להכשיר יש ולפ"ז להכשיר. יש סוניאסלא'
 סשורש נגעו שלא עד והולכים דסשפעין רק כלל הפטקבשורשם
 נגעו דלא היכי אפי' וס"ס וש"פ( ופ"ח )שכו"ח כלל להדריואילך
 עוד שיש בין בס"ז ואפי' ריעותא הוי דסכשירין בראשםאהדדי
 הוי להסינרי סמוך ובין להבועה סמוך שהריעותא ביןריעותא

 : והגרע"א( )ל"שתר"ל

 אונות. ב' בין זו כנגר זו סוגלא עם בועות שני ,ט4ללדקי2כג
 )לא אהדדי דנגעי אע"ג דכשירה סבוארשם

 דוחקת אין ליפרד להם דאפשר כיון חברתה תפרוק שאחתחיישינן
 סחציין לסס' ואפי' וש"פ( והתב"ש ופר"ח והש"ך )רס"אזא"ז
 ססונלא בוע' ואפי' כשירה אפי"ה זו על זו רשוכבות אונות ב'בין
 בועות ב' ריעותא ולענין פ"ס( )ל"ש כשר ג"כ דס"ז בועהננד
 כלהו )הנתבאר יחידית כבוע' רק דינה ל"ה דאונות בחיתוניזל"ז

 ל"ש(:בסקוסם
 דסריפ' סבואר שם אונות. ב' בין סינרי נגד נועה שאלהיטכר

 )דס"ס זה כנגד זה ססש סכוונים אינםואפי'
 שס"ח. וסנקב'( הרך את סקלקל' והקשה זה אל זה פוגעיםלפעמים
 אחר דאם העל' והב"א סכוונים באין להכשיר כהפ"ס העל'והל"ש
 להכשיר יש קש כרחב ורחוק להטינרי סמוכה אינה הבועההנפיהה
 שאין )דכל סחציין לססה בין סחציין למעלה בין הפ"סבסקום
 סס"ז בוע' וה"ה להסריף( אין שינקב לווראי קרוב עכ"פ אוכרור
 )ל"ש( כשר ריא' סרא' הבוע' על עלה ואם טריפ'. הטינריכנגד
 )ב"א(: כשירה גבשושית נגר וטינרי סריפה רוח סלא' נגדוטינרי
 שם אונות. ב' בין סורסא נגד או טינרי נגד סינרי ?:44לדקשכה

 וש"פ(: )שס"ח לעולם דכשירהסבואר

 בתוכ'. סדק כסין שיש כשתים ונראית אחת נועה שאלהשכו
 אם סצידי' באחד אותה דנוקבין סבוארשם

 ואם וכשירה היא אחת הנקב אותה דרך סשתיהן יוצאהסוגלא
 באחד נופחין שאם ואע"פ וטריפה הן י2תים לזו זו י2ופכותאין
 סהני לא לב' הסים ובא באחד סים נותנין או השני נםעויה
 רק הן כועות רב' נרא' לחב'רו מאחר יוצא מוג4א דאי;)כיון

 סריפ' כן בדק לא ואם מ"ב( כםי' לסר' דסי ולא להרדידנקובי
 ומהרי"ל( רש"ל בשם )שך טריפה עצס' בפני כיס אה' לכל ישואם
 הם כיסים שב' )רכיון שמקילין במקומות כמ"זאפילו
 שפכי ולהכי זה לתוך זה ונקבו בועות ב' הםודאי

 דסחוכרות כיון להדדי שפכי 4א ואפי' טריפ'( 'טנקב' וכוע'אהדדי
להדרי
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 שמקילין במקום במ"ז ואפי' סותמהן וסירכא ניקבו וראי~הרר,
 הכיסין אחר נ"כ לכהחילה לברוק וצריך ול"ש( )תב"ש להטריףייט
 הכיסין אחר בדק לא אם בריעבר אך טרים' כיסים ב' להם ישואם
 ולא אחר כים 'טיש ראה אם אך כשיר'. אהררי ושפכי רברקרק
 וש"פ(. ול"ש וב"א ופ"מ )שם"ח מספק טריפה שפכי איברק
 הוי אהררי שפכי אם ברק ולא מזה זה מרוחקים אפילו כיסיםוב'
 וב"א והפ"מ )ל"ש להם א' כיס ואפי' במ"ז אף וראי טריפהוראי

 בוע' רכשיר' רנתבאר והיכי בהפ"מ( ובפרט כה"גמכשירין
 יחירית כבוע' ורינה ריעותא ל"ה תר"ל לענין כתרתיבמתחזי
 וברק הנקב ררך יוצאת הליחה כל אין ואם במקומם()הנתבאר

 קרום כמין המבריל מסך שם שיש רק זו לבועה א' כיםומצא
 אינ' ולכך הליחות בין ומפסיק חוצץ שהוא הבועה כיםבאמצע
 הקרום אין אם אבל רסמיכ' כתרי רינה הנקב ררך לצאתיכול'
 לחברת' אחר כוכוונלא ונקוב חלול מקום שם שיש אלא כנ"למפסיק

 ררך לצאת יכול, לא שהמוגלא אף או שם ררך יוצאתיטהמונלא
 מים בה ושופכין מהנ' אחר כשנוקבין מ"מ המבריל שבמסךהנקב

 יש עמה חברת' נם עולה אחת כשנופחין או חברת' נםמתמלא'
 א' כים רק שם שאין יברוק אם להתיר ושעה"ר בה"מלסמוך

 הנקב ררך יוצאת המונלא שאין כיון טריפה ברק לא אםאבי

 הל"ש סרק. בו שיש כתרתי ומתחזי' אחת מינרי ,2ןאיהשכז
 כב' רמתחזי בבועה )כמו להמריף העלהשם

 רא"א כיון כאן ה"ה שפכי אי ברק לא אי במ"ז אף מספקרטריפה
 היו שנים שמא מספק חיישינן שנתקשה שפכי אילמיברקי'
 נמצא ולא חרש רבר הוא זה שכל אף שם וסיים .ונתרבקו

 הראי'(: עליו להתיר והרוצה כך נ"ל מ"מבמחברים
 למט' ההפרש כשיעור רחוקים שהם בועות ב' ן2פ44להשכח

 כדאית מר לכל קש רוחב או שערות ב')רהיינו
 )רנקב רכשר מבואר שם שפכי. ועי"ז הכיסין ניקבו ולמט'לי'(

 ניקבו רווראי טריפ' מעל' דרך שפכי ראי ואף פוסל איןמבפנים
 וטריפה שניקבה ריאה והו"ל מעליהם הריאה עור עםהבועות
 לממ' להדרי בשפכי ראפי' והב"א הל"ש כ"ה בריקה. א"צמ"ס
 לברוק צריך רשפכי חזינן ראם סקמ"ב הל"ש סיים אך(כשר.

 מעלה; ררך שפכי לאאי
 והחירורים הקצוות )במקום הריא' בשיפולי בוע' שאלהשכמ

 ומגעת הריא' שמח על עומרת שהבועהשבה
 מכל מקיפ' בשר חומ אין אם רטריפ' מבואר שם חירור'(.ער
 להתפרק רסופו משום רתום' הא' טעם בזה יש מעמים )ושניצר

 שם מכביר' שהמוגלא זה מצד חיזוק לה שאין מחמת זהבמקום
 ועל שמח על מקומות בשני נראית בשפולי שהוא כיון השניומעם

 על"ש רסמיכי בועי לב' דמי אם שכן וכל רסמיכי בועיהשיפול
 ער לבד השיפול רוחב על העומדת קמנה בבוע' ומ"מ צ'.ס"ק
 להכשיר יש ומגב' מקמא הריא' בשטח כשמבימין כלל נראיתשאין
 על עומרת הבוע' אם להקל אין הראשון למעם ומ"מ זהלמעם
 מקו' בולמ ואינו השיפול על נם ונראית למט' ער ומגעתהשמח
 חוט הבוע' בתחתית כשיש ולכן השיפול המקומות מיתרהבועה
 אפי' אלא( וכשיר' השיפול אל הניע לא עריין מקיף הריא'בשר
 רחוק ראז השיפול מקומות מיתר הריא' בשיפול בולמת הבוע'אם

 איתרמי אי מ"מ הריא' בשר חוט הבוע' בתחתית שיהי'במציאות
 הנתבאר המעמים )לכל כשר ג"כ הריאה בשר חומ שםשנמצא
 מהבועה שנראה למה בשר חומ שיקיף ובעינן צ"ג( ס"קל"ש

 בליטתה באמצע ולא מתחת'תה החוט שיהא )רבעינןבשיפולי
 שמח באמצע ההולך בשר הוט יועיל רמה מ'שום מקמא אומנב'
 ג"כ ההוא החומ ממקום רק הבוע' התחלת אין אם אף הריהבוע'
 בריא' ימשמשו הנפיח' אחר מקיף בשר ליכא ואם )ל"ש(טריפה
 כשר בשר חומ מקיף אח"כ ואם וינפחו בוע' לצר פניםמצר

 ופשומ סי"א. ח"ב מהרי"מ ותשוב' וב"א ופ"ת ותב"ש)רמ"א
 פעמים שיהי' צורך לאיז' נופחים כשהם הבורקים אצלהוא

 הימב בה משמש שלא וכל שתעלה ער הימב בה למשמ'טשצריכים
 בשר היקף הי' ולא שנפחו אומרים שנים אם ולכן כהונן עול'אינו
 תלינן בשר היקף והי' לפניהם נפחו או נפחו שהם אומריםושנים
 פ"מ שמ"ח ט"ז וכשר. יותר יפה כחן 'טהיו האחרוניםבאותן
 ואח"כ בורקים שני מהחילים היו )ואם ל"ש( ל"ה ריעותאואפי'
 בשר חומ שנעשה ער ומשמש בכח שנפח ואומר אחר בורקבא

 הריא' יביאו אלא הבוע' לקרוע לבר בינתם על יסמכו אלמקיף
 הבוע' וקרעו כן עשו לא ואם רבריהם ויבחנו העיר חכמילפני

 לנעור וראוי בריעבר להכשיר ייט היא כיטירה ואמרובמתכוין
 אחריהם אחר ובא הועיל לא זה כל אם ואפי' ב"א(בהם.

 ונעשה בבקיאות שנפח' יפה כוחו וע"י יותר בבקיאותומשמיט
 מ"ז או רוח מליאה והיא מקיף בשר חומ ובאין כשר ביטרהיקף
 והיכי )ל"ש( ריעותא הוי במ"ז סמיכי רמכשירין במקומותאפי'

 גם במקומו נשאר שיהי' צריך משמוש ע"י מקיף ב'טר חוטרנעיטה
 ער לאיתנ' בועה' חזר' אלא ראל"כ ירו את הבורק שיסלקאחר
 אם ואפי' כן אינו נפיחה ע"י המקיף ובחומ טריפ' השיפוליסוף
 ל"ב ס"ק ל"מ סי' הפ"מ וכ' )ב"א(. כשר' הנפיח' אחרחזר'

 יביא תיכף נפיח' וצריך בשיפולי בוע' רכשמוצא שםוהב"א
 חומ יהי' ולא להתייבש תוכל שהי' רע"י לנפח' המור' אלהריא'
 מקיף הי' ואם מיר. יברוק ספיקות שאר בכל וכן מקיף.בשר
 להקל יש מקיף אינו כשנפח' ואח"כ זמן ונשתה' הנפיח'קורם

 )ב"א(: הזמן במשך לתלות יש אםבה"מ

 המשמוש וע"י מקיף בשר הומ ואין בשיפולי בוע' שא5השל
 שם מקיף. בשר חוט והי' הבועהנתרוקנה

 פעמים כמה משמשו אם ררוקא כתב והב"א לאסור. הפ"מהעל'
 עור משמשו ואח"כ מקיף בשר חומ שיהי' בירם עלתה ולאבבוע'
 מריפ' היא אז מקיף בשר חומ ונראה נתרוקנה זה המשמושוע"י
 חזרו ושוב חומ עריין הי' לא הבועה שנתרוקנה אחר נם אםאבל

 כשר; מקיף שהוא ונמצאלמשמש
 יהא איך )הנתבאר( בשיפולי בבוע' מקיף בשר חומ שא5השלא

 לו שאין ראע"פ מבואר שם בשר. החוממרא'
 ובלבר כרמ"א( רלא וש"פ ופר"ח ומ"ז )יש"ש כשר ריא'מרא'
 ויוצא הבוע' כשפותחין כל אך )תב"ש( פמול' כרא' יהי'שלא

 במרא' אפי' להכשיר יש ריא' למרא' ההוא החומ חוזרהמוגלא
 כשר( הריא' למרא' חזר שלא אף כשיר' ובמרא' )לב"ש.פסול'
 )שמ"ח להכשיר יש החוט רקות מחמת מראיתו על לעמור א"אואם
 וש"פ( )ב"א בריא הבשר שיהי' צריך עכ"פ אך וב"א(ול"ש
 נמשכת הליח' או שם בריא אם הבשר על לעמור יכול איןראם

 : להחמיר יש עליו לעמור וקשה כאן ער ובא'שם

 לנופחה הפסיקו ולא הריא' בשיפולי בוע' נמצא אם ז2ם544זקשלב
 ואין שנחתכה ער מקיף בשר חומ אםולראות

 חומ שהי' ראו הנפיח' קורם ראם מבואר שם עוד. לברוקבאפשר
 הנפיחה אחר ראם הנמיחה אחר משערין רהכל )אע"ג מקיףבשר

אינו
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 דלא כיון מ"מ נפוח'( כשאינה שמקיף מה מהני 5א מקיףאינו

 נפחוה א5ו נפיח' קודם מוקפת שהיא כמו ססתמא אמרינןנפחוה
 אם כ55 ראו 5א הנפיחה קודם ואם וכשירה. מוקפת היתהכך
 יש גדו5 ד5צורך וסיים מכשירין יש מביא השמ"ח מקיף בשרחוט

 ונאבד' ראו 5א דאם מהרשד"ם בשם הפ"מ וכתב עליהם.5סמוך
 דבאונ' הע5ה והנרע"א ה5"ש. העלה וכן ס"ם( )מטעםכשיר'
 ומ"מ בה"מ להק5 מקום יש ג"כ ובאומא בנאבר להכשיר ישודאי
 לדידי' דאסור ררבנן איסור כמבטל הוי לבוע' במזיד קרעוהאם

 בשיפו5י בוע' ולפ"ז שם הפ"מ וכתב וכ"א(. ול"ש)פ"מ
 אף להיתר 5צדד לכאור' ירא' אחרות בבהמותשנתערב'אח"כ

 כן. 5עשות ח5י5ה 5מעש' מ"מ התערובות קורם הא' הספקשנודע
 אב5 5מפרע ימים ג' עד אסור והחלב טריפה ספק רק הוי לאומ"מ
 ק"י. בסי' ועיין הפ"מ. ב5א אפי' 5התיר יש התערובות נורעבלא
 אם בה"מ 5התיר שבארנו מה ובכ5 כן. דהעלה נרא' מל"שוגם
 5"ה במ"ז סמיכי דמכשירין במקומות מ"ז או רוח מ5א'יש

ריעותא:
 שם ריאה. שיפולי בכל5 מקומות איזה שאלהשלג

 בין חידוד שיש מקום דכ5מבואר
 שהריאה במקום 5מע5ה ואפי5ו באומות ביןבאונות
 שהריאה שיפו5י נקרא האונות חיתוך נגד לשדרהדבוקה
 כן שיפולי הוי 5א רחב' הריאה דשם האומות נגד אבל חדהשם
 מטריפין שאין נהנו מקומות ריש השמ"ח )וכתב המנהגהוא
 בחתוכים אב5 צדדים בשאר או האומות או האונות בתחתיותכ"א
 מבורר המנהנ שאין מכשירין.ובמקומות 5אומא או לאונ' אונ'שבין
 בהאונא כ"א 5הק5 דאין כת' ו"ב"א מקומות. באותן להקליש

 אם אב5 נבה( שע5 בחודים היינו 5מע5' חברת' ע"גהשוכבת
 שבתחתית' חודים היינו חברתה תחת השוכבת בהאונ'הבוע'
 סופן לצד 5א אב5 ועיקר שורש 5צד 5מטה עומרת אם רק 5הקלאין

 באונא הוא באם ומ"מ חיזוק ליכא החתיכות בין גם סופןר5צד
 להק5: יש שם אשר החתוך בשיפולי אף הנ"5 חברתהשע"נ

 דאפי5ו מבואר שם מאנודל. קטנ' בשיפו5י בועה ל(~*לדקשלד
 5ה יש בשפולי בועה דין באנודל גרול'אינה

 וכ"ה בקטנ' שמיק5 כב"ח דלא התב"ש כ"כ כבר.)הנתבאר
הל"ש(:

 מבואר שם השני. בעבר וניברת בריאה הנמצא בועה עיאלהש5ה
 דהיינו הסמפונות במקום הבועה עומרתדאם

 וב' אנודל רוחב בגסה אצבעות ד' והוא הריאה של העבבמקום
 ב' שיעור דכתב כט"ז ד5א וש"פ ותב"ש )רמ"א משפו5יברק'

 קטנות אונות 5ה יש גסה בבהמ' אפי' 5פעמים ומ"מאצבעות
 אם מצידי' באחד אותה נוקבין אז המור'( ראות לפי היא אזמאד

 כבסי' 5ברוק א"א וכאן וטריפ' הוא אחת השני מצד להרדישופכת
 הסמפונות במקום עומדת שהבוע' )דכיון כלי לתוך שישפוך5"1

 תב"ש( בשפיכה שא"א סמפון איזה בצדדים קלקל' שהבוע'חיישינן
 מונלא מ5אים אפי' וכשירה הן שתים במילואו עומד הב' צרואם
 אפי' אז הדק במקום הבוע' עומרת ואם וסרוחים עכורים מיםאו
 שניחוש כ"כ גדול' הריעותא אין הדק )רבמקום כשר' מע5"עהוא

 סמפונות ריש חזינן ואפי' בהדדי כ"כ מסובכים שאינםלסכופונות
 חיישינן לא וברק' בגסה לעי5 הנזכר לשיעורים חויו הדקבמקום

 דסמוך והא כמהרי"ו. רלא ו5"ח כמהרי"ק התב"ש כ"כלסמפונות
 והאומות האונות סוף דוקא היינו מעל"ע בועה כשיר'לשיפולי
 במקום למעל' אבל לסמפונות לחוש ואין דקה הוא ששםממש
 אפי' טריפ' מעל"ע האונא העב בל דרך בועה שם יש אםהעב

 הוא רק הבועה אם לעולם אב5 סמפונות יש )דשם 5חידודסמוך
 ובמקום 5ה( יש שיפו5י דין העב כל עברה ולא האונאבחוד

 זכים במים מעל"ע ובוע' יחידית. כבועה דינה 5הכשירדנתבאר
 דסמיכי מ"ז דמכשרי מקומות באותן ואפי' המקומות במנהגתלוי
 דמקומות נ"5 סכ"ה השמ"ח וכתב )5"ש(. ריעותא הוימ"מ
 אין להדדי ושפכי סימפונות במקום אפי' במעל"ע להכשירשנהגו
 בשפכי ו5הטריף לבדוק נוהגין אלו )ובמדינות מנה:ןלסתור

להדדי(:
 אי הסמפונות( במקום )שעומדת בוע' בדק לא אם לםאלזקש5ו

 סכ"ה השמ"ח הע5ה שם לא. אי להדדישפכי
 משמ ממש שמכתן היכי דדתקא הע5ה סק"ר והל"שלהטריף
 הוא דחרא 5דבר רגלים יט"ט עד המור' עיני ראות לפיצררים
 אם מיהו מספיקא. לאסור אין 5רבר רנלים כ"כ י2אין כלאבל
 הנתבאר ביטיפו5י )כבוע' לרידי' אסור בדיק' בלי כמזירקרעו

לעיל(:
 שם וייש הדק במקום הוורדא תחת שהוא בועה ?ט**לדקיטלזז

 ענול' יטמות נ' לה י"ט העינוניתא )כיסמפון
 ושורער הווררא חריץ מקרי בחריץ למטה וורדא ונקראתוקלישות'

 יטם על עינוניתא מקרי י2לה הכולל ויטם הווררא י2ורשמקרי
 התרדא תחת בועה יש ואם האונות מכל קטנה שהיאקטנותה
 עד ההו5ך הנ"5 העימניתא בדק סמפץ שם ויש בקלישתהלמטה

 כתוב ברמ"א דטריפ' מבואר שם התררא(. שתחתאמצעיתה
 טריפה. סמפט שם ויש הדק במקום התרדא תחת שהיא בועהסתמא

 מהרי"ו דרעת התב"ש והוכיח ממפונות בלשונו כתובומהרי"ו
 העב במקום כמו מע5"ע בועה הרק במקום התרדא בכללהטריף
 דליכא במקום בריא' משא"כ הרבה סמפונות שם שישכיח

 התרדא בכ5 5הטריף המרי"ו דדעת התב"יט והוכיחסמפונות
 סמפונות 'טם ש"ט כען העב במקום כמו מעל"ע בועה הדקבמקום
 יטכתב ומה הרבה. סמפונות ר5יכא במקום בריא' מיטא"כהרבה
 נופ" מיטמ"ח באמת אך דווקא. לאו יחיר לשון סמפוןהרמ"א
 אין מכלהו מהרי"ו ומ5שון הרק במקום הרמ"א ומלעחןסכ"ח
 לעבר מעבר רניכר החריץ אצ5 הרק במקום כ"א 5הטריףמיטמע
 בה"מ דהמיקל ס"ם והל"יט הריאה ביטאר העב כבמקום 5"והוי
 אם וכן בה"מ שמואל חנורת ס' 5התיר העלה וכן בו לנעוראץ

 הטינרי על ואם טריפ' מעל"ע ווניכרת הבועה ע5 עומדתהעינוניתא
 הסמוכים יטבתרדא ובמקומות וש"פ( )שמ"ח כשר המורסא עלאו

 5חוש אין סמפון איזה יטם נמצא אם אף רקין הם 'טיטם5שיפולי
 דיש ממש בשיפו5י אינה באם מע5"ע יטם נראית שהבועהואע"פ
 אע"פ טריפה מקיף ביטר חוט יטם באין אבל מקיף ביטר חוטשם

 )ב"א(: סמפון יטםשאין
 בשיפו5י בץ דכשר מבואר שם התררא. בכים בועה "בת*לדתשלח

 התרדא בכים בסמיכי וה"ה )שמ"ח מע5"עבץ
 מעל"ע דבועה ה5"ש שם וכתב ל"ש( הכים ממקב גרע )רלאכשר

 מקומות יש רהא טריפה ספק אלא אינה טריפה שהואבמקום
 נתק5קל שמא מספק רק איט אותה האוסרק ונם אותדשאוכלק
 והחלב תערובות 5ענץ ונ"מ טריפ/ ספק אלא איט לכןהסמפץ

 למפרע: כלל לאסור אין מעל"עבבועה
 )באופן אותה מקיף בשר חוט אם בשיפולי בועה כל ~נס*לדתשלט

 מצד רכשררנתבאר
 שיטו5"

 הכועה ומתפשטת
 אגודל רוחב אצבעות ד' )המכר משיעור יותר למעלה הריאהתוך
 בשיפולי בועה בכ5 לראות רצריך מבואר שם בדקהן וב'בגסה
 מתפשטת ואם למע5ה מתפשטת אינה אם מקיף ביטר בחוטאפל
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 משיעור יוהר עד הריאה הוך הבוע' טתמיטטת דאם הט"זדעת
 והתב"'ט אצבעות(. ב' הוא '2יעור )ולרירי' טריפה מ,2יפוליהנ"ל
 לעבר מעבר משום טריפ' צרדים מב' ונראית מתפיטטה דאםהעלה
 הסמפונות כמקום ,טהיא אע"פ הב' מעבר ניכרת אינה אםאבל

 הוא הכ' מעבר וכשנגרו סמפונות במקום בועה ייט ואםכשירה.
 הסמפונות יטבמקום )דכיון להכ'טיר יש סממונות ממקוםלמטה
 מפסיר מה הסמפונות למקום מתחת כ"א ניכרת ואינה קיים הב'צר

 הסמפונות(; לכוקוםזה
 מכואר '2ם רוח. המלאות נבועות הרין ה,אך זמאיה'טמ

 בהחלט והש"ך הב"ח )דעת מ"ז כמיאותרדינמ
 בכלל רוח מלאות רגם העלד והתב"': רוח. במ4אותלהכ'ט.ר
 רוח מלאות גם יהכשיר י'2 מ"ז 'טמכ':'רין ובמקום ה'א(בועה
 בסמיכי במ"ז לדכשיר י2נוהגין כמקום ואפ.' אהר במקוםולא
 מרובה בהפסר כ"א יהכשיר אין מ"ז ובאחד מוגיא כאהדאם
 רוח מלאה וא' מוגלא כאחר ואם הל"ש. לרעת '2נתכארכמו

 )ל"'ט(; ה"מ נאין אףכז2ר
 ומשמוש נפיחה וע"י לעבר מעבר בועה ייט אם ,צאלהשמא

 הבוע' ואין קצת ובשר עור אחד מצדעולה
 התב",ט העל' שם יטם. אין מורסא היכר ואפי' כיל 'טםניכרת
 הב' מעכר ניכרת הבועה אם אכן וכי2ר אחד מצר כבועהדהו"ל

 רמ"מ ריאה מרא' לה ויש שנתכסה מה מהני יא לחי.ושכולטת
 אז ריא' ומראה א' מצד שוה אם ורוקא הריאה מב':ר הואגבוה
 הל"ש וכתב ול"ש(. ופ"מ )תכ"ש אהר כענין ולא להכשיריש

 מיהו טריפה נמי טינרי השני ומצד בועה אחר מצר דאםכסכ"ו
 בין והברל הפרש איזה יש אם ויראות הריאה כל לחתוךיכול

 שפכי אי לבדוק בזה א"א כי בריאה כפנים הט'נרי וביןהבועה
 כ':ך: כיניהם הכר4 ייט ואם קשה הטינרי כיאהדדי

 שבתוכם המים '2אין לפעמים הגרולות נועות שאלהשמכ
 והנה הנה כקיטון ונ,:פכים הבועה כלממלאים

 ק"י ס"ק הל"'ט מרביעית. יותר בתוכה ריקן ויש הכועהבתוך
 ותב"ש ה,ט"ך לרעת דכשר העלה'טם

 בסמיכי( לדכשיר לעיל )רנתבאר ומורסא ט'נרי ץבפאלה'2מג
 מכואר 'טם הריאה. על כן הרכה 'ש אםאפי'

 אחר כל לבדוק רצריך רק סמיכ. למכיטירים במ"ז וה"הדכשיר'
 בריקתה( )הנתבאר בטינרי. בין בריקתו( לעיל )הנתכאר במ"זבין
 להתקלקל שלא ררכן )דכך בריעבר אם.' הרוב אכדיקת לסמוךואין
 כמהר"'1( רלא תב"'ט הנשאר על שברק ממה ראי' ואין אחהבפעם
 אכל כולדו בריקת צריך בריעבר אפי' במ"ז ררוקא העלהוהל"ש
 דברק היכא בריעבר אכל כולהו לברוק צריך לכתחלהכטינרי
 להכשיר 'ש ברק יא והמיעוט ליהה טיפח בהו מצא ולאהרונ

כדיעבד;
 רק בועות כמו צמחים )דהיינו שבריאה מורסות שאלה'טמר

 כלל לחו'1 בולטת אינה הריאה נופחיןשכשאשר
 מעל"ע. או בשיפולי או להררי רסמיכי הריאה( לבשר שוהכ"א
 )ש"ך מוגלא מראה בין ריאה מרא' עלי' שיש רבין מבואר'2ם

 ריאה במרא' רדווקא וז"ש כמ"ק רלא וש"פ והב"שומדרש"ל
 וגם ננהו בועות )רלאו כסמוכות אוסר אינו מוגלא( מראהולא
 מורסות אם ואפי' מעל"ע ולא כשיפולי ולא זה אה זה דוחקותאין
 הריא' מבשר גבוה 'טאין וכל )שמ"ח( כשר מוגלא כ,לאיםהללו
 מם"ד פחות גבוה ואפי' בסמיכי אוסר רקבון באין אף שגבוה.כל הסמפונות במקום קייטת שלא כל כשיר' בהוכו רקבון שישאף

 בועה אחר בצד ואם ודגרע"א( ופ"מ )'2"ך 4ה י,2 סמיכירין
 בועה הו"ל כמורפא הריאה לכ'2ר '2וה הב' ומצד קצה'2כולטת
 שיש אע"ם ואז הריאה לביטר שוים עבריו ב' ,2תהי' עדמעי"ע
 כשהבוע' אם )אבל וכשר מורסא אלא אינו י2עלי' קעור מוגלאמרא'
 בולט ואינו דריאה מכשר 'טם גבוה דאינו אע"ג השנ. מעברניכרת
 אחת בוע' על לומר אין לחו,ן כולט ממנה אחר רמצד כיוןכלל

 נ'כרת והר' הוא כועה חדא כויה מורכא וחצי בועה הציר.:פכי
 רסמ'כ' ט'נרות נשנ' נמצא ואם ו':"פ( )תכ"'2 הנ' מעברהבועה
 למעלה בזה זה נוגעין '2אם ונ"ל במ"ז. כסמיכי רינם מ"זטיפות

 )ב"א(; הפ"ם באין להטריףי':

 בועה עם מוגיא בוע' או רסמיכי ומורפא יוע, שא?הי2מה
 רכשר ול"ש הפ"מ העלה שם רסמיכי.רמ"ז

 להחמיד היטמ"ח רעת מ"ז עם וטוגלא רסמיכי ומורסא בבוע'לכ"ע
 לצו"ג. להת'ר 'ש ימעל' נוגעין יא ואם והפ"מ לצו"ג יאאם

 ביטורשם שיש בין למעלה נוגעין ראם לרינא וסי'ם האר'ךוה4",2
 לא ואם כה"ם כ':ר כי:ער' הפרש א.ן אפי' או יותר או ק':הפרש
 כשערה הפרש בלי ממיט סמוכים '2נ'2ור,2ם אף ,מעל'נגעו

 הפ"מ; בלא אף כ'טרביניהם
 או טינרי או אגורל כצפורן מגכ' גכשושית ע4 יועה שאיהשמו

 על רבוע' מבואר שם הגבשושית. עלמורסא
 אבל ריעותא אינו מקמא אבל מגבא ודוקא תר,,, הויהנב.טושית

 הבועה על יר ומשמוש הנפיחה אחר משתניה הבוע' עוראם
 שנראה גמורה ריאה מרא' ורווקא כועה מקרי לא ריא'ימראה
 משאר נכוה שעריין אע"פ דאז העור תחת קצת ב':ר יש שגםמזה

 רהוי ובשירה הנבשושית על בועה ולא גביטויטית כ"א אינוהריאה
 הוא )רכללא כי:ר נבשושית על מורסא או וטינרי אחר.מ'2ם
 רמכשירין במקומות דמ"ז בועה סתם ריעותא הוי ממונלאבוע'
 ומלא' מודסא וכן כ"ד דיעזתא הוי טינדי כ"ד דיעותא הוינה"מ
 שם' אין אם וה"ה והנרע"א(. וי"ש )שמ"ח כ"ד( ריעותא הוירוח
 נבשושית עוד יש הגבשושית ועל בתולר' נב'טושית רק כ,לבוע'

 )ב"א(; ג"כ להתיר יש וא"ו גב'טו'טית ב'או
 אינה ולמעלה הנפיחה ע"י למט' שמתלבנית כועה ל(איהשמז

 ריעותא אין אם רכשירה מבואר שםמתלבנת.
 כבוע' רק ל"ה הציי'מ"מ רמתלכנת )דאף עלי' או אצלהאחרת

 ל"ש(;אחת
 תלוי' סירכ' כגון אחרת ריעותא אצל' שיש בוע' ל:~~לוהשמח

 התחתון וחצי תר"ל רהוי וכרומה קמטאו
 רהוי הל"ש העל' שם . נפיחה ע"י ריאה למרא' חוזרתמהבוע'

 הפסקל הוי רלאתר"ל
 שדומ' ממש ריאה למרא' הנפיחה ע"י 'טהוזרת שאלהיוע'י2מט

 סירכ' עלי' ויש הריא' כשר כל ימראיתמראיתה
 עדיין ,טהבוע' ראע"פ הל"ש העלה שם ריעותא. שאר אותיוי'

 מצטרפת; ואינה כ"ר ריעותא רק ל"ה הריא' מכשרגבוה
 להצטרף. ריעותא הוי אי רכשר כאופן בריא' קמט 2מאלה'טנ

 ריעותא רהוי בפשיטות כתב השמ"חשם
 העל' והל"ש רמא. לדעת הפ"מ וכ"ר כ"ש בקמט אפי'להצטרף

 שנעש' ניכר אם אבל ריעותא הוי ולקותא חולי ע"י שהוא נ.כרראם
 על כוע' יש אם זולת מצטרף ולא ריעותא ל"ה ברייתא מתחילתכך

 אם להבחין א"א ואם סמיכי מטעם טריפה שהוא הקמטאותו
 ל"ה סי' דבריש )אף להחמיר יש חולי ירי על או מתוידהדוא

העל'
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 אררב' בקממ רכאן כיון מ"מ כשר תר"ל רמפק הפ"מ כרעתהעל'
 ריעותא לעולם רקמט כתכו מאחרונים קצת ויתר והתב"שהפר"מ
 ובמ"ז בה"מ אף אמור ובמוגלא בם2יקא( להחמיר יש ע"כהוה
 וזה במ"ז(. אף אומר )והפ"מ ול"ש הב"א לרעת בהפ"משרי
 ביניהם הפרש שאין אע"פ לו בסמוך אבל הקמט על בעומרתרוקא
 הפרש רצריך במוגלא לא אך בבריק' להקל יש שערות הוטיכב'
 מראה הבוע' על עולה ואם ה"מ בלא שרי רוח ובמלא שערותב'

 שהוא הניכר קממ כותוך של"כ וסרכא )ל"ש(. כשירהריאה
 טריפה:בתולרה

 יכוין של העליונה )אונא החרייו על העומרת בועה שאלהשנא
 מקום )בשאר אקמט או הווררא( חרי'1 עלאו

 שאין במקום הוא אם מיבעי' ולא רטריפ' מבואר שםהריא'(.
 ניכר אם אפי' ופ"מ הש"ך )לרעת קמט או חריץ להיותראוי'
 פשיטא הל"ש( )לרעת חולי ע"י כן ונעש' ברייתא( מתחילתרנעשה
 או רימין עליונ' אונא החריץ על הוא הבוע' אפי' אלארטריפ'
 הריאה עור להגבי' מבעה רהבוע' )משום טריפ' מ"מ הוורדאאחריץ

 הבוע' וכשתרצה בבשר ולירבק להקמיט העור טבע וכאןולהתפשט
 בבוע' בכה"ג מתיר והב"א סט"ו ושמ"ח העור. תקרעלהתפשט
 יפה. תחתיו והריא' הריא' מע"ג ונקלפת בפ"ע כים לה שישרמ"ז
 מכשיר והל"ש טריפ'( בכה"ג גם חריץ להיות ראוי שאין במקוםאך

 אחריץ ממש אינ' ואם ריעותא הוי רלא ענין בכל במ"זבה"מ
 השער' כחומ הפרש ויש לו סמוך רק רווררא או עליונ'אונא
 בשיפולי( בבוע' )כרכוקלינן להקל יש ריא' במראה לחריץבינו

 השורש לצר לממ' מחציו רימין עליונה באונא שעומרתורווקא
 במ"ז אפי' להטריף יש מחריץ רחוקה אפי' ולכועל' מחציואבל

 במוגלא אפי' בהא גם להחמיר אין ובהפ"ם מתחככת( רשם)משום
 ותב"ש( )שמ"ח לחריץ בינו השער' כחוט הפמק שיהי'ובלבר

 מקרי ריעותא ומ"מ הפרש בלא אף מכשירי' ול"שוהגרע"א
 ובמקומות ריעותא. עכ"פ הוי חריץ במקוםובועה
 ריעותא הוי בגרגרת שמתחכך במקום וכן רוח. מלאה בבוע'ואפי'
 כוחציין בלכועלה ל"ה בסי' לעיל )הנתבאר ביתרת פלוגתאריש
 הם"מ באין אף שם בועה ומכשירין מחריי1( ולכוט' הראשלצר
 באין אף רוח ובמלא בהפ"מ ריעותא ל"ה במ"ז בוע' שםאם

 הבריקה ואחר רסמיכי בועות ב' מבחוץ נראה אם שאלהשנב
 ששני רק להם אחר כים הבועות שב'מצאנו

 בעור ובולטים נכפפת המוגל' וגם מעלה כלפי נכפפים הכיםראשי
 לצאת הליחה כל תוכל הבועה של אחר בצר הנקב וע"יהריא'
 להכשיר העלה סל"ג שם הב"א הוא. אחר כים בתוך כולהשהרי
 להטריף יש ה"מ שאין ובמקום הוא( א' שבכים )כיוןבה"מ

 בועות(: כשני מבחוץ שנרא')כיון
 ורבוק' מורסא מתוך או מטינרי יוצאת סירכא ליאלהשנג

 העלה שם למקום. ממקום עצמה אונאבאותה
 ברוק וברק מו"מ ע"י עוברת הסירכא ראם בתר"ל ס"כהב"א
 הפמר. בלא אף להתיר יש בצבץ ולא הסירכא במקום בפושריןאו

 וריעותא חשש שם שאין לראות הריא' שנפח שאחר לנהוגונכון
 יכול שיהי' באופן מהטינרי קצת רחוק קטן חתך יחתוךאחרת
 הטינרי שעל והקרומים הקרומים מתחת הטינרי שם ררךליקח
 לחוש יש )שאל"כ היא יפה הבריק, שאז שם מבצבי1 אםשם

 עשו שלא או כן לעשות א"א ואך יבצב'1( שלא גורםשהטינרי

 בכל להכשיר נראה ומהל"ש כשר. שנאברה או הריא'ונעקרת
 ריעותא: הטינרי ראיןענין

 או מכה שם יש ברופן וכנגרו בריאה קמט יש אם שאלהשנר
 העיה שם ונתרפא. וחזר הצלע נשברשנראה
 תר"ל: הוי רלאהב"א

 ושלחופית ורלרולין רירין ממנ' תלוי' שהי' ריאה שאלהשנה
 רירין(. באותן במ"ז בוע' )או ברירין תלוי'היתה

 העלו כאן אפרים וביר מק"י ל"ט מי' והב"א י"ג מי' פ"יתשו'
 רירין(: אותן מתוך לוגסא מלא ועב גרול שהכפתור לא )אםלהתיר
 אונא בין שהוא או לאומא אונא בין בולטת בוע' ז2!אלהשנו

 נתכם' ולא חלון עם ומרכא מחציו לכוטהלאונא
 מיעוך ע"י עברה והמרכא מלוחים היו הבוע' שבתוך והמיםהבועה
 בריני הב"א . בצבצ' ולא בפושרין ונברקהכראוי
 רווקא וצו"ג בהפ"מ להתיר העלה בכת"י ח"'ט ובתשו' ס"ותר"ל
 אפי' בתלוי' ראומרין במקומות מ"ז אפי' או מ"ז הבוע' איןאם

 קצת: הפסד במקום אבלממ"ז
 עד רם מלא' היתה והמירכא לכים שנמרכ' ריאה שאוהשנז

 אות' סביבו כל נתמלא לכים המירכאשבמקום
 העל' בט"ז שם רם(. מראה סביבותיו כל גורם )והב"א רםמרא'

 בזה כתוב י"ט סי' חיו"ר בתשו' והב"א ש"פ(' )וכ"הלהטריף
 שממירין אחר אם אפי' טריפ' רם מלאה תלוי' במירכאוה"ה

 שלם תחתיו נמצא המיעוך אחר הריא' שעל רם את וקנחוהסירכא
 ושעה"ר בה"מ גם טריפ' אפי"ה מבצבץ ואין אותה ובורקיןויפה
 רם ויצא חזר לא ואפי' אמורים והכלים נרוי בר והמתירהוכתב
 על רמים טפות נמצא אם סירכא בלא ואפי' טריפ' הקינוחאחר
 אין הריא' על רמים טיפי ר' ויוצאין חוזרין וכשמקנחיןהריא'
 והוא מבצבץ. ואין הזה במקום שבורקין אע"פ טריפ' שהיאספק
 שהיא הריא' כשמוצאין לאסור ישראל תפוצות בכל פשוטרבר

 מור השגיחו לא אם אך ג"כ. סירכא יש אם אם וק"ו רםמוציא'
 מקום יש אז ירים במשמוש לתלות ויש עלי' רם ונמצא הריאהעל

 רצריך סיים כ"ר בתשו' ובהג"ה א' סי' בתשו' )וכ"כלהכשיר
 יש ראל"כ כררכן קרומים ב' נשארו אם הריא' בקרומילעיין

 זה(: כרין כן גם רנראה סקכו"ג ועבל"שלהחכויר.
 קצת ארומה תלוי' סירכא עליונ' באונא נמצא שאלהשנח

 הריא' עק רם יוצא הריאה מעל אותהוכשמיעכו
 אמרו )והשוחטים בבהמות הוא מצוי וזאת הרב' המסרויש

 שהמקום מחמת רק מבפנים רבוק' שהסירכא להם קרובשבווראי
 חיבור' ממקום מתנתקת היא מאור רקה והסירכא ורחוקצר

 לפניו להביא וצוה הגרז"מ לפני זו מעשה בא . תלוי'ונשארת
 על שם עומרת הסירכא שלפי בריא' )והבין מיעוך קורםהריא'
 מאר הוא רק והקרום ממש להרום ממוך הוא שהממפוןמקום

 שחוטפין ע"י חטים' ע"י רק נקב בו נעשה הקרום חלישתומחמת
 העליונ' האונא כל לחתוך וצוה הרם( יוצא משם רקההסירכא
 בנחת ומשמש בה ממעך והי' פושרין מים של בספל אותהוהניח
 הוציא' ואח"כ שעה רבע כמו בזה עומק והי' הרבה לרככהכרי
 וחפזון בחטופ' כמנהגו לא שימעך ומומח' להכורק וצוהמשם
 נשאר ולא בקלות משם הלכה הריכוך ומחמת הרבה במתינותרק
 האונא את נפחו ואח"כ כלל ממנה הרם יצא ולא רושםשום
 בצבצה ולא כראוי בפושרין ונברק' שלה הממפון ררךעליונ'
 כראוי לבר העליונ' האונא לנפוח בקי אין ואם והכשיר'.כלל
 בענין כוים כולא גרול בכלי הריאה כל יניחו רק יחתוך להםאין

שיהי'
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 הרכה בנחת '2ם וימי2מיטו הסירכא מקום על צפים המיםשיהי'
 מיטם יטירנ' 'טלא וטוב הריאה. נתרככה הרעת אומר שלפי מהזמן

 הסרכא שתסיר בירם תעל' ואם מהפים שיוציאנ' ער מיעוךע"י
 יבצבץ ולא כנפיה' בפושרין אח"כ ויבדוק רם יצא ולא וכלמכל
 מרכים ה' וירא מומחה 'טיחט ב"א בזה לע'2ות ואין להכי2יר.יש

 קר ולא חם לא הפושרין בענין )הן ברבר הבקיאים כלובהקב.ו
 הנפיח'(: בריקת לעניןוגם

 הביאו וכאשר לבוע' פמוך סירכא כה שמצאו יהמה שא'השנט
 והתנצלו שם הסירכא עור הי' לא המורה' לפניהריא'

 שוחט והנה מעצמה הריאה נמום' הריאה נפחו שכשארהשוחטים
 יותר הי' אך להבוע' סמוך היתה שהסירכא אמרו וקצבא'

 שהסירכא אומר א' 1'טוחט להבועא סירכא כין מפריד קשמרוחב
 ולמרא' דיאה מרא' לכוע' סמוך 'טם והית' מהכוע' יוצאתהיתה
 הי' הבוע' יטל חציו כי ריאה מרא' לה הי' עצמה הבוע' גםעין

 הכיסוי. לאחר אף מהריא' גבוה היתה ועכ"ם הריא' כמרא'מכום'
 שלאחר בשאל ועי' יהכ'טיר העל' ט' סי' ח'1"ר המור הרתיטו'
 רק נתכסה דאם מכואר שם ונדכריו כן( א"נ הנחת"ם בשםזה

 כשר: המתכם' מקום מאותו יוצא והסירכא הבוע'מקצת
 מבקר שנתכסתה מהכוע' היוצאת תלוי' סרכא שאלהשם

 סירכא או הריאה מכשר גכוה' שהי' ורקהריא'
 העל' ל"ו סי' חיו"ד כתשו' הגחת"ם מגכשושית היוצאתתלוי'
 כתר"ל וכב"א שם ובלכ"ש ל"ט וסי' ל"ז סי' בשמ"ח )וכ"נלהתיר

 : ל"ז( בסי' שם ום"כושלו

 לחסימן
 ריש מבואר שם בה. הרגיל מראית' שנשתנ' ריאה שאלהשסא

 טריפ' היא מראות לאותן נתהפכ' שאםמראות
 ןדלא דוקא כלו דבעי כראכ"ד דלא והגר"א )תכ"ש במשהוואפי'
 טמנו תאכלו אל הפסולות מראות של )וסימן רוב'( רבעיכר"ת

 וטהרי"ו שמ"ח. לב"ן. 'טחו"ר בשר"א מוריק"א ר"תמבש"ל.
 ביצ"ה בישר"א כשות"א מוריק"א ריו ר"ת כבב"ל ר"ם סימןנתן

 לכ"ן ר"ת לככ"ש העשה עיטרון סימן נתן והכ"א ביצה.לוב"ן
 שחו"ר(: בש"רכרכו"ם

 היא דטוריקא מבואר שם מוריקא, בכלל הוא מה 2טאלהשסב
 נע"ל( )הנקרא לירוק נוטה שצבעו כרכוםמין

 וב"א ש"ך שנתבשלה קודם )ואפי' כיצה כחלמון ירוק שהואבין
 הורקת כעין או כזהכ או כאתרונ או כשעור' או כבל"י(רלא
 או בגעלזוכ"ט( מיקל והפ"ח נעלזוכ"ט )הנקרא חולי שלפנים

 והפר"ח כשותא בביאור כן העל' תכ"'ט האפי"ן )שקוריןככשותא
 נענלי"ך שקורין מה דהוא פי' והכר"1 פירושים בכמ'האריך
 )נע"ל( ירוק למראה הנוט' כל הכלל זה לשחרורית( ג"כונוטה
 רומ' יהא שלא בזה לעיין המור' וצריך לאסור יש במקצתאפי'
 וכתכ טריפ'( ודאי רהוי הל"ש וכ' ופ"מ. תב"ש )ש"ךלנע"ל
 כשהן ככושות הגרלים ורקות קטנות שערות כעין דה"ההב"א

 וטריפה: גע"ל מראיהןקטנים

 נוטה שהוא דקל יטל חריות כמרא' הריא' מרא' הי' שאלהשסג
 )גע"ל(. ירוק למראה וקצת בשר למראהקצת

 היא דזה ס"ם לענין ונ"מ טריפ' ספק דהוי השמ"ח העל'שם
 של חריות אצל שהעמיר' ויודע בקי אם ודוקא דדינא.ספיקא

 למי אבל חכמה חסרון הוי ולא ממש שוה שמראיהן וראהדקל
 וב"א. ול"ש שמ"ח כוודאי 1ה1"ל לספק נחשב אינו בקי'2א-נו
 ע"י אם אבל לחומרא היינו כודאי רדיינינן הכמה חסרוןופפק

 : ל"ש לוודאי. לי' דיינינן לא קולא נמ'2ך יוודאי':רנין

 שנוט' בשר דיש מבואר שם בייטרא. ככלל היא מה שאלה'טסר
 לרמב"ם המשניות פי' בשם )תב"'טלאודם

 לירוק שנוטה ויש הוא( אדום ענל דבשר משמע בכורוהוכגמ'
 שלא שיבחין וצריך זקיני'( או כיותר כחו'טה או ,2מינ' כ;ון)גע"ל
 למראה דומה אם וכן )תב"'ט( חי בשר מין ל,2ום נוטה המרא'יהא

 בשר נ(רא' ככלל אז כישולם שננמר קערשי"ן( )שקוריןויינקסי"ל
 בפנים. המרא' להרגיש סימנים ב' ריש הכ"א וכתב )תב"ש(.היא
 כשאר חלק אינו הוא המקום אותו כ' קר. המקומהוא אותוא'

 קצת וקשה משונה הוא המקום אותו ג' מסתבך. אלאריא'
 יותר נפוח הכנקום אותו נמצא הרוכ על ד' הריא'. ביטרמשאר
 צריך הריאה להוציא נוהגין שאין וכמקומות הריא'. ביטרמשאר
 אלו הסימנים וכשמרגיש לזה רעתו שיכוין ידו הכנסת בעתליזהר
 המראות. אחר העין במראית ולבודקה הריאה להוציאצריך

 פנים בדיקת אחר הבהמ' מתוך הריאה להוציא שנוהגיןוכמקומות
 מהסימנים אחד הרגיש שלא על לסמוך לו אין עין במראיתולבדוק
 על לסמוך ואין ממראות בחווו הריא' לכרוק וצריך בפניםאלו

 אלו בסימנים הרגיש פנים כד'קת בשעת ואם אלו.סימנים
 מראה איזה שם יש אם לראות זה אהר כמזיד בדק ולאונתעצל

 שהספיק קודם כשוגג הריאה נאכדה אם אך ולהטריף. להחמיריש
 במשמוש ואם . ב"א( ס"ם )ראיכא להקל יש המראות אחרלכרוק
 במקום הי' ולא וכדומה משמוש קישוי קצת )דהיינו לכשרדומה
 בשעה"ד רווקא הפר"ח )לדעת להכשיר יש אורם( מראה שוםזה
 ריעותא אך אטום( משום קישוי בקצת בעי כדיקה אך להכשירייט

 )ל"ש(: מקריעכ"פ
 כקורט דשחור מכואר שם שחור. ככלל הוא מה שאלהשסה

 רק דיו של כעליונה )ולא טריפה יבשדיו
 מאד שחור שתחתיתו הכלי בשולי היא אשר הדיוכממשות

 להכשיר יש לשחור קצת נוטה אם אבל למטה( יוררשהשחרירות
 כל ובהפ"ם שלהם( דיו שחרורית היאך כקיאים שא"א)ומשום
 יחמיר הפ"ם ובדליכא וכשירה שחור מקרי לא כזפת שחורשאינו
 משקר העין דדילמא להקל אין ממש כזפת אינו אם )ומ"מיותר
 זפת מעמיד אם אבל לצמצם וא"א כזפת שחור שאינוונרמה
 5הקל יש זפת של לשחרוריתו עדיין הניע שלא להריא וראהבצרו
 ממש לבן או שחור המראה אין דאם הכ"א וכתב )תכ"ש(.בה"מ
 להטריף אין לבנותו שהוכהה אכק עליו שנפל לבן בגד כמראהאלא
 ספק אשר עוד ספק יש אם ולכן לבן מטעם רק שחור מראהמטעם

 בזה: כן בלבן ככוו הכל כשר בזה גם בלכן כשרכזה

 שהוא דבין מבואר שם לכן. בכלל היא מהשאלהשסו
 שפי' )ויש ביצה כלובן שהוא בין עץככקעת

 ויש ש"ך בעלמא זהרורית כ"א אינה בישולה אחר ביצהכלוכן
 ביצה. כקרום פי' והפר"ח כר"1 שכביצ' הקש' כקרום':פירשו
 נ"ם אין דלדירן ל"ד סי' חיו"ד והגחת"ם ונ"א התב"שוכתב
 באיזה יודעים אין ואנן עץ כבקעת לבנ' סתמא אמרו דבנמראכיון
 להמריף יש בו לבן אשר וכל מטריפין אנו לבן( שיעורעץ

 יעסיד דבלבן ונראה טריפה ספק רק דאינו ל"'טוכתב
 ואם טריפה ודאי הוי ממש דומה אם עיו בקעתבצירי

אינו
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 להריא' נפחוה ראם הב"א וכתב טריפה. ספק רק ל"ה רומהאינו
 יש הנזכרים ממראות לבן מראה בה ונמצא הנופחים מררךיותר

 שהית' כמו כדרכה נפוח' היתה שאלו לומר תולין )'טאנולהכש.י
 ב"א(: הריא' מראות כשאר רק זו מראה בה ה" יאבחיי'

 מבואר שם בריאה. הכשירות מראות שינוי איזה שא?השסז
 מראה לאותה כולה נשתנה '2אפי' מראותריש

 מזו זו משונות מראוה הרבה בה י'2 ואפי' מקומות בכמ'או
 ול"ש ותב"ש וב"א )פ"מ כי2ירה זו הרי הכשירות ממראוחוכולם
 שינוי ואם טריפה. ריאה בהרא וירוקה רארומה ככרו"פרלא

 וב"א. ופ"מ תב"ש בה"ם כשר זל"ז ותכופין פמוכים הללומראות
 הכשירות למראות וסימן כה"פ( מצטרפת ריעותא עור אםאך

 סימן נתן ובמהרי"ו כוחל"א. עשבים רקי"ע ארו"ם )ר"תארע"ך
 הב"א לאזו"ר. ירוק"ה ארומ"ה כבר"א ר"ת תאכלנהכאי"ל
 רקי"ע אוד"ם לאזו"ר כחו"ל ר"ת ארב"ע כ"ל אוכלין סימןנותן

 אין אפי' שנתבארו הכשירות המראות וכל עשבי"ם(בלוי"א
 כמהר"ץ דלא וכ"פ ול"ש )תב"ש כשר נפיחה ע"י כללמשתנים
 אחר פסולה למראה יחזרו דשמא נפיחה צריך מ"מ אךוז"ט(

 )תב"ש(: בה"מ להכשיר יש נפחוה לא ואםהנפיחה

 בארומה דאפי' מבואר שם ארום. מראה כיצד שאלהשסח
 וכל אורם בכלל הוי כבר מראה וה"הביותר

 עי"ל כנגדה. בדופן מכה ליכא )אם להכשיר יש אודםכוראה
 לכוראה ולא לגע"ל נוטה יהא ולא בדופן( כוכה בכלל מה ל"טבסי'
 נכנם אפי' רארום התב"ש וכתב וש"פ(. שמ"ח )כנתבארבשר
 בשם הל"ש וכ"ה דמש"א( בשם כב"ל )דלא כשר הריאהלבשר

 הבשר מן הקרומים כשקולפין ראפי' והוסיף הב"א וכ"האחרונים
 וצריך להכשיר יש אורם ברמות בתחל' כאשר נשארמראיהן
 אם שבריאה האדמומית נגר מקומות ובשאר בצלעות לעייןהבורק
 ואפילו ובכבר ובטרפש בצלעות דהיינו נגדה ברופן מכהאין

 הריא' שכל אף כשר עור לברוק וא"א בדק לא ואם כ"ש.באורם
 באין להחמיר יש האורם בתכלית אדומה הריאה ואםארומה.
 מכשיר והל"ש ועו"פ(. שמ"ח בשם )ב"א בדק לא אםהפ"מ

בפשיטות:

 מראה רהוא מבואר שם רקיע. מראה היא מה שאלהשכט
 תום' בשם )תב"ש בלא"ה( שקורין )כרתיירוק

 אפי' אלא לרקיע רומה שהיא ככרתי בדומה דוקא ולאוורא"ש(
 : כשרה בלא"ה ג"כ שהואכטחול

 ירוק מין כל דהוא מבואר שם עשבים. היא מה שאלהשע
 : )כה"פן להכשיר יש זה ירקות מין וכלגרי"ן

 צבוע דהוא מבואר שם כוחלא. מראה היא מה שא?השעא
 רלא )שמ"ה אינר"ך שקוראין וישלאזו"ר

 על דוקא לאו לאזו"ר ומראה בלא"ה( צבע כוהלא דפיכמהרי"ו
 שחור והוא הצבע גוף על אפי' אלא מיירי ממנו שצובעיםהבגדים
 ובין עצמה כהצבע שהוא בין כוחלא בכלל ונכלל כשר נמיהרבה
 לאזו"ר דצבע הב"א וכתב )שמ"ח(. להכשיר יש ממנהכנצבע

 לשחרורית: נוטהעצמה

 לא נכללים שאינם בריאה אחרות מראות יש אם ליאלהשעב
 או ברוי"ן מראה כגון בכשרים ולאבפסולים

 מ"ק ונוב"י ופ"מ ומ"ז רש"ל דעת מבואר שם וכרומה.גרא"ה

 דהנוב"' כתבו והגהת"ם כ"א )הגאון מראות שאר להתיר "סי'
 והכריע מטריף התב"ש וגם בו( לחזור הוא וראוי בו חזרעצמו
 דבגרא"ה מחלק והב"א להחמיר. ה"מ ובאין להתיר בהפ"מהל"ש
 דאף ה"מ בלא אף כשר וברוי"ן קלובן שנוטה בה"מ אףטריפה
 הוזכרו שלא אחרות ובמראות לזפת. הגיע לא ס"מ לשחור'טנוטה
 היא גרולה ריעות' ועכ"פ בה"כו. להקל יש לפסול ולא להכ'טיריא

 השמ"ח וכתב )ל"ש(. טריפה כ"ר ריעותא אלי' בהצטרף'2אפי'
 הורא' מורה חכם לפני יבוא רק מראה בשום בורק יטום יורהדלא

 ועלו הבודק בהם הורגל שכבר מראה זולת במתון כולםויעיינו
 ולהורות בעצמו לברוק יוכל אז מורה עפ"י להיתר פעמים כמהבידו
 הל"ש וכתב נטי'. שום בה אין אם היטב ויעיין שירקדקובלבד
 חזרו אם בהו כיוצא המראות וי2אר נרא"ה או ברוי"ןדמראה
 ורינו לכתחלה כלל הפסר בלא אפי' להכשיר יש המותרלמראה
 בידו: מוחין אין לריעותא לדונו שלא בה"מ והמיקל כשירהכמראה

 הנמיחה אחר אם )שנתבאר( האסורות מראות בכל שא?ה'2עג
 אלו )רכל מבואר שם ריאה. למראהחזרה

 הריאה שינפחו ער מעשה בהן עושין אין האסורותהמראות
 איזה יש אולי ונם בנפיחה. היטב שתעלה כרי ביריםוירמסו
 למראה חוזרת מנפיחתה כשנחה אח"כ אם ואפ" כשיר'.הריא, למראה חזרה הנפיחה אחר ואם מראיתה(. י2זה העור עלליחה
 )תב"ש כשירה האסורה מראה בה אין נפוחה '2היא וכ"זאסורה
 וראי(. דטריפה הל"ש וכתב טריפה. נפחוה לא ואיוש"פ(.
 למראה וחזר' ונפחה המותר מראה בה שיש או מראה בה איןואם

 יותר נפחוה הא כדרכ' נפחוה אם וש"פ( )תב"ש טריפ'האסור
 הש"ך כמ"ש לא אם כ"כ נפוחה ה'תה יא רבחיי' אמרינןמדאי
 וכבר ול"ש. פ"מ כאן וה"ה מ"נ מכח טריפה 'טהיא ל"ובסי'
 משמע דוקא )אך מדאי. יותר בנפחוה להקל ב"א בשם לע'לכתבנו
 ראם הל"ש וכתב להקל(. דיש הוא לבן רבמרא' וטעמובלשונו
 לריעותא ומצטרפת מקרי כ"ד ריעותא עכ"פ ריאה למראהחוזרת
 גרא"ה או ברוי"ן לכוראה חזרו הפסולות מראות ואםגדולה.
 לתר"ל. ומצמרפת גרולה ריעותא הוי גרא"ה או )רברוי"ןטריפה
 בהם"מ(. אפי' טריפה המותר לכוראה חזרה דאפילו משמעומב"א
 כצמר לבנה הכבר ונם גפן כצמר לבנה רריאה רהיכא הב"אוכתב
 יש לבינה ואינה נפוחה הכבד ואם החזר'. מועיל אין אזגפן

 נפן כצמר ולבינח נפוחה הכבד נמצא ראם כתב ועודלהכשיר.
 בדק לא אם אבל בה"מ. כ"א להקל אין כתיקונה שהריאהאע"פ
 הכבד נמצא ואם להטריף. להחמיר יש העין במראיתהריאה
 בין הריאה לבדוק עכ"פ ליזהר ייט לבינה שאינה אע"פנפוחה
 כתב ועוד כשיר'. בדק לא ואם לבינה היא אם בעוף ביןבבהמ'
 למרא' הגיע י2לא אלא ללובן הנוטה מראה להריאה נמצאראם
 שנתערבו כגון אחר בדבר ספק עוד ויש שלה ולקרום ביצהלובן

 ואחר ממיט כדיו ולא שחור דאם כתב ועוד להקל. ישוכדומה
 קצת בצורך ה"מ באין אף להקל יש ארומה למראה חזרהנפיחה

 טריפה: דממ"נ כנגרה בדופן במכה לאאם

 כננד'. בדופן מכה בה ויש אדמומית בריאה הי' ,ט14?ך;יטעד
 ארמומית אפילו היא רטריפה מבוארשם

 טריפה. ספק רק דל"ה ופ"מ הל"ש וכ' שהוא.כל
 ככמראה גדול בלצורך להכשיר יש ריאה שלברובה
 וב"א( וכר"ו ותב"ש ורמ"א וטור רא"ש וש"פ )ט"זפסולה

וה"ה
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 שהיא מקום איזה מכל או שבטרפ'ט מכה מהמת האדימה אםוה"ה
 ארמומ'ת 'י2 אם כנגרה ברופן לבדוק וצריך וב"א. בל"י?נגרה
 נפחוה ואם. לעיל(. נתבאר כבר ברק לא אם בדיעבר )אךכריאה
 אם כי להכ'טיר ראין ב"א וכתב כ'2ר. ריאה למ,ראה וחזרהלריאה
 )תב"ש ב"א. בדופן המכה מקום 'טכנגר הארמומית כלבמת~בן
 ראפי' והעלה כתב"ש הל"'ט והסכים ודמש"א וב"ח כהר"'1 רלאול"ש

 למראה חזרה לא ואם ריעותא(. רהוי הב"א ורעת ל"הריעותא
 והפ"מ )תב"'ט(. להקל יש המותרות מהמראות אחר לכוראה רקריאה
 הפ"מ בלא רהמיקל הל"ש וסיים להקל הפ"מ רצריך העלווהל"ש

 ברוין למראה חוזרת )ואם הב"א וכ"ה ריעותא הוי ום"ם הפסירלא
 'טבדופן מכה ננר מתחלה גם ואם רטריפה(. פיטוט וכרומהונר"א
 אף להכשיר יש המותרו' מראות משאר אחד כ"א ארמומיתליכא
 רק אוסר אין הצלע נ'2בר וכן ברופן רמכה והל"ש )שמ"ח ה"םבלא

 וכן שבריאה ריעותא בשאר או המותרות מראות ב':אר ולאבאורם
 פ"ו סי' שאול הגבעת וכ"ה מאודם ביוצא רק אוסר אין תלוי'ס'רכא
 מכה ליכא ראי השמ"ח וכתב הצלע(. ני2בר נגר ריעותא כללהכיטיר
 בריאה הארמומית בא דמזה ומסתבר ברופן שהוכת' שנורע רקברופן
 הי' אם המורה עיני בראות תלוי' רזה הל"'ט )וכתב ,הטריף.'ש

 שהניע נראה הי' וגם ירו על נלקה הריא' 'טתהי' 'טראוי גרולהההכא'
 ררין ב"א וכתב חיישינן(. לא בלא"ה אבל הריאה ער ההכאהכח

 חיתה ואפי' ארמומית נגר הצלעות 'טבין בבשר אפי' כרופןמכה
 הצלע נשבר אם וכן צלקת. שם שיש וירוע ניכר '2מקומה כ'המכה
 טריפ' ברופן שחורות בהרות שם נמצא אם וכן כמכה. ה"זונקשר

 חוזר אם ומ"ם המכה מן רושם רק נשאר ולא המכה חיתה אפי'או
 )ולרעת ל"ש. כשר המותר למראה רק אפי' נפיחה ע"יומתלבן

 בהפ"מ(:ב"א

 מבואר שם אדומות. נקודות כמו בריאה יש אם שאלה'טעה
 ואם הארמומית בטקום נקבים אחר לבדוקרצריך

 דשכיחי במקומות דמ"ם הל"ש וכתב )שמ"ח(. טריפה ברקלא
 דמ"ם אע"ג נקבים מצאו ולא פעמים כמה ובדקו אדומותנקודות
 להכשיר יש ברק ולא ביטוגג איתרטי אי מ"ם תמיד לברוקראוי

 ל"1(: בסי' לעיל )נתבאר האלו הנקורות בתוך מורנא)ובנמצא

 מלמעלה רק )הנתבאר( מהאמורות מראה נמצא אם שאלהשעו
 או הקרומים תוך המראה נכנס ולא הריאהע"ג

 לא אם אפי' להטריף הט"ז )דעת מבואר שם אחר. בקרום רקנכנס
 חולק והפר"ח מלמעלה. מראית' רק כלום הקרומים לתוךנכנם
 וכתב התב"ש. וכ"ה הקרומים ב' לתוך המראה ליכנס רבעיוהעלה
 ואפי' רובו או כולו העליון כקרום שלטה האסור' המראה דאםהב"א

 דבדק היכא לא אם בצ"ג אף להחמיר יש לה הראוי כמרא'שתחתון
 יבדוק וגם בתחתון מראה '2ינוי שם שאין וראה עליון קרום כלוקלף

 בזה העליון בקרום מקצת רק נשתנה לא אם ואפי' בפושריןכנפיחה
 בנפיח' תחתיו ולבדקה מקום באותו העליון קרום לקלוף לנהוניי2

 בין מתיר הל"ש אבל ב"א. נרול לצורך להכשיר יש ואזובפו'2רין
 הכי רינו בדופן מכה נגד באורם וה"ה בלצו":. במקצתו ביןבכולו
 אם אך לתר"ל. להצטרף הוי ריעותא ומ"מ הקודמת. בשאלהעיין

 אירע אם וה"ה ל"ה ריעותא אפי' המותר למראה נפיחה ע"יחוזרת

 ניכר לא ובעליון פסולה מרא' בתחהון ונמצא העליון קרוםשקלפו
 'טלטה ואם ל"'ט. פסולה מראה לבד בעליון 'ש אם כמו רינוהמראה
 ואם ב"א. בהפ"ם אף להחמיר יש רובו או כולו בחחתוןהמרא'
 גרול בצורך אף לאסור יש כשירה כמראה רק כמראית' התחתוןאין

 קרום של חו'ו צר על רק המראה אם אף צו"ג ובלא ול"ש(.תנ"ש
 להורות חכם לשום שאין רראוי הב"א וכתב להטריף. ישהעליון
 מראה בין להבחין יכול אינו הנר ~~לאור לפי בלילה בריאהבמראות
 והקרום ארום העליון דאם הב"א וכתב האפור, למראההמותר
 האסורה מראה ראם כתב ועוד כ'טר. ולהיפך טריפה נרי"ןהתחתון
 לא הקרומים של הב' בצר כי לעבר מעבר שאין אלא הקרומיםביטני
 לצו"ג: אף לאסור יש להיות שרגילין כמראה והם מראיהןנשתנה

 תחת שמונלא או הבוע' גבי על טריפה מראה יש אם שאלה'טעז
 שער בולעת הבהמ' שפעמים שחור שער אוהמראה

 ולהוציא הבוע' לפתוח דיש מבואר שם הקרום. ער להריאה להובא
 הקרומ'ם חזרו אם השער או המרא' מתחת או מהבוע'המונל'
 נשתנ' בלא אפי' לעולם הרא"ה בשם הר"ן כשר, ריאהלמראה
 דאין העל' התב"ש אך להכשיר. יש המונלא הסרת אחרהקרומים
 )ואין ופ"מ. הל"ש וכ"ה הריא' למראה ונשתנ' בחזרו כ"אלהכשיר
 וכתב ב"א(. מוגלא תחת פסולות מראות להרב' א' מרא' ביןחילוק
 אחר אם ה"ה וכן הכי דינא הבוע' אצל טריפה במראה דה"ההל"ש
 דינא כשיר' למראה רק הריא' למראה חוזרת אינה המונלאהורקת
 אם ומכ"ש גרא"ה או ברוי"ן למראה חזר ואם הב"א וכ"ההכי

 להצטרף הוי ריעות' ומ"ם לאסור אין אלו מראות רק הי' לאמתחל'
 ומוגלא ארומ' נמצא מתחלה אם או ארומ' למראה בחזר אךלתר"ל.
 האדום רהוי להטריף יש כלל מהקרומים הולכת המראה ואיןתחתי'
 למרא' חוזר ואם )ב"א(. הנתבאר ארומה מראה נגד בדופןכמכה
 ואם )ל"ש(. טריפה ברק לא ואם כננרה ברופן במכה אף כשרריאה
 אין ואפי' השמ"ח )וכתב להטריף. יש מהקרומים אח"כ הלכ'לא

 שחור שזה כנון בקרומים שהיתה כמרא' השער או המונלאמראה
 מוגלא הוצאת אחר עתה שאין רואין ואנו הואיל מ"ם לבןוזה

 השער או המוגל' מראית היתה שכך אמרינן בקרום פסולומראה
 כנזכר בדק לא ואם וכשיר'(. ריעות' אין ובקרום הקרומיםדרך
 בנאבד'(. )כגון בצ"ע והניח להתיר חוכך והפ"ם להטריף השמ"חרעת

 וטינרי בועה על דוקא אך הפסיד לא בהפ"ם דהמיקל העלהוהל"ש
 ל"ש. כ"כ הבועה אצל כשמראה לא אבל בה"ם בריעבד להקל ישאז

 דאם דאע"ג השמ"ח עור וכתב בה"מ. בועה באצל גם מיקלוהב"א
 המרא' עברה אם ולראות לנפוח אפשר אי המוגלא והוציאפתח
 כשהוציאו ועכשיו נפיחה קורם גם מראה בה הי' הכי דמקמי כיוןט"ם

 קודם גם אם ולכן הוי. העור מראה רלאו לרבר רגלים לה הלכ'המונלא
 שאני )הנזכרת בריק' לה מהני לא כשנפחוה כ"א מראה לה הי'לא

 בעור נשאר הי' המוגלא שהוציאו אחר לנפחה אפשר הי' אלואומר
 אם הנפיח' אחר לראות אח"כ נפיח' צריך והא כבתחלההמראה
 בטינרי וכן למבדקי'( דא"א )כיון בה"ם מקיל והל"ש המראה(.עברה

 הקרומים וישארו המוגלא להוציא כלל א"א ולפעמים קשהשהוא
 פסול' במראה ורוקא בה"מ להחמיר אין בבדיקה כלל וא"אשלימים

 כן לעיל נתבאר )וכבר בה"מ. אף בכה"ג להכשיראין הטינרי אצל או הבועה אצל אבל טינרי. או הבועהעל
בשם
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 מראה זו שמראה מבחוץ ניכר ואם כזה(. בדין וב"א ק"שבשם
 )שמ"ח(. בדיקה א"צ בטינרי בי; בבועה בין בעור וקא הואמוגקא
 ובקי מומחה שהוא לא אם בדיקה צריך רקכתחלה כתבוהב"א
 ולא לשער יכול אינו ואם זו. בעבודה ורגיל העור מראהשאינו

 לאסור: ישברק
 בפ"ע כיס לה וי,2 פמולה מראה תהת בועה יש אם שאלהשעח

 הבועה של שהכיפ ומצא שבריאה הקרומיםוקיף
 דבקרומים )מאחר יהכשיר העיה '2ם הב"א פסול'. מראה עליויש

 פפולה(: מראה '2ם אין הריאה שלעצמם
 ולא טינרי או בועה ע"ג )הנתבאר( כ'2ירה מיאה שא~השעכ

 מבואר שם המוגלא. שהוציא אחר המראההיכה
 בא המוגלא ומחמת הוא אחת והבוע' המראה ראמרינןרכשירה

 שמ"ח(: תר"ל. הוי ולא כשירה מראהיה
 במקום שלא הריאה קרומי על טריפה מראה יש אם זב(איהשפ

 לקרומים וכשקלפו בשר במקום רק ומוגלאבועה
 )אע"ג לאסור התב"ש העלה שם מהקרומים. המראה הלכהאז

 בין כך נראה שהיתה באה הריאה בשר מן רהמראהדנראה
 ז"ל לחכמינו קי"ל מ"מ מבפנים חסרון כ"א הוי ולאהקרומים
 היתר. ולא איסור לא בזה אומר ראינו סיים יהל"ש הוא(.דלקותא

 להתיר: בה"מ העלהוהב"א
 שאינה ונמצא המראה לראות להריאה נפחו אם שאיהשפא

 שם למקום, ממקום זזה רק אחד במקוםעומרת
 איזה יש רק היא לקותא רלאו )דאמרינן להכשיר השמ"חהעלה
 למקום ממקום זזה המוגלא ואותה כך שמראית' תחתיהםמוגלא
 תלוי' ופירכא ארומה מראה אירע רלפעמים וכתב הב"א.וכ"ה
 וצריך כשירה. למקום ממקום זזה המרא' ביד ממרס וכשבורקעלי'

 בחנם: יטריף שלא זה עללהבחין
 המראות לענין ועופות חיות של בריאות הדין היאך שאלהשפב

 מראות דיני דכל מבואר שם לעיל(.)שנתבאר
 אחריהם. בעוף לבדוק צדיך י2אין רק ועופות בחיות גםנוהגין
 מומחה הוא אם הבהמה תוך הריאה כשבודק וחי' בבהמהאבל
 משתנה המראה '2מקום מראה בה יש אם משמוש ע"י מרגישהוא

 הריאה שאר כמו חלקה אינ' או לקור או לחום הריאה מקוםמשאר
 חלוקי בזה הב"א בשם לעיל )וכ"כ לראוה הריאה מוציאואז

 אדום ונראה דם צדורות בעופות שכיח מיהו הל"ש וכתברינים(,
 כי בדיקה אפי' צריך זה ואין השחיטה מבית בא והיא שחוראו

 היטב מכיר כשהוא וכשר בתרנגולים בקי שהוא למי הואניכר
 השחיטה: מבית דם צרורות מחמת רק שאינובזה

 הדין היאך הנתבארו מראות מצד הטריפות בכל שאלהי2פג
 מצד הטריפות דבכף הל"ש העלה שםבחלב.

 מכה ויש בריאה באודם רק כלל למפרע אפור החיב איןמראה
 ישינה מכה שהוא ניכר ואם ימים. ג' עד דמטרפי' כנגדהבדופן

 בפ"כ )וכ"מ יב"ח. עד החלב לאפור יש נעשה מתי 'ודעיןשאינן
 שנשבר או שהוכתה העת יורעין אם אבל במ"ז(. י"טר"ם
 ואם העת. אותו עד רק 5אסור דא'ן פשוט יב"ח הוך והואהציע
 ומטופק יהתיר דעתו נוטה הבהמ' גם יב"ח קודם בדופןהוכת'
 ונתרפא יב"ח קודם נשבר ואט בפשיטות. מתיר הח5ב אדכיה
 וכ"ז בפשיטוח. כשירה הבהמה גם בריאה אודם ויש .ב"חמודה
 תלינן לא כדופ, מכה י2יש אף פטולות מראות '"אר אכ5באודם

 יב"ח מהני ולא המראה מצר טריפה הבהמה ולכן בדופן.במכה
 אף למפרע אפור אין דהחלב להקל ויש ברופן. שהוכתהמעת
 פסולה רהמראה למתלי )רמצינו יב"ח תוך ברופן הוכתהאם

 השחיטה(: קורם רגענעשה
 'ט: ריעות' הוי אי לעיל שנתבאר כשירה מראק שארה'2פר

 לתר"ל. ומצטרף ריעות' דהוי התב"שדעת
 כשירה מראה על ריעותא עור כיש העלה י' פימן מה"קוהנוב"י
 דבזה אדום במראה חו'ן כלל יקותא הוי לא כשירה דמראהרכשר
 ומ"מ הפפיד לא הנוב"י כדעת בה"מ רהמיקל סיים אךריעותא. דהוי לדינא מסיק והל"ש לריעיתא. דמצטרה מורה הנוב"'גם
 פירכא יש ואם הנוב"י. לרעת גם מצטרפת גדולה ריעותאעם

 אפי' מו"מ מהני ולא טריפה כי2ירה מראה מתוך של"כרבוקה
 דבוקה וסרכא מהפדכא א' מצד רק אינו דהמרא' ואע"גבה"מ,
 חלון ויש מחציין למטה לאונא אונא בין כשירה מראהמתוך
 מיעוך. בלי להתיר אין בה"מ אפ" חלון בל' לאומא אונא ביןאו

 לבשר נכנפ אינו ואפי' ר'עותא מקרי ינוב"' נם אדוםומראה
 ריעותא שאר או תלוי' פירכא ממנו יוצא ואם )ל"ש(.ומצטרפ'
 האדומה המראה ואם בדופן. מכה שאין אע"פ וטריפהמצטרפת

 בדופן( מכה נגד )רמהני ריאה למראה הנפיחה ע"י ומתלבןהוזר
 ודעת ומצטרפת. ריעותא דהוי הב"א דעת וריאותא להצטרףמ"מ
 הריעות' אין אם ואפי' לעיל( )כמ"ש ריעותא ל"ה דבכה"גהל"ש
 הב"א: לדעת טריפה ממש לו פמוך רק ממש המראהע5

 מבואר שם דאוני. בדרי יתרת על כשירה מיאה שאלהשפה
 מכה אין אם בררי יתרת על אודם אפי'דכשר

 כפרק הוא אם מקמא יתרת על כשיר' מראה אך כנגדהבדופן
 ואם בה"מ אפי' להטריף יש הנפיח' אהר אגורל שלאמצעי
 נאבר ואם ל"ש(. ל"ה בפי' לעיל )ועיין כשר' מפאש"אפחות
 וכן בה"מ. כן גם להכשיר יש נפיהה ע"י מתיבנת אם כדקוולא

 )ל"ש(: כן גם להכשיר יש סמפון יה אין שהיתרתהיכא
 ומתגדלת נפוחה הריאה שנמצא רקל של חריות מראה שאלהשפו

 להכשיר( ל"ו בפי' לעיל )דמבואר הנפיחהאחר
 ומצטרף נדולה ריעותא דהוי הל"ש העלה י2ם ריעותא. הויאי

 )ל"ש(: רכ"דעם
 מוגלא או טינרי או הבועה אצל טריפה מראה שאיהשפז

 היאך הריאה למראה חוזרת המוגלאובהורקת
 מקום דרין הל"ש העלה יטם להצטרף ריעותא הו' איהרין
 )והיכא אחרת ריעותא עם צירוף לענין עצמה בועה כרין זהמראה
 למראה המוגלא הורקת ע"י הבועה שאצל מסולה המראהדחזרה
 גר"א מראית רק הי' לא מתחלה ואם טריפה( ורומיהןברוי"ן

 הוי המראה מקום דכל רק עכ"פ בהפ"מ יהכש'ר יש ברוי"ןאו
 המראו, חזרה ואם וכה"ג תלוי' סירכא עלי' .ש אם לעניןריעוהא
 יש כשר למראה המוגלא בהורקת וכרומה הבועה שאצלמסולה
 שמכשירין במקומות במ"ז בועה היא ואם ה"מ. באיןלהטריף
 המראה הוי ריעותא מ"מ ה"מ באין אה להכשיר יש במ"זפמיכי
 ואם תר"ל. הוי וכה"ג תלוי' פירכא עלי' עומדת שאםההוא

 ההוא המראה הדין אין אז כשיר' מראה רק שם הי' יאמהחלה
 א5י': שטמוכה רדבר רק ריעותא5ענין

שאלה
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 בעין עי'הם י2נמצא כב,2ים של ריאות אודות שאלה,טפח
 בשר בתוך והחוב הוכן מראה בעקמאזהרור'ת

 יפה. )ב,:ר '2מגיע עד ויוהר 'ותר נתלבן ושם בעומקהר'אה
 ישאר אם ולראות העור לקלוף העלה ל"ד פי' חיו"ד חת"סת,2ו'

 הב'2 וע"י הבשר בפנים היא 'טהסכה לתלות 'ש כי בלבנותואח"כ

 וכשר: חסרון 'טסי' לא מבפנים וחסרון בעור זהרירותונראה

 סראה מסנה אתת כחתיכה ונמצא שנחתכה ריאה ע41נלהשפט
 זטן נשההה דאם הב"א העלה שםפסולה.

 בריאה האויר '2ליטת מחמת שלפעסים לתלות שיש אח"שמה
 שנפחו אירע ואם להתיר. ייט זו מראה בריאה שיפוליגרום

 והכל כשירה פסולה המראה חזרה ולא כהוגן ועלתהההתיכה
 סונחת שהיתה המקום ולפי שנחהה לפי המור' עיני ראותלמי
 ומשמשו נתעפקו אם וכן צבע. 'טום בל' נקי שהי' בריאה'טם

 ספק עור אין אם אף ו~תלות להקל יש מלוכלכים בידים זוהריאה

 במצוי: שתוליןלפי

 הפ"מ י2ם הגבשושית. על כשירה מראה נמצא אם שאאהשצ
 ול"ז2 הנוב"י ילדעת ווטהלהכ'2ירמסופק

 או טינרי )אך לאפור וב"א השמ"ח דעת אך ג"כ להכשידנראה
 כשר(: גבשושית עלמודפא

 הולכת ואינה וכדומה בועה אצל כשדה מראה שאלה'טצא
 מראק לה יש הבועה מן המוגלא הסרתאחר

 המראה תולין )דאין תר"ל רהוי הב"א העלה שם ממש.דיאה
 בהמונלא(: הבועהשאצל

 אדומה מראה להכשיר '2נוהנין מקומות באותן שאלהשצב

 בריאה בדיקה צריך אם בדופן מכה שישאף

 ומ"מ שמתירין סקומות דיש הב"א העיד שם אדסומית.בסקום

 האדמומית. במקום הריאה בבשר ולמשמוש בדיקה להצריךייט

 זה אחר בדק לא ואם טריפה. חתיכות נופל או נחתך הואואם
 נוהגין אלו במד'נות אבל ומיים בה"מ. אלו במקומות להכשירי,2

 שאר ככל ובריא שלם הבשר אם אף בדופן מכה כיטישלהטריף

 )כנתבאר שבריאה אדמומית נגד שהמכה כל הבריאותריאות
לעיל(:

 כפני נראין נתק כטו קליפות הריאה על יש יפעמים שאלה,2צג
 ובצלים השום כקליפת ועשוין מצורעאדם

 נמצאת תתתיה; ואם ממנה הקליפות דקולפין מבואר שם)פ"מ(.

 לענין הוי ריעותא עכ"פ דהא לנפח' וצריך כשר שלמההד'אה
 אם בדיעבד דאפי' ומשמע ומ"מ. תב"ש מראה. כמונפיחה
 דוקא בהם"מ אך בדיעבד מתיר הפר"ח אך אופר. נפחוהלא

 אבל תחתיו. וימה שלם שבשר וראה מהריאה קלפוה אם)ודוקא
 לקליפה מקליפה סרכא יש ואפי' אמור( בדיעבד אף קלפוה לאאם

 שקורין שומות בשר מעל הריאות על לפעמים נמצאות נםכשר.
 קלפוה. לא אם אסור בדיעבד ואפי' קליפה ג"כ צריךווארצלי"ן

 רק בנחת לקלוף 15 א"א ואם טריפה. מריאה דם ויצא קלףואם

 הנפיחה מעכב 'טבזה לי יראה הריאה מעל קלפה בכח מיעוךע"י
 צריך וממ"נ )ב"א(. אפור בנפיחה בדק לא ואם בה"מ.אפילו
 וב"א(, והל"ש ופ"מ )תב"ש בדיעבד מעכב דאינו אךנפיחה

 צריך הריאה בבשר משורשים הם אם דווארצלי"ן התב"שוכתב
 לעיני* נראה אם רק מינרי או כבועה מונלא מהן יש אםלבדוק
 )וכתב בנתק. כמו ונפיחה דוקא קליפה צריך הוא בשרדכמו
 לקולפם והוצרך מיעוך דרך מהריאה לקולפם א"א דאםהב"א

 ולענין וטריפה נפיחה מועיל אין יד בחוזק פדיקה דרךמהריאה
 ל"ט(: סי' בסוף עי"לתר"ל

 לט ?סימןפתיחה

 דליכא והיכא בהזקה אף ~ברורי א"צ טירחא דאיכא היכאכל
 ומש"ה ~ירורי צריך ס"ם או בדוב אףטירחא

 אמרינן ולא ארובא וסמכינן גדול טורח הוה טריפות ה"יככדיקת
 הוא דהמיעוט והיכי הספק מקום דנולד היכא אלא מדרבנןסמוך
 סמוך. אמדינן דלא קנה או וושט בדקינן לא ומש"ה מעשהע"י

 לאכול ואין נח'ט. ישכנו גדר ופור'ו מדרבנן לבדוק צריךובריאה
 לתלות ויש מיד בדק לא אם ומהו הטריפות. '2יבדוקקודם
 ולראות להקיף א"צ לת~ות יי2 במשמיד"ט אם ,טחיטה לאחרהנקב

 בריא:: מקיפין. א,ן יהשתנות עשוי ובועה מויפ.ן. טריפותובו2אר
 מטריפות אפי' אלא דסרכות בטריפות דוקא לאו לברוק.צריך

 סדקין אונות וצורות וחליף ויתור וחפר ואטום ומדאהדבועות
 חוין אחריהן לברוק צריך בועה נגד וטינרא בועית ב'וגומות
 דרק נראה דמדר"ם הגם וטלאים. בגדיים ואפי' הנקביםאחר

 כמבטל הוי במויד זרק ואם דרבנן. כאיסור הוי מ"מ הואמנהגא
 הא' שיטות. ג' איכא הסירכות איפור בטעם דדבנן.איסור
 פי'. ד' יש רש"י ובשיטת הראב"ד. הנ' הרשב"א. הכ'רש"י.

 וכי ליסתר סופו ססעם סריפה דשל"כ רש"' בדעת תוס' פי'א'

 אחד. במקום חיזוק לו שאין היכא היינו ליפתר סופואמרינן

 דל"ה קרום אינה מכה מחמת שעלה דקרום רש"י שיטתוממילא
 הרא"ש הוא ברש"י הב' הפי' ליסתר. וסופו דמעיקראפתימה
 להעלות רגילות דאין הלמ"מ הריאה דנקבה דמריפותוהרא"ה
 כפידרן משא"כ ליפתר וסופו הוא מכה מחמת קרום עולה ואםקרום
 ואם רפואה העלה הרי נפרכה אי הלכך טובה רפואה להעלותדרך
 נלמד הג' הפי' רפואה. להן שאין הנקבים מאותן הן שמאלאו

 אלא מותם חברתה דאונא רש"י שיטת לפרש יש וכ"כ ל"הממ"ה
 הפי' מתפרקין. אין וכשסרוכ' יפתמנה. לא פ"א פןדחיישינן

 מקרום ולא לדופן הסמוכה כריאה רדמיא הר"ן פי' הוא ברש"יהד'
 ולא סמוכים דוקא ולפי"ז סותמת'. חברתה אונא אלאלבד

 דלא חמישית דעה הוא ב"י שמביא העיטוך בעל )ודעתסרוכים.
 אליבא דלתוס' ונ"מ רש"י(. בדברי פירויטו להעמיס דרוצהכב"י
 ולהנך כשיר' מחציין למעלה או מהיתוך או לנב מגב אפ'2רדרי2"י

 הא ממש זא"ז פומוך דוקא להר"ן והנה טריפה. פירושיםג'
 ולשיסת כשירה. פידושים ג' ולהנך טרימה ארוכה בסירכאסרוך

רש"י
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 וסרוכי וכדומה ויובש מראה או סמיכי בועות ב' הנ"כרש"י
 וסריך דסביך כיון בפועל נקב יש דלו כשירה לחיתוךמחיתוך
 צריך ובדיקה דאסור אפשר תלוי' וסירכא כשירה רש"ילשיטת

 שימת הוא הב' השיטה הנקב. כל סתמ' לא דדילמא בכסידרןאף
 העומד וכל תתפרק של"כ אלא נקב בלא יש דסירכא ורשב"אתופ'
 בהיתוכים ומראה בועי תרי ולפ"ז תתפרק. לא וכסדרן כנקובלנקוב
 בדיקה. א"צ ובכסדרן כשר תלוי' וסירכא טריפה לנב ומגבוסריך
 מחמת ודאי רשל"כ בתו' והוזכרה הראב"ד שיטת הוא הג'השיסה
 בלא הסירכא שם באה ודוהקות זע"ז ששוכבות משום וכסדרןנקב
 נקב נמצא אם ונם נקב שם יש אם לבדוק צריך אין ולפי"זנקב.
 לגב מחיתוך בין סריפה ודאי הוי של"כ סירכא טריפה.בפועל
 עצמה לריאה לא אחר למקום הריאה נסרכה ואם לגב. מנבבין
 י"ח מסעיף הנזכרים אותם חוין פפק. ולא טריפה ודאיג"כ

 החלב ומותר סירכא ספק זהו להתיר נוהגין דא"א בש"עואילך
 ובה מינה אח"כ ודבוקה כפולה סירכא וה"ה ימים. ג'הוך

 ימים. ג' תוך החלב ומותר סריפה ספק רק דהוי בפניםשיתבאר
 דקודם ואמרינן המכה פי מהונלד סירכא גרע לא הופ' לשיטתגם
 עומד מסעם דסירכא תוס' לשיטת להסתפק יש הוא. ימיםג'

 חודש כ"ד א"ד של"כ שנסרכה משעה היב"ח מתחילין אילנקוב
 אין ואילך ומשם להתפרק פופו ודאי יב"ח תוך דאמרינןבעינן
 חומרת דתופס למאן דאפילו עיקר וזאת יב"ח. עוד לחיותיכול

 קודם ומיהו למפרע אוסרין טריפה נמצא דאם י"א חוליןהתום'
 יב"ח: חי דל"ה שרינןיב"ח

 לט סימן טריפיהד;למיין

 או הפתם מן טריפות שום אחר לבדוק צריך אי שאיהשצד
 הריאה. טריפות מע' חוץ לבדוק צריךדאין

 )ש"ך הסתם מן סריפות שום אחר לבדוק צריך דאין מבוארשם
 מצויים דלפעסים האידנא דחזינן אע"ג וש"פ ותב"שופ"מ

 מעיקר אבל וחומרות כפיקות משום הוא מהכשרות יותרהסריפות
 ידו על לחוש שיש ריעותא חזינן אי רק תב"ש( כשרים רובהדין
 סריפות מן חוץ טריפות אותו אחר לבדוק צריך טריפותלאיזה
 מריפות כל אחר לבדוק חז"ל גזרו המצוי מיעוס והוא הואילהריאה
 ואפי' בעוף( )חוין ילדים בין זקנים בין וחי' בהמה מין בכלשבה

 אותן ואפי' בדיקה דצריך הרי בנאבדה ביונקים )מדפליגיהיונקים
 בדיק' בלא לאכול גדר הפוריו וכל ב"א( לביתו והובא ביערהגדייים
 דאיכא ופ"מ ותב"ש ופר"ח הש"ך והפכימו )מחבר נחשיי2כנו
 דליכא אמרינן ולא דרבנן איסור כשאר הבשר על דרבנן איסור'2ם
 נאסרו הרי הבשר על איסור שם איכא דאי ונ"מ גברא חובתרק

 דין בדיקה בלא לאכול כדי במזיד עבר ואם להעובר(.הכלים
 שלו הוא אם עצמו למבסל ראסור במזיד שמתבסל כאיסורהבשר
 בנאבדה בפמוך שיתבאר אף )שמ"ח בשבילו שנתבסל למיוכן

 בדיעבד דמותר וטלאים בגדיים או גדול בהפסד דמותרהריאה
 כדין וטלאים יבנדיים בה"מ אפי' אסור במזיד באיבדהמשא"כ
 בהם שנתבשל הכלים וגם פ"מ(. דרבנן איסור במזידביטול
 שאסור אלא מותר הבשר גם ולאחרים אפור שהבשר למיאסורים
 ודוקא לנכרי. שמוכר כמו טריפה בדמי רק כשרה בדמילמכור
 ואיכד קאכילה לעצמו הי2והט אבל קנפינן. הבשר למכורכישוחט
 כ אסור בשבילו שנתבטל ולמי דלעצמו אף אזי במזידהריאה
 דלא צ"כ בסי' )כפר"ח כשירה בדמי אפי' לאחרים למכרומותר
 מיקל הפ"ת וכן הריאה באיבד כאן מודה הכר"ו ואפי'כש"ך
 נבדקה בלא דוקא וכ"ז כאן(. הל"ש כ"ה בפ"מ כנובאלגכורי

 סריפוה משאר נבדקה שלא רק מפירכות נבדקה אם אבלמהסירכות
 לו לאסור דראוי אע"ג במזיד הריאה ואיבד וטלאם בגד"םאו

 מותרים בהם שנתבשל הכלים מ"מ תמיד כך יעשה ש,אהבשר
 כדי הדיאה איבד אם החלב ודין פ"ג( מב"א וכ"מ כ"ה)הל"ש
 מתכוין(. אינו החלב )דלענין לו גם מותר החלב הבשרלאכול
 )ל"ש(. לדידי' החלב גם אסור החלב לאכול כדי גם איבד אםאבל
 לכתחלה יכול ימים ג' קודם שנחלב מה רק חלב לו איןואם

 אין )רבסידכא החלב ולאכול הבשר לנכרי ולמכור הריאהלהשליך
 חיישינן. לא הבטן מן הבא ולטריפות ימים ג' עד רק החלבאוסר
 שנסרכה רבה מכה בצלעות נמצא הריאה שזרקו אחר אםאכן

 עד מפפק החלב אסור ישינה מכה שהיא דניכר בצלעותהריאה
 קודם מן החלב בהן שנשתמשו הכלים אכן ול"ש(. )פמיב"ח

 )ל"ש:( כשרים המכה שנמצא ב"י אינו אם ימיםג'
 מבואר שם בריאה. הבדיקה הא אופן באיזה שאלהשצה

 וימשמש בנחת לפנים ידו הבודק שיכניםדהיינו
 על שוכבת בעודה )ויבדוק הדעת וישוב במתון הריאה חלקיבכל
 לוקחים לתלותה כשמזמינין עושין טוב ולא בתלייתה ולאהארין
 יחתוך ידו וכשיכניס ב"א( בדיקה קודם אותה ומנענעיםלמסה
 כניסת מכרי יותר )ולא הצלעות לצד ויטה הטרפש לפתוהבנחת
 קסן נקב חותכין ויש סירכא.? איזה שם יחתוך שלא כדיידו
 שמ"ח. הנקב מרחיב ואח"כ סביב ולבדוק אצבעו להכניררק

 מנהג והוא החזה תחלה לקרוע בבריקה שנהגו ויש ב"אוכתב
 סריפות ושאר סרכות או חליף או חסר בה אין אם וירגישרע(

 ג"כ מריפות שאד אחר בדיקה צדיך דלכתחלה בריאההתלוים
 תב"ש שיתבאר כמו בדיעבד נ"מ אך מסירכות.? דוקאולאו
 שיהא צריך זה דבודק השמ"ח וכתב ל"ט.? לסימן בפתיחהופ"מ
 הריאה בדיקות ריני בכל בקי שיהא דצריך ל"מ ובקימומחה
 הריאה צורת כל ויורע ובההרגשה ביד בקי שיהי' צריך אפילואלא

 ומרגיש בפינים וכשבורקה הבע"ח.? בתוך הנחתה ודרךומקומה
 בדיקה(. שמה פנים )דבריקת יותר א"צ מדינא טריפות בהשאין
 ולנפוח הריאה אח"כ להוציא נוהגין( אנו )וכן מקומות ישאך

 כן רנהוג והיכא ורמ"א( בב"י מובא בה"ג ביעם )מרדכיאותה
 שנתבאר )כמו במזיד נפח לא אם מקומות ובאותן לשנות.?אין
 יש מ"מ לנפוח נהוג דלא במקומות ואפילו וב"א( תב"שלעיל

להוציא
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 כי עין במראית יבודקה כרי פנים הבדיקת אחר הריאהתהוציא
 היוצא תלץה ס.רכא או נקב איזה או פסולה מראה יטם י"ט'טמא
 כשהריאה להרנ"ס יכול '2א,ן מה ריעיתא ,טאר או אחרת ר'עיתאמ,

 על חרם שנזרו גרויים ו"ט ס"ב השמ"ח )וכתב הבהמה,בפנים
 כ"א 4הור פנים בר.קת עי יסמוך ו,א זה עי 'טבמקומםהבורקים

 יומ נה יטכיח 'טהבר,קה בקהלה י2ניפ מכסה היטנ 'טהורגלבודק
 אבדיקת לפמוך '2נוהנין במקום ואפילו נוהגץ( רא,תי וכןיום
 הריא' להוציא צריך קצת ריעותא איזה בפנים כשמרג"ט מ"מפנים

 לנפחה צריך עומדת במקומה הריעות' עריץ ואם כהלראות
 דבמקומות ס"ה השמ"ה וכתב הש"ךן לרעת )תנ"שו4בדוק
 ונאבדה ש4'מה ונמצאת בפנים בדקה אם ריאה כל לנפוחשנהגו
 הביא דבד"מ ןכיח מרובה הפסד בלא אף להתיר יש נפיחהקורם
 נפיחה בלא הריאה נאבדה אי מ"ס הריאה לנפוח דנהגוואע"נ
 ולא לכתחלה כן לנהע על"הו לו קב רהכי לף דקים אלמאכשירה

 לבדיקת צריך שמים יראת שהרבה רכמו ב"א וכתבבדיעבדו
 חבסל שים'ר צד,ך והבודק הריאה בבד'קת להיות צריך כןהככץ
 לאט ויתנהל הבדיקה מעמן לא שהם זרות מחשבות כלסלבו

 מחבואי בכל לחפש הרעת ךישובבמתון
 ריאה"

 שם בשוננ או באונם בדיקה קודם הדיאה נאבדה  ק~ש*לדקשצו
 להתיר הפ"ת )דעת הבהמ' להתיר ראץמבואר

 טריפהג לספק עשאוהו ז"ל דחכמים והעלה חולק השמ"חאך
 יש לאחרים אך גדול. בהפסד אפייו לעצסו יחמיר נפשובעל
 ובמררכי התרומות וס' וריב"ן הלוי ור"י )בה"ג נדול בהפסרלהתיר
 להתיר התב"ש הסכים ואחר" רמ"א אך לאסוה רעתםךש"ש
 במקוםלאחרים

 הפ"3"
 )דמחמריט הריאה רבנאבדה הל"ש וכתב

 וכ"ה להתיר יש ימים ר תוך ת מבהמה חלכ לו יש אם ה"מ(בלא
 הבהמה דאם ב"א ובתב כב"חן )רלא הפ"מ דעת וכ"נהכר"ו
 )הוסט 'טקורין '2יעו4 כגון מחיים וריעותא חיטיט איזה בההי'

 שנסרכה סימן '2זה וכדומה רבה מכה בצלעות שנמצא אובל"א(.
 ונם בה"מ אף בדיקה ניא הריאה נאבדה אם הבהמה לאסור'ש

 מראין החולי '2זו החיב לאכו, אין הבהמה בחיי ואפי'הח~ב
 החלב בהם '2נתב'טל בכלים להקי ייט בזה ואף 'טלהם ריאה'טנסרכה

 הריאה לברוק להם שממרו דח'טו"ק כתב ועור מעל"ע.אחר
 כנאבד' דינו לפנינו הריאה ואין בבדיקה מומחים שהםאע"פ
 כנאבר' דינו ובדקו הלכו מעצמן או בשונג להם מסרו ואםבמזיך.

 באונם: אובשוגג

 וחיות. וטלאים בגדיים בדיקה קודם הריאה נאברה ,טאלהשצז
 כמו בריקה נזרו לכתחלה רק ראצלם מבוארשם

 בלא אפי' להתיר ייט באונם או בשוגג בריעבר מ"מ בהמותבשאר
 שמ"ח(. בריעבר גזרו לא לכן מירכות כ"כ שכיחי לא )רבהםהפסר
 )אע"ג זה דין להן '.ט וטלה נדי אדם בני בלשון שנקראים זמןוכל

 בריקה לענין הכא ל' תוך כ"א להקל ראין נתבאר ל"ה בסי'דלעיל
 ומלאים בגריים אפי' לעצמו יחייט נפש ובעל ותב"'ט(. ש"ךמקילין
 להיות רגילים בבתים הגדילים וטלאים לאחרים. כן יורה יאאבל

 אחר כ"א יתיר לא הריאה נאברה אם ולכן לרופן. סרוכההריאה
 שעדיין רכים ועגלים מירכא. שם נמצא לא אם בצלעותהעיון
 אוכלים גם הם אם אבל וטלאים. כגדיים רינם אמן שרייונקין
 )הש"ך להם. יפה 'טאין ממאכלים באים הסידכות הרוב דעללא

 שנתו בתוך ררוקא העלה והב"א הכריעו ועו"פ והשמ"חמסופק

 אין וטלה גדי ונקראים ורכים קטנים שהם אע"פ שנתו אהראבל
 יזט הדשים ה' אהר למעך שנוהגין מקומות באותן לכןלהקל.

 דאם וב"א י"ר ס"ק והל'"ט הפ"מ וכתב בנאברה(.'החמיר
 ער בבהמות טריפות מין איזה טובא שכיהי גליל באיזהלפעמים
 רואים אנו כאשר מחצה על מחצה ועכ"פ נטרפו הרובשכמעט
 בהפ"מ אפי' בנאברה טריפה אז סיבה לאיזך כך '2נזדמןיפעמים
 שכיחי אם וטלאים בגדיי' ואפי' כשירות( רוב תו דליכא)כיון

 הכי: רינא נמי כןבהו

 כנון טריפות משאר בדק ולא מסרכוה ברק אם שאלהשצח
 להרגיש יודע רק מריפות בהלכות בקי אינו ידו שהכניםשאותו
 בהמ' ראפי' מבואר שם הריאה. נאברה ואח"כ סירכ' 'טםשאין
 וש"פ(. ותב"ש ופ"מ )ש"ך ה"מ בלא אפי' להכשיר ישנדולה
 שהוכתה כגון בבהמ' לפעמים טריפות איזה שכיח ראם הי"'טוכתב

 בין )ב"א( וה3לגולת עצם נתרוציז רשכיח רבה מכהבגלנולתה
 אסור בדיעבד אפי' בדק לא אם מאווזות( הוושט בדיקת )כגוןבעוף
 שכיה אם מ"מ לכתחלה אף בריק' דא"צ אברים בשארואפי'
 ופ"ם הל"ש )כ"ה אסור בדיעבך אף בדק לא אם טריפותאיזה

 הסירכא אם עוף של בריאה סירכא נמצא דאם הב"א וכתבוב"א(.
 על נמצא ולפעמים טריפה. העוף חלל לצד אבל כשרלצלעות
 סירכא אינה אבל סירכא בה יש כאלו שנראות אווזות שלהריאה
 דרך שזה שיאמר בקי עפ"י רק בזה להתיר אין להמצאיטררך

גדולם:

 בריקה קורם בקי שאינו ישראל או גוי נטלה אם שאלהשצט
 ריעותא. שום בלי שלימה היא והריוהחזירה

 רק לברוק שנוהגין במקומות אפילו לנפחה דצריך מבוארשם
 בסירכות מרגיש הוי הגוי שנטלה קודם ררילמ' חיישינן הכאבפנים
 ירגישו ראולי לברוק וצריך כבר ניתקו דעתה רק בודק הי'אי

 כשירה כקום בה מרגישין אין ואם נקב, או מניתק מקוםאיזה
 סירכא שם הי' לא ודאי לפנינו רשלימה )כיון ה"מ בלאאפילו

 לא ואם בפושרין. הנפיחה אחר לברקה ייט ולכתח4התב"ש(.
 הש"ע שכתב נופחין )רהאי בה"מ, כ"א להכשיר אין כילנפחוה
 הב"ח. כרעת מחמיר הט"ז קאמר לכתחלה רק הרמב"םביטם
 וחיות וטלאים בנריים או תב"ש(. בה"מ כ"א 4הי,טיר איןלכן

 לעיל(. )כנתבאד במזיר ברק כלא רינו נפח לא במזיד ואםוכיוצא.
 כ' סי' עה"ג ותשו' ט"ז סי' תבואה פרי ות'טו' הב"א העלהוכן

 רלא )כתב"ש אבריקתנו ולסמוך להקל ייט הדחק ושעתדבה"מ
 :כט"ז

 נסרכו ראם מבואר שם להדרי. רסריכי אונות תרי שאאהת
 ראשונה אונא שנסרכה מיבעיי לא כסררןיטלא

 אלא טריפה רוראי שבה מקום כל לשלישית המקומות מכלמאחר
 זו מגב בשמאל בין. בימין בין שאצלה לאונא אונא נסרכהאפי'
 מקום )רהיינו להתוכה או זו של לחרורה זו מנב או חברתהלגב

 מקום החיתוך סוף )דהיינו לשיפולי וכ"ש מזו( זושמחותכי'
 זו משיפול שנסרך או הנפיחה(. ע"י מזו זו קצתשמתפרדים
 לחברתה אונא מקמא או שבה מהמקומות לאהר שבצידהלחברתה
 נסרכו אם אבל וטדיפה. כסררן שלא מקרי כ"ז שבה מקוםלאיזה
 מחיתוך )רהיינו שביניהם בחיתוך להדרי הסמוכות אונותשתי

 במקום כסררן עומר ואם וכשירה. כסררן הוי שאצלה(לחיתוך
ההיתוך
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 הש"ך דעת הסירכא מקום שנראה עד האונות ונפררוהחיתוך
 הב"א. וכ"ה לאסור מנהג דיש לא אם הל"ש וכ"ה להכשירופר"ח

 יפה ומתכם' חוזר ואם לאסור ראוי מנהג דבאין כתבוהתב"ש
 שיפולי לצד מחציו למעלה נסרכה אם אבל )ב"א(. כשרכשנופחין

 כרמ"א לאסור ו' סימן וב"א השמ"ח העל' לחיתוך מחיתוךאפי'
 טריפות )ובטעמי אחרונים ובדיקות כהר"'ו דלא ופ"מוש"ך
 ור"ן רש"י יש'טת ורא"יש ריט"י 'טיטוז הראיטונים נחלק.פירכא
 כדברי מחמירין ואנו הראב"ד ושיטת תוכפ' ושיטת רש"ילשיטת
 בדיקה בלא אפילו בכסררן ~הכשיר אלו מדינות וטנהנכולם(.
 רש"י לשיטת אפי' לריעותא זה חשבינן דלא נוהגין וכן)ש"ך
 להניח יש וכה"ג חדש' בעיר כגון נהיג דלא והיכי שכ,"ח(ז"ל

 להפםיד א"צ אך מבצביו אם לראות ולנפוח בפושרין זהמקום
 להםיר צריך ראז לאומא אונא בין שהוא לא אם מתחלההפירכא
 ב"א. בפושרין בדק לא אם כשר ובדיעבד בדיקה קורםהסירכא

 של עיקר לצד מתציין לכוטה כנסרך דוקאאך
 האונות_

 אם אבל
 בבירור דנהגו במקום לא אם כדיקה צריך מחציו למעלהנסרכה
 אף בה"מ להקל העל' )והב"א ותב"ש. פ"מ בריקה בלאלהקל
 אצבע כטלא והוא חלון שאין והוא להקל מבורר מנהגשאין

 מבורר מנהג שיש לא אם בגם' אצבעות וב' בדקהמשיפולי
 עמירת מקום היטב לראות נפיח' בעי בכסררן אפי' מ"מלהחמיר(
 בדלא לאסור יש בריעבד ואפי' הוא כסדרן לאו שמאהסירכא
 כאן אבל סירכא הי' יטלא די"ל הריא' מנאבדה )דגרע כללנפח'
 נפח לא אם מ"מ לאיסור. למיחש איכא סירכא דחזינןכיון
 בקי והוא ונאבדה כסדרן ממש הוא אם היטב לה,2גיח נתכויןרק

 סכ"ז(. וב"א ל"ש להכשיר יש ממש כסדרן שהי' לי בריואומר
 ונמצא דבדק אירע אם בדיקה צריך שאין אלו במקוטותואפי'
 ראוי רש"י לשיטת ואף והראב"ד תוס' )כשיטת טריפהנקוב

 שהסירו ואירע בה כשהסירכא בצבצ' לא אם וכןלהטריף(.
 )כשיטת טריפה הסירכא שהי' במקום ובצבצ' הסירכאממנה
 מפקפק והל"ש להכיטיר ראוי רש"י לשיטת אף וראב"דתוס'
 סמוך בסכין המירכא שחתך )כגון בנחת שנטלה ודוקאבזה(.
 ונמצא מו"מ ירי על עוברת שהסירכא היכא וכ"ש ל"'ט.לבשר

 לתלות שיש בגוונא בכח פרקוהו אם אבל תחתי'(.שמבצבץ
 יש הוא מחיים דנקב היכר ואין הפריקה מחמת עתה הנקבשנעשה
 להכשיר. יש גדול צודך בלא דאף ב"א וכתב )שמ"ח(.להכשיר

 לתלותו ויש נקב תחתיו ונמצא מיעוך ידי על המירכא עכר'ואם
 בשם מ"ש ל"ו סי' בסוף )ועיי"ל להקל. יש וכה"ג הטבחביד
 האצבעות בין גלגול ע"י במיעוך ודוקא משה(. השיבתשו'
 נקב נמצא )ואם להקל. אין הצפורן קליפת ידי על מיעוךאבל

 ב"א(: טריפה החתיכה בין אף הריא'בקרומי

 ועלתה כסדרן סירכא בה שיש לריאה נפחוה אם שא?התא
 הוא דפשוט מכואד שם כנפיחה. הסירכאגם

 אח"ז לברוק דצריך השמ"ח ורעת רש"י(. לי2יטת )ואפי'להטריף
 בתוך דם נמצא אם דה"ה הב"א וכתב דא"צ(. העלה)והב"א
 בזה מיעוך מועיי ואינו להטריף יש כסדרן יטהוא אע"פהסירכא
 ונהפכ' הסירכא מראית משתנית הסירכא שחתכין אחר אםואפילו
 מש"כ ל"ז סימן בסוף )עיי"ל היא נקובה דודאי טריפהללבן

 ב"א:בשם
 כסדרן רסרכא או חלון עם בכסדדן סירכא נמצא ,מאלההב

 בעיקר האחד ראשה כגון באלכסוןהולכת

 אפי' דבכסדרן מבואר שם שכנגדה. החיתוך כחצי אחדוראשה
 חלונות כמה וביניהם כסדרן סירכות הרבה יי2 ואפילו חלוןיש

 כשיר'. באלכסון שהולכת או בזה( רמפקפקים כיש דלא)תב"ש
 וקצר' באלכסון הולכת ואם להתפרק(. עשוי אין כסדרן)דכל
 בסירכא הש"ך טדברי כן הוציא )תב"ש תחתי' מקמט שהבשדעד

 זו כגון כסדר מונחת הריאה אין הסירכא ידי שעל אוכפול'(.
 הב"א וכתב וב"א(. ופ"ת )תב"ש לאסור יש ~אחור וזולפנים
 אם בין להתיר יש ומשמוש מיעוך ע"י הסירכא אזלהדאם

 שעדיין הקמט נתפשט לא בין הסירכא הסרת אחר הקמטנתפיטט
 ממקום לסירכא דמי )ולא ~הכשיר יש הסירכא '2עברה אחרמקמט
 למקום דממקום לגמרי הקמט נתפשט לא אם בכה"ג דטריפהלמקום
 משא"כ לריעותא ב' הוי מקמט הבשר ואם הנקב על מגיןאין

 הגנה(: לה יש דהא ריעותא שום אין מחציו ד~מטההכא

 קצרה ואחת ארוכה אחת זו אצל זו אונות שתי ?:איהתג
 מבואר שם כסדרן. החצי מי2עדין אונאבאיזו

 למטה בקצרה הסירכא רבוקה אם ואפילו בקצדה החציורמודדין
 לי' והוי הכא זיל אמרינן )לא מחציו לטטה ג"כ ובארוכהמחציו
 תב"ש(. בקטנה החצי מודדין רק נאלכפון דהולכת ולפניםמחציו
 וכשנופחין לחודה שסמוכה רק ולפנים מחציו בכסדרן המירכאואם

 ומתרחקת קצת שם פרודה שהיא מחמת הסירכא מקום נראההריאה
 לשיטת ר"ן הוי חוד ובכלל בזה האוסרין לדעת יחוש )ישמחכרתה
 העל' התב"ש אך מקילין והפר"ח והש"ך הראב"ד(. ושיטתרש"י
 המנהג שיודע במקום כ"א להקל ואין האוסרין לדעת לחושדיש
 להקל העל' והל"ש מנהגן. יסתור אין אז בבירור להקלמקדם
 וכתב לאסור. מנהג זה במקום שיש בירוע כן אם אלא הש"ךכדעת
 הוא מחציו למעלה אם ספק ויש האונא הסירכאבאמצע דאםב"א

 אם ובין חלון יש אם בין להתיר יש מחציי' למטה אםהסירכא
 כפק ויש האונות אמצע עד האונות מעיקרי שיוצאת כגון חלוןאין
 ולשום בנפיחה הריאה לבדוק יש כוקום וכוכל למעלה. קצת עולהאם

 מבצכ'1: אינו אם לראות הסירכא מקום עלרוק

 תלוי' סירכא יוצא סירכא ומאותה בכסדרן סירכא שאלהתד
 לסירכא דבוקה או מקום לשום נדבקהשלא

 בלא לדידן וכשר כפולה סירכא הנקרא רזה מבואד שםעצמה.

 רק אלו מאונות באחת אפילו אחר למקום דבוקה ואםמו"מ.
 דלא ותב"ש ופר"ח הט"ז )לרעת טריפה ולפנים חתוכן מחצישלא
 מו"מ(. בלא אף להתיר בה"מ כ'ט"ך העל' סקנ"א והי"שכש"ך
 ירא' מו"מ ע"י הכל )דכשניטל ומשמוש מיעוך כאן מהניומ"מ
 ש"ג ומ"ע הל"ש ולדעת בהפסד ולתב"ש הוא ליחה הפשטתדדרך
 עברה לא החתיכות שבין הראשונ' ואם הפסד(. בלא אפי'ע"ג
 התב"ש רעת משמוש ע"י עברה כפולה הכירכא רק המשמושע"י
 הפמיר. לא בהפ"מ דהמקיל העלה הב"א אך להטריף. שםומ"ע

 ל"ש). לתר"ל להצטרף ל"ה ריעותא אפילו בכסדדן כפול')וסירכא
 הסירכא תעלה שמא לראות הריאה לנפוח בזה דצריך הכ"אוכתב

 רוק ישים ואח"כ הסירכא תחת מקמט הבשר י2תהי' אובנפיחה
 שם. מבצב'1 שמא לדאות הסירכות דבוקות מקום בכל פושריןאו
 סירכא כדין דינו הריאה בשר ,טמקמט נראה הנפיחה ע"יואם

 שיתבאר; ומקמיט למקוםממקום

 מבין יוצאת שבנפיחה עד וארוכה ככסדדן סירכא ליאלהתה
 השמ"ח דעת מבואר שם הגב, לצדהחתוכים

ום"ע
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 או הפ"מ דבמקום העיו והב"א והל",: תאסור ע"ג ש"גומ"ע
 הסירכא ואם יהקל. יש היתר צד איוה עור שס שישבמקום
 מקמא .וצאת או החתוכים בהוך מעצמה ומונחת ומתכפלתארוכה
 הגב לצד ,הו'ו הכפי יהוציא אם'2ר ארוכה שהיא '2מתוךאע"פ
 'טא'ן במקום בזה גם המחמיר סיים והכ"א וי2"פ(. )תב"שכשר

 תע"ב: מטפח יוהר ארוכה כ'2הפ,רכאה"מ

 ודבק החתוכים מעיקר יוצא קרום כעין יש אם שאלהתו
 למעלה אפילו רכ'2ירה מבואר י2םבחהוכים.

 דהיינו השיפולי עד הקרום נפרך ואם וש"ך( ומ"ז )מחבדכוחציו
 גוונ' בכהאי להתיר ה'2מ"ח דעת היטיפוך. החוד עלשנסרך
 מפקפק והפ"מ וש"ך הט"ז לדעת )וכ"ה בכלל ועד ה':יפולידעד
 ריש הוא בכלל( ער )ולא היטיפולי ער דרוקא העלה וה4"'2בזה(.
 יוצא ואם בזה. גם להקל דמנהג היכי לא אם הב"א וכ"הלהקל.
 ואפילו כשר עצמה להקרום דבוקה או זה מקרוס תלוי'סירכא
 הל"ש לדעת בכלל עד ולא השיפולי ער דווקא אך מחציו.למעלה
 אונא לאותה רבוקה ואם גופי'(. בש,פולי אפילו השמ"ח)ולרעת
 בקרום )כאן כ'2ר מו"מ ירי על הסירכא רק עברה אם בחיתוךשלא
 הנ"ל כפול' כבסירכא שניהם שעברו כעי רלא מודה השמ"חנם

 יא מיעוך ואפ'יו כיל ריעותא אין ררקרום רכשר להל"שוכ"ש
 דצריך ובה מינה יוצא אם כפדרן בס'רכא מ'טא"כ בקרוםצר'ך
 השם"ה דעת עברה לא ואם י2מ"ח. החתוכים מבין אךלמעך

 ורוקא כשר( כאן כ"ש כפול' בפירכא הל"ש וירעתלהטריף.
 אלא אינה חלון בה יש אם אבל קרום. באיתו חלון שוםבליכא
 שלא סירכות )ככל מיעוך צריכה מחצי' למעלה הוא ואםסירכא.
 משום מחציין לכוטה בין למעלה בין אסור בועה וביוטכסררן(
 ואי; חלקה שאינה קרום יטאינ' ניכר ואם ופ"מ(. )ש"ךתר"ל
 ירק עב בין חילקו לא וש"ך )הב"י ביותר עב או מקום בכלשוה
 כשאר מהריר שנעשה ניכר זה לדק( עב בין מחלקין ש"פאך

 בכסררן כ"א כשירה )ואינה סירכא כדין כ"א כו לדון איןסירכא
 המורה החכם עיני בראות תלוי' זה ורכר מחציין למטההיינו
 שאם הב"א וכתב וב"א(. תב"יט משערינן נפוחה כשהיאוהכל
 למעלה מתפשט אינו אם קצת עב שהוא אלא קרום תבנית עליויש

 ממנו ויוצא קרום שהוא ובתבניתו בדקותו לבקיאים וניכרמחציי,
 עוברת אינ' אפי4ו בחיתוך יטלא עצמה אינא לאות' שרבוקקרום
 ע"י עוברת אינה אם לדופן בדבוק אך להכשיר. יש סו"םע"י

 סוף עד מתפשט אינו ואם ב"א. ה"מ באין להחמיר ישמו"מ
 הפירכא עד החיתוך שיפול מסוף כאצבע נשאר וערייןהחיתוך
 אותו דן הפ"מ נם מקום בכל 'טוה ובאינו להכשיר דישרעתו
 ייט ואם רק( אחר ובמקום עב א' שבמקום )בנון לסירכאהקרום

 בקרום: להקל לצדד ונראה לעיין. ישבועה

 דאין מבואר שם לדופן. מריאה הנמצא קרים שאלהתז
 במקום אבל לחיתוך מהיתוך כ"א קרוםמקרי

 שהוא אעפ"י לחוד מחוך אפילו בו וכיוצא לדופן מריא' כוגןאחר
 ההיתוך מעיקר יוצא הוא ואם סירכא. אלא אינו קרוםכתבנית
 לדעת )ל"כ, להקל יש קצת מגולה במקום להוד בסמוךוהולך
 בקרום. כאן מיקי התב"ש אף אלא כה"ג בפירכא גמ דמתירהל"ש
 אפי' ובקרום ריעוהא עכ"פ הי- כה"ג דבפירכא כתבוהל"ש

 הוי(; 4אריעותא
 החיד. וגמ ההתוכים בין הרבוק-ם שירכא או ק-ים :טא"התח

 ול"ש; תב"ש תום' ליטיטת ובין רש"ילשיטת

 )בין וטריפה מחוד כסרכא רהו"ל מבוארשם
 אונות ב' בין וקרומים בסירכות הילוק י.2 אם 12אלהתט

 הילוק דאין מבואר שם לאומא. אומאובין
 לחיתוך מחיתוך דהיינו בכסדרן ךאומא אונא בין הסירכא דאםרק

 שכ"כ )וכ' וט"ז ורש"ל מהרי"ק דעת חלון שם ויזץ מחציולמטה
 בשם כתב ונה"כ והש"ך להטריף. מפרא"ג( ומהר"למהרי"ל
 וכתב חלון(. עם קאומא אונא בין )אפ.' להתיר פוסקיםכמה
 לאמור יש הם"ם דבאין העלו שם ומ"ע והתב"ש המנהג. הואיטכן

 מהני: ומשמוש ומיעוך להתיר ישובה"מ

 מבואר שכ שבריאה. מקום לאיזה '2נסרכה וורדא ~ט~ל?דץתי
 נמרכה ואפילו טריפה שתסרך מקום לכלרוורדא

 דפעסים בהכי דרבותייהו )ל"א בו נדבקת כולה ואפילו שלה4י,פ
 ומשמוש מיעוך בה מהני אבל ותתרפק) מהכים יוצאת בחייהרבה

 בדקה לא ואם כשירה. היא שלימה ואם בפושרין בנפיחהויבדקנה
 בנמיחה. ויבדקנה מהכיפ בנחת ריפרידנה השמ"ח )דעת טריפהכן

 מיעוך רק להפרידה כולה בדבוקה יסמוך דאין העלהוהי"ש
 אם פושרין ובדיקת סו"מ דבעי הב"א וכ"ה מהניומשמוש
 ואם טריפה(. נקב בו ונמצא רהפרייה אירע אם וברבוקהמבצב'1
 מכיסה לצאת יכולה '2אינה רק דבוקה ולא לכ.פ כרוכהאינה
 נפרכת תהי' שלא לראות חיתוך ע"י אותה פותחין הצורךריעת העלה והב"א בצ"ע. הניח דמש"א בשם השמ"ח רוחקמחמת
 של בעצמות' הריעותא שאין כיון ולתכשיר להקל וי,טבכיסה
 ע"י עוברת אם כשר זל"ז נסרבו אם ל"ה( בסי' )עי"4ווררות שני להן שיש בופילאקסען שקורין דמריאות )ובוורדות כליהווררא
 והם אצבע כעובי אחד בשורש וורדוה יי .ש אם שאיהתיא

 דטריפה מבואר שם לזו. זו להדדיסרוכים
 ודעת להתפרק. עשויות מראי .ותר ע"ז זה רוהקן שהלבכיון

 ל"ה )בסי' והל"ש מהני. לא מו"מ דאפי' ז"ט בשםהשמ"ח
 שהם בכפדרן נסרכו דאם העלה והב"א בצ"ע. הניחפקל"ב(

 להתיר. יש מיעוך ירי על עוברת הסירכא אם לזו זומתאימות
 זו וורדא לגב זו וורדא מהיתוך אלו בווררות סירכות י'2 אםאבל

 להם ויש ומבטן מלידה לב' חלוקה זו שווררא בקיאיםהבורקים
 לעין נראה אם אמנם מיעוך. מהני ולא להסריף ייט לגב מגבאו

 מקצת הפרון יש אם וכן ב"א. בה"מ מו"מ ע"י להקל יש א'שורש
 באופן באומא או באונא החסרה החתיכח ונמצא הוורראמן

 או באומא הרבוקה לחתיכה הוורדא מן סירכא יש אם אזרכשר
 להצטרף הון )וריעותא כשירה שלה הכיפ עם שלה ב'טורשימטה נרבקת הווררא ואם וב"א(. )ל"ש מו"מ מועיל ואין טריפהבאונא
 ושיעורם לכים הגב מצד בשורשה שנרבקת רבותייהו דהכיי'"ט(.
 לאו מזה למעלה )אבל בריקה וא"צ החריץ שכיה נגד מקוםעד

 אין הכים אל אותו המדבק עור אלא הלון אין אפי' או חלוןייט אי סירכא ע"י אבל דיבוק ע"י ודוקא בדיקה וצריכירבותייהו
 מחמת הדבוק אין אם לרקרק צריך ונם וטריפה. טוב רבקזה

 נ' סי' סוף בתשו' והב"א טריפה. ודאי שאז הוא מכהאיזה
 ובמי. השורש. רק נדבק שלא בבירור רק להכשיר ואיןיהחמיר יש אז לכד השורש שהוא ברור וא,נו ספיקא דאיכא דהיכיהעלה
 המקום ער חבור' מקום מתחלת זה בדכוק להקל דיש העלהע'

 מל ההוא מקום )'2ער הוורדא בצורת ולהתלבש יהתענל.2מתחיל
 ווררא(: שירששם

דעת

שאלה
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 מבואר שם בכפררן. להווררא שנמרכה מקמא ת יתו שא?התיב
 בצד )שעומרת בכפדרן בנסרכה אפי'רטריפה

 ל"ם ול"ש משם"ה הנראה ולפי לוורדא בכסדרן ונסרכההווררא
 סי' לעיל ועי' סו"מ ע"י להתיר יש הב"א לדעת אכל ג"כמו"מ
 ואם רל"ם(. פשיטא כסררן ובשלא מ"יט. קצ"א שאלהל"ה

 לוורדא. כנמרכה דינה ג"כ בכסררן יהדרי מקמא יתרת שנינסרכו
 ודוחק. שוכב הלב שאין במקום לראות קצת בזה מקיל הל"שאך

 בדיקה בלא וכשירה לה יש אונא רין בכמררן שנסרכה ברריויתרת
 ל"ה(: בסי' )ועי"ל מו"מ ל"ם כסדרן שלא נסרכהואם

 לשמנינות או לגרגרת האומא או האונה נסרכה אם שאלהתיג
 הווררא לטרפש או הכבר לטרפש או לכיסו אוהלב

 הערוגות ב' בין היורר לסמפון או לרחם או הלב טרפש סוףשהוא
 דאפילו מבואר שם הסמפונות. לשמנינות או הלב לקנהאו

 כל )והכלל טריפה פילוש שום בלי הללו מהמקומות לאחרסרוכה
 כסררן(. שלא מקרי רהכל טריפה שתרבק או הריאה שתסרךמקום

 )שם"ח(: הכל ולמעך למשמש נהגו אלוובמרינות

 מהן אחת אם לגרגרת הסמוכות העליונות האונות שאלהתיד
 שם סמיכתן. במקום לגרגרת רבוקות שתיהןאו

 עור או מירכא כעין כ"א ממש דבוקים אינם ראם השם"חהעלה
 מעיקרא בחוזק וארוקה חלון רליכא אע"ג המרביקיםביניהם
 כ"א לגרגרת האונא בין הפרש שאין עד קצרה והפירכאלסופה
 ממש רבוקים )דבעינן טריפה אפ"ה בעלמא משהו מזעירמעט

 ברבוק דבוקים הם ואם המרביקם(. אחר דבר ע"י ולאבתולדה
 הרבוקה השמאלית באונא דנסתפק כע"י ולא )תב"ש כשרגמור
 רבוקות(. העליוניות אונות כ'טשני רוקא בורקים כיש רלאוגם

 ובסופו מררכי(. רברי בביאור )תב"ש החלון לתוך קטנהאצבע
 להכנים שיכול כ"כ גרול חלון ואין סופו עד מעיקר ברבוקיםודוקא
 קטנה אצבע מרוחב פחות מ"ם אך חיתוך. כדרך קצת פרוד'אפי'

 גרול חיתוך אפי' בסופו להקל דנוהגין מקומות יש אךשם"ח.
 גרול חלון הוא )ראם חלון יהא שלא ובלבר נהוג( רנהוגוהיכי
 לגרגרת הרבוקה האונא ריבוק ורוחב ה'א( דסירכא אכורינןכ"כ
 שאז קטנה אצבע מרוחב פחות בצררים שהפרור כ"א להקלאין
 וכ"ש קטנה כאצבע אחד בצר כשיש אבל חיתוך. היכר רקהוי

 דאין טריפה בכ"ש אפי' פרוד ובאמצע הרוחב בצדרישמהודק
 בצדרים כשהפירור דאפי' הב"א וכתב סירכא. אלא טוב רבוקזה

 אונא ולהניח בנפיחה לברוק צריך מ"ם קטנה אצבע מרוחבפחות
 בכל כולה דבוקה בין חילוק ואין מבצבי1 אם ולברוק בפושריןזו

 להצטרף(. הוי ריעות' )ומ"ם לבד במקצתה או הגרגרתאורך
 פונה אחת חורין שני בה יש הימנית עליונה רבאונא הב"אוכתב
 בעובי' רבוקה היא ואם הריאה. לפנים למטה ואחתלמעלה

 סמוך קטנה אצבע כרוחב עד פנים צר של החור מאות'להגרגרת
 מרוחב יותר אבל להכשיר. יש הריאה נב לצר הפונהלהחוד
 גב לצד הפונה שהחור הוא להיפך אם אבל להכשיר. איןאצבע
 הזה בפירוד אין אמי' נפרר הוא פנים לצד והפונה רבוקהוא

 שבעובי החורים ב' ואם ה"ם. בלא להטריף יש אצבעכרוחב
 טריפה. כ"ש אפי' פרוד הוא ובאמצעי ומזה מזה רבוקיםהאונא
 טריפה. לשדרה הגג וגם מהגב מקצת רבוק אם דכן כתבועור
 )ופ"ם רפושרין. בריקה ע"י כשר מהשדרה בנחת ביר נפררואם
 ואין להכשיר חכמים ואפיפת עיונא צריך הדברים אלו רבכלכתב

 הבורקים(: עללסמוך

 סמוכים שהם מקום מבחוץ הריאה רפני נמצא אם 2טאלהתטו
 הערוגות שתי בין ויורד בשררה הרבוקלשומן

 אם רכשירה מבואר שם שומן. לאותו דבוק בריאה מקוםואותו
 והאומות האונות שבין הפירוד ער הריאה מהתחלת האורך כלרבוק
 מוף ער והאומות האונות שבין הפירור מהתחלת אורך כלאו

 לאו )ראי מחט אפי' להכנים שיכול בריבוק חלון וליכאהאונות
 מה כל שאין אע"פ להכשיר יש הריבוק ורוחב הוא( סרכאהכי

 צר אם אבל חוי1. צר של רוחב פרור אפי' רבוק השומןשכנגר
 אומא רק אם וה"ה טריפה. משהו אפי' פרור ופנים דבוקחוי1
 עוק'1 שגם אע"פ אז סופה ער מראשה כרינה לשומן רבוקהאחת

 יש בפושרין ונפיחה בריקה ואעפ"כ )ב"א( כשר רבוקהאומא
 פרורה הב' שבצר ואומא כרינה רבוקה אחת אומא ואםלהצריך.
 כשר פרודים השני ובצד דבוקים אחד שבצד באונות אולגמרי

 להצטרף: הוי ריעותא וסכ"מ)שם"מ(

 בשררה. ממש רבוקים ואונות האומות גגות אם שאלהתטז
 להכשיר יש משהו חלון שם אין ראם מבואהשם

 מבורר שמנהג ובמקומות הגגות. וכל האומות של גגות ב'ורוקא
 ער האונות מהשלמת רהיינו האומות גג רק אפילו להכשירלהם
 באומא לא )אבל מנהגן. לסתור אין חלון בלי רבוק האומאםוף
 יחידי בגג אף להכשיר ירוע מנהנם ואם וב"א( ופ"ם תב"שאחת
 של החוין צר אם אפי' להקל יש ובה"מ ב"א. מנהגן לסתוראין

 בדיבוק ורוקא וב"א( )תב"ש להקל אין בהיפך אבל פרורהרוחב
 והאונות האומות רגג התב"ש )וכתב המחברם. בסירכאולא
 וריעותא השדרה( על שרובצות מקום הארוגות אחורי גג הנקראהם
 דבוקה אחת אומא בגג אף להתיר רמנהגן )והיכי להצטרףהוי

 בפושרין ונפיחה בריקה להצטרךיש

 הערוגה אל רבוקים שהם במקום למעלה האומות שאלהתיז
 לשם נפררים שיהיו דצריכי הכבר לחצרממוך

 שיורר ושומן הקנה מן נפרדים וגם מזו זו אגורל אצבעכעובי
 רבוקה או אצבע כעובי פרור בלי שם ורבוקה הערוגות שתימבין

 חלון. בלא לשם דבוקה שהיא אע"פ הכבד לחצר האומותלשיפולי
 כמה וכן אצבע כעובי נפרדים להיות רצריך העלה מהרי"ו,טם
 כ"ש בפרור אפי' מכשיר והב"א כך. רנהגו כתבו בורקיםספרי

 להצטרף(: הוי )וריעותא דמהני מב"א נראה מו"םוגם

 ע"י להכשירה מותר אי הלב לשומן הרבוקה אונא שא?התיח
 מקומות ריש מבואר ,טם . מתנחקת אםנענוע

 אבל מכשירין. נענוע מחמת מתנתקת אם פעמים ג' לנענע,טנהגו
 אלו דכל הרם"א וכתב )שם"ח(. אלו במרינות מטריפיןאנו

 ואין הוראה ומורה חכם שאלת ע"י כ"א להכשירם איןהרבוקים
 להחמיר יש וכן אחר. למקום הרבוקה לריאה אלו מדבוקותללמור
 לשאר להצטרף הם עכ"פ ריעותא הרבוקים אלו וכל ספיקןבכל

 )ל"ש(:ריעותא

 תלויה והיא שהיא בכ"ם מהריאה היוצא סירכא שאלהתיט
 דפירכא מבואר שם מקום. לשום דבוקהשאינה

 וראח שמשמש היינו סו"ם ע"י עוברת אינה אפילו כשרהתלוי'
שאינה
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 ואפילו בה תלויות סרכות כמה  ואפילו )ה"'ט(. עונרהשאינה
 וי"'ט וב"א )תב"ש כ'ט.רה  בי:יהס '?ערות ב' הפרש ואיןסמובות
 במקום בסוף בריאה נמצא  ר?פעמים בהב ועור  במהרי",(.ר,א

 נקרא )וזה ב,טר כמו ארום ומראה סירכא כעין רןרויים'2יפו'י

 אם אבל הריאה. ב'טיפולי להיות וררכו כ'טר זה 3ם ב'טר(רירולי
 סירכא א4א אינו הרי4רוי כמראה אפי' הריאה באמצעהוא
 ואפילו לההיר הל"ש וכ"ה בריקה( א"צ רבריירו? )ונ"מהלו"
 הריאה על מונה רחב קרום כמיןהוא

 שנקי-

 כתב"'ט דלא הריאה מן
 הנקיף רחב קרום רין כהב והב"א ובה. רמינה כפ,ונתאדתולה

 שאם ולהחמ'ר להקל בזה "ט לע'ל הנתבאר תיויה והיאמהריאה
 נפיחה ע"י ההוא מקום לבדוק י'2 רלרול בי' כולי נקיףהקרום
 אחד ובמקום כולו לקלוף 'כול אין ואס וכ,טר. בפו'טרין אזברוק
 רומה זה אין שם חרויה נשארה והיא בהוזק יטם מסהככתהיא

 שתי על פרום הוא הקרום אם לאסור ויי2 ת,ויה. סירכאל'טאר
 כסירכא אותה רנ'ן 'טאם בזה וכ'וצא ואומא אונא עי אוהאונות

 אחר מקום על רק הקרום אין אם אבי כסררה שיא הואהרי
 כיל כסירכא הזה הקרום נירח אם אפייו אהה באומא אובאונא
 אונא באותו ימקום ממקום סירכא רק א'מ מ"מ יו כ נקלףשיא
 מיטם הסירכה יהס'ר קכתחלה דצריך ודינך עצמה אומאאו

 ברק לא אם ומ"מ טריפה. מבצבץ אח"כ ואם בפרטריןו,ברוק

 בזה שא"צ פשוט ומ"מ המנהנ וכ; ה"מ בא'ן יאסור "טכלל
 בנפיחת שם עויה שאינה לראות רק כל4 ונצלעות בריאהעען

 מתנפחת תלף' הסירכא ואם '2תחתי' הבשר 'קמוט ויאהריאה
 מחציץ.אפ" למטה בסירכא הרין ,ונן טריפה. הריאה נפיחתע"י
 טריפה הכירכא בתוך רם ייש אם וכן מתנפחה(. אם חלוןבלא

 ונהפכה הסירכא מראית משתנית הפירכא שחותכץ אחר אםואפי
 יש ואם אלה. בכל מהני לא מו"מ ואפי' )ב"א( טר'פהילובן
 בנפיחה 'טעולה אעפ"' ריאה מראה בנפיחה י2עויה תלתה סירכאעל
 מהריאה. כחלק אותה רנץ מבצבץ ואינה אוהה ':ברקנוכיץ
 כו כשר שהיהרת נמקום שעומדת או מט"ר פהות הואואם

 יתרת ורא ה'טלמה ר'ן 'ה ו"ט מטר זה נם '"ה( בסי)כמבואר
 אם שיברקנה רוקא אך וב"א, )פ"ת '2ם "טנה אשר הטקוםכפי
 בשר שם אץ אם אבץ קצת. בשר תלהיי מבפלם בתוכהימצא
 ר'אה. טראה הקרום על ש'ש מה מועיי זה אין 4בר קרום רקכלל
 'טיורע בהוראה גרוי וחכם מומחה רק להכשיר בזה לסמוךוא'ן

 )ב"א(ל סירכא זה יטאיןיהבהין

 הבריקה. היא והאיך בריקה צריך אם תלר' סירכא ?ם4*לדץתב
 רא"צ והנר"א ופ"מ התב"ש דעת מבואר'טם

 נתקה לא אם בריאה בעימא עענא רק רוק או פושרץ מיםבריקת
 נפחוה לא ואם בנפיהה הסירכ' תעלה ,א אם תפיחה מקוםמאתה
טטר

 )פ"מ"
 בריק' צריך בתלתה רגם ה-מ"א ב,טם הט"ז ורעת

 ברופן יעיין צריך וכן היטיגד התב"'ט ,אך רכוקה בםירכא:מו
 ריעותא יטם 'הי' שלא הס'רכא .2כננר מקומות ביטאר אובצלעות

 'טמ'טם 'טנראה שבריאה התיויה נגר ברופן ריעוהא יטואם
 ומהנ- מקום לאותו רבוקה :רין ד'נה הב' מצד הסיר:'ףתקא
 יש אם וכן היטמ"ח( לרעת ה4"ש )כ"ה 4רידן ומשמף2מיעוך
 כרין ורינה ממנה נפרקה מכתמא אמרינן כנגדה ברופןמכה

 בנסרכה לא מיעוך מהמ דלא השמ"ה ודעת שבדופה למכהנסרכ'
 דבץ העלה והל"ש שברופד מכה נגד " תל ולא שבדופןימכה
 במיעוך להקל יש שברופן מכה נגר ת,ף' בץ פן שבר למכהנסרכה
 כ"א רעת וכ"ה במיעוך. 4אסור מבורר רמנהנם במקום לאאם

 יעות' לג שינך אלא גמורה מכה ליכא ואם נ"ך ס" שאולעבעת
 היט"ך רעת הנה כמבה. הוי אי וכדומה שחורות בהרותכגון
 כמו מכה סימן הף לא שחורות רבהרות נראה הרמ"א ברעתסק"4

 למכה בנסרכה ררוקא העלה והתב"ש שברופה למכהבכרוכה
 נגדה בתלף' אבל להקל. מכה הו' לא '2חורות בהרותשברופן

 לא 'טחורות רבהרות בה"מ יהקל הל"ש וכ"ה )והפ"מ מכההוי
 במקומות היטב בה ולראות ינמהה יש וגם מכה(. סימןהוי

 נתקה 'טמ,טם הנרא' הריאה במקום ריעותא שם שאין בריאהאחרים
 כנגרה במקומות ברק ולא נפחה 4א אם ובדיעבר ריעותא שאראו

 בהתול" ומשמש רמיעך אירע אי אבל בסתמא ורוקאכשורה.
 עברה ולא מו"מ ע"י 4עבור ליחה הפשטת רררך כען עברהו4א
 במקומות ראה וגב כשנפחוה כ"א בריעבר ואוכר ריעותא חהרי

 בפושרץ גם לבורקה והמחמיר מכה. או ריעותא נמצא ולאכנגרה
 ע"ט: ,ט"ג מ"ע )וכ"ה תע"ב זו ריעותא בה כשייטלכתח4ה

 ונראה כפתור כעין ובסופה תלהה ,טהיא סירכא ?טז*לדץתכ"א
 דבץ מבואר 'טם מוגלא. מלאה בועהכעין

 והכפתור רקה הפירכא ראם יטבריאה מקום ביטאר וביןבשיפולי
 אם הריאה לנפה יש בעלמא ליחה בהפיטטת לתלותו שיש ערקטן
 ופר"ח הש"ך כרעת התב"ש )כ"ה כשר בנפיחה עולה הסירכאאץ
 מטעם לאיסור והעלה מ"כ ביטם זו מעשה רהביא בט"זרלא
בועה

 בשיפול"
 דגרע ופ"מ )תב"יט מספק טריפה נפחוה לא ואי

 הסירכ' ואם נפחוה( לא אם בריעבר רמכשרינן תלף'מסירכא
 ועב גדול והכפתור דקה הסירכא אם או קט, שהכפתור אףעבה
 דוקא צריך שם ומ"ע ולהשמ"ח )פר"ח( וטריפה היא תלףהכועה
 וכפתור רקה סירכא ואם גרול. וכפתורה עבה הסירכאלהיות
 וב"אן ופ"מ )תב"ש ליחה הפשטת כ"א ראינו מודים כ"עקטן
 להניח יש רילרול או סירכא הוא אם לירע שכתב מי דיש ב"אוכ'

 מירכא לא ואם רלרול זהו מאל" ינתק ואם פושרץ במיםהריאה
 'טל"כ רבוקה היתה באם כלל ע"ז לסמוך 'טאין ונ"ל וטריפה.הוא
 שלא אע"פ תלתה היא וכאשר עי"מ בעוברת לא אם עפי"זלהקל

 אץ אם ואפי כשר אפ"ה בפחטרץ נמוחה לא תם בידנתמעכה
 משגיחץ אין יו והלך כשירה בחזקת שהניחה כל לפנינוהבורק

 זה: ביטביל להטר'ף איובסימנים

 ונרבקת מערתה שיוצא' למקום ממקום ס'רכא ?ם*"להתכב
 למעלה השלם במקום )בערתה ערתהבאותה

 מד א' ראש למקום ממקום סירכא שם יש האוטה היתוךממקום
 כמו רכשר מבואר שם הב". אונא תר הב' וראש אחתהאונא
 ראשה למעלה ונמשכת מאונא סירכא יוצאת וה"ה עצמהמאונא
 שיוצאה לערול מאומא או עצמה האונה נגר בערתההשנית
 בשאלה )הנתבאר עצמה 4אור כמאתה הכל ה"ל ממנההאומא

 הב' שראשה ער באלכסון מהאונא כשנמשכה אבלהקורמתג
 כסררן שיא הו"ל הואמא כננר או אחרת אונא נגר בערוגההיא
 אלא האונות ':בץ היתוך על עובר הסירכא אלכסה אם מבע")לא

אפילו



מךדעת לט סימן טריפותף;לכרוןחקי~ע

 עוברת המידכא ואין מהחיתוך למעלה נמשך אלכמונה אםאפילו
 וראשה מחיתוך למטה אחר שראשה כל אפ"ה החיתוך עלכלל

 תב"ש(: כמררן שלא הו"ל אחרת לאונא נגררהשני

 אונות משאר לפנים בערוגה עומדת אחת אונא אם 2טאלהתכג
 ויש מחובר להיות שראוי בטקום שהיתוכהער

 עובר אינו או חיתוך אותו על עובר אונא לאותו מערוג'מירכא
 מבואר שם למעלה. ונמשכת אונא מאותה סירכ' יוצאהאלא

 וש"פי: )שמ"ח אחרת לאונא מאונא כמודהוי
 מדק היכר ע"י ומתכשרים יחד דבוקים האונות אם 2טאלהתכר

 מידכא ויש ל"ה(. כסימן )עיי"יוכדומה
 רריינינן מבואר שם אחרת. אונא להיות שראוי למקוםמאונא
 מהדיט"ז(. תשו' בשם )תב"ש כסידרן שיא מירכא והוי כפירורלי'

 מירכא יש אם היכר( בלא דכשר בסי' )עיי"ל וטלאימ בגדייםוכ"ש
 )שהרי כמררן שלא דהוי אחרת אונא להיות שראוי למקוםמאונא

 אח"כ(: להפרדדרכן

 )דמבואר עצמה מאומא או מאונא ובה מינה מירכא שאלהתכה
 דמכשירין( במקומות אפילו נפיחה דצריךלעיל

 תחתי' שהבשר ער הריאה מבשר קצרה שהמירכא ורואיןונפחוה
 ופ"מ ותב"ש ופ"ת וש"ך )רמ"א דטדיפה מבואר שם .מקמט
 להתפרק מופו וטעם אמום טעם טעמים ג' ויש ול"ש.ונוב"י
 ע"י אזלא ולא הסירכא המיר אם כויבעי' לא תד"ל(.ומטעם
 מקמט שעדיין אפילו אלא טריפה דודאי הקמט ומתפשטמו"מ
 ולא הסירכא המיר אם וב"ז מריפה. מ"מ המירכא שהמיראחר
 אם מו"ם ידי על ואזל' המירכא הסיר אם אבל מו"מ. ע"יאזלה

 כלא אמי' ולהל"ש בהפ"מ )להפ"מ כשירה לנמרי הקמטנתפשט
 הקמט נתפשט לא אם אבל טעמים(. הג' לכל להטריף דאיןהפמר
 והנוב"י להטריף וב"א התב"ש רעת המירכא שמיעך אחרלנמרי
 וסיים ל"ו סי' חיו"ד חת"ם תשו' וה"ה מכשיר י"ב סי'מ"ק

 כדעת ג"כ העלה והל"ש תע"ב. והמחמיר הפמיד לארהמיקל
 חולי ע"י בא הקמט שמא מפק יש דאם דממלק אלא וב"אהתב"ש
 יש אם אבל טריפה. היא אז נעשה( דמחיים ניכר אם)וכ"ש
 מיעוך. בלא אפי' כשר מתולרה היא שהקממ המכיריןבקיאין
 שני אם אפי' או אח"כ או מברייתו הי' אם בו להסתפק ישואם
 והפ"מ ולב"ש( )תב"ש טריפה הקמט מן רחוקים המירכותראשי
 וב' מקמט סירכא לפניו זו מעשה שבא הביא ס"ח ס"קבש"ד
 בקמט שם כוש"כ ל"ו מי' )ועי"ל והמריף מקמט רחוקיםראשי'

 צ"ע(: זה ובדין לשיטתו וב"א לשיטתול"ש

 דנמ' דמדינא מבואר שם המיעוך. ענין הוא מה שא~התכו
 בהמות שרוב חו"ל וראו טריפה. של"כמירנא

 הפמד מפני בה לעכווד יכולים העולם ואין המה מרוכותבזמנינו
 לנו הקילו מצוה סעודת שאר או ויו"ט שבת למעודתוצו"ג

 אע"ג וכתב )רמ"א בסירכות ולכושכוש בהם לגועך אלובמדינות
 בידם לכוחות ואין אלו מדינות בני כל נהגו כבד גדול קולאדהיא
 ירא הבודק להיות צריך ומ"מ שיסמוכו מה על להם שישמאחר
 ולבדוק ח"ו( בכח ינתק שלא בנחת ולכועך ליזהר שיודעאלקים
 דעת )ובדבוקה עבה ובין רקה בין מירבות בבל וכפושריןבנפיחה

 אם מיהו וכתב עליו השיג והל"ש מו"מ. דמהני מד"םהתב"ש
 רואין הפירור ואחר בנחת הרבק להפריר מקומות באיזהנוהגין
 סירכא שהיא ואומרים רבוק שהי' מקום על בריאה פרוש קרוםכעין

 כמנהגן. לעשות להם יש מתידין זה וע"י הקרום אותווממעכין
 כין כריאה בין כלל( להקל אין כלל קרום שם נמצאת לא אםאבל

 מי ריש השמ"ח )וכתב מו"מ. ע"י בנחת שנפרד כלבווררא
 שניתק וכל ידים. רפיון בלא בזריזות ירו יכנים שהבורקשכתב
 להכנים צריך אלא נן לנהוג אין אבל כלל. מירכא אינהעי"ז
 מקומות. ושאר להצלעות הריאה בין בנחת ולהיליכה בנחתידו

 זו קולא בה נהגו שלא המטרפת מירכא לך אין דמלתאכללא
 שלא אפילו ונהגו תר"ל(. דאיכא היכא כ"א הבתבאר()רמיעוך
 דלא ובמקום בידם למחות ואין גוי בבהמות ואפי' הפמרבמקום

 )שמ"ח(: כן להרות אין מנהגאידעינן

 נודע ולא לבדוק בנחת הבודק יד בהכנמת נפמק אם שאלהתכז
 למעך הצריכו דלא מבואר שם אי'.מקומו

 בעלמא ריר כ"א הי' דלא אמרינן כה"ג אבל מירכא רקולמשמש
 דעת לפי ואם הנאונים. תשו' בשם כלבו דברי והוא)שמ"ח
 הריאה ונאבדה אי' ניכר שלא ער לגמרי משם ניתקההבורק
 אפ"ה לא אי לגמרי המירכא נסתלק אם לירע עוד רא"אוכרומה
 אחד ראש ונמצא הריאה והוציאו נפסק ואם כ"א(.כשר.
 אע"פ מחוברים שהיתה שהרגיש כיון אחר במקום אובריאה

 בשלא דדוקא סירכא. מכלל עדיין יצאה לא ידו מחמתשנפמקה
 ריר הו"ל רוקא אז מקצוותי' באחת אפילו להתחזק כח בוהי'

 כ"א זו קולא לנהוג ואין בנפיחה. לבודקה וצריךבעלמא.
 לסמוך שיש מרבים ד' את וירא כשר ובבודק ישראלבבהמות
 דאפילו השמ"ח כתכ ועור וש"פ(. )שמ"ח בכח הכנים שלאעליו
 אצבעו מכנים שמטריף במקום מירבא בה ומצא הריאההוציא

 ריר שהוא כל הגבהה מחמת נפמקה אם קצת ומגביהמתחתית
 דלא מיבעי' לא קלה תנועה ע"י ונפסק )דהואיל וכשרכעלמא
 ראשיהם ונשארו באמצע רק דנפסק אפי( אלא מקומו אי'נודע

 זו רהגבה' בירים שקבלה שכתבו ויש )תב"ש(. כשרמחוברים
 מהריאה קצת הוגבה ואם ידו על כוהריאה כלל יוגבה שלאהיא

 אירע )ואם להכשיר מהני ולא קלה זו אין הסירכאבהנבהת
 בצר ומשמש ומיעך הגבהה ע"י באמצע שניתקה זובמירבא
 לא אם אחר למקום בנמרכה להקל אין עברה ולא מריאההנשאר
 דוקא וכ"ז היא. נכונה וסברא ב"א(. הלב לשומןבנסרכה
 וכ"ז )שמ"ח(. מרבים ד' את וירא כשר בורק וע"י ישראלבבהמת
 מקילין שאין במקומות אפילו בזה להקל יש זו בשאלההנתבאר
 כתב והב"א )ל"ש(. י"ש ובודק ישראל בבהמת ודוקאבמיעוך
 להתיר יש עי"מ עוברת שהמירכא כל מתירין שאנו מנהגינודלפי
 הסירכא לברוק צריך או באמצע ניתקה ואם בפושרין כה"גבזה

 תלוי' שנשארה המירכא חלק אבל עי"מ. בהריאה תלוי'שנשארה
 בנ"ז חילוק ואין חוששין. אין עי"מ עוברת שאינו אע"פברופן

 וכדומה: לשומן או לדופן מרוכהכבין
 להקל דיש מבואר שם נפיחה. ע"י המירכא ניתק אם שאיהתכח

 להקל דנוהגין במקום ררוקא הש"ך רעתאך
 במקומות ראפי' העלה והתב"ש להקל. נוהגין זה גם ולמשמשלמעך

ראין



דעה למ סימן טרי"דהה"יידההקי42,

 רנוהנין רבמקומות כתב הי"'2 בכה"נ. במו"מ מקיליןראין
 הריאה נפ'חות ע"י או בקי ניתקית אפי' הסירכוה כ44אמור
 רסמעכי; לדירן ראף כתב והב"א להם. להקל ואין הואמנהנם
 אם אבל כררכה. בנפיח' כ"א נפיח' ע"י בנתיקה להקלאין

 )ררומה אסור עי"ז הפירכא וניתקה קצת מררכה יותרנפחוה
 בחזקה(:4מיעוך

 ירו שהוציא יויק שאלהתכט
 אחך הכנים ואח"כ טי'תה ואם-

 רטריפה מבואר שם טריפות. מצא ויא ידואת
 אינו המטריף במקום סירכא מוצא ראם )רנוהגין לרירןואפי'

 ראמר כיון מ"מ במו"מ לברוק הריאה מוציא רק בטריפהמחליטה
 נתקה היטני או בכח י2ניתקה 'טהרגיש תלינן טריפה כתםהבורק
 ופ"מ תב"ש וש"ך וט"ז )מחבר הרגיש ולא בכח ירובהכנסת
 רחיישינן הכי2ירה ריעות' יטאר או בועה איכא אי וכ"שו,2"פ(.
 תב"ש(. תר"ל )משום מו"מ בלא והטריפה סירכא .2ם הרגי':,2מא
 עתה הוא אם אבי לו והלך טריפה אמר הראי2ון כיטבודקורוקא
 רואין ועכשיו וכרומה חסר בה שמצא י2טריפה ואומרלפנינו
 קצת בו לטעות שראוי ברבר 'טטעה יתלות י'2 אם אז בןשאינו
 שאינו ברבר אבי המקובלת. אמתלא ננותן להכשיר י'2 ארםבני
 שהטריפה טריפה מהזקת להוציאה )תב"'ט( מהימן 4א לטעותמצוי

בסתם:

 נתבאר ואח"כ טריפה ואמר בריאה ירו שהכניס בורק ~~4ולזקתל
 ופתחו בריאה עריין נגע ולא הטרפש נפתחשלא

 רכשר מבואר שם טריפות. שום שם נמצא ויא הריאהוברקו
 במרפש הרגיש נקב שמא חיי,2ינן טריפה סתם אמר אםאבל
 מצאתי ולא בטרפש חפ.טתי אני האחרון הבורק אמר ואפי,ועצמה
 לבו עי י2ם לא הב' והבורק קטן נקב הרגיש רילמא חיישינןנקב
 הי,תי מבור טעיתי עתה אומר הרא'טון הבורק אם ואפי'כ"כ

 זה ע"י להכ'2ירה ורוצה דבוקה כויה והריאה הטרפששנפתה
 תב"ש(: וי2"פ )מחבר כזו נרוע כאמתלא נאמןאינו

 שהיא במקום סירכא בה שמצא ואמר ריאה הקונה לטאלהתלא
 שם כשירה. שהיא במקום אומר והמוכרטריפה

 זה זה את זה המכחישין בורקים ,טני אם וכן רכשר.מבואר
 סרוכה היתה כסררן דשלא אומר וזה סרוכה היתה כסררןאומר
 אותה מעמירין אחת בבת ,טנים ובאו רהואיל בזה כיוצא כלוכן

 בה"מ כ"א בכה"ג להתיר אין וב"ח ח2"ל )לדעת היתרבחזקת
 ותב"ש ופר"ח וש"ך ט"ז ורעת ריאה. כנאברה וטלאים בגרייםאו

 תחלה בא האוסר ואם ה"מ(. כלא אפילו להתיר רמ"אבסתימות
 כשר להיפוך )וכן טריפה. המכחיש בא ואח"כ באיסורוהחזיקה

 האחר י2גמ רוקא י"ר( ס"ק קכ"ז בכי' כש"ך דלא ופ"מט"ז
 הראשון כמו נאמנות לו ויש הבריקה על ממונה ג"כ הואהמכחישו

 וכ"ה(: כ"ג סי' ציון שיבתתשו'

 מירכות הצלעות בין ונמצא ייש "י '2קיה מי שאלהתלב
 החזה ממיצר רהיינו הצר במקום שלאתלויות

 כשרות בחזקח הטבח )דמעמידים רכ,2ר מבואר 'טםולמטה.
 איזה היו אא"כ יר'אה מחוברות ויא היו תלויותומסתמא
 שנמצאו בסרכות הפ"מ וכ"כ )שמ"ה(. לזה מוכיהותאומרנות
 תלויות מתחלה בכך הי' אס נורע ולא הבהמה ברופןה4ייות

 וכ"כ להתיר. ייט נעקרו ואח"כ בריאה דבוקות שהי' אוברופן
 בחזקתו(: להשוחט ראוקמינןחבי"י

 גוי אצל בהמות ששוחטין '2נוהנין מקומות אותן ,42ולזקתיג
 . בבריקה ה,2ו"ב ינהוג איך לישרא4,מוכרן

 לבריקה שחיטה בין גוי אצי יהניחן '2לא 4יזהר ריש מבואר'2ם
 אבל ס'רכות(. הגוי נתק )ליטכוא לחוי2 אין ובריעבר שומרבלא
 ובזמן וש"פ(. )ש"ך ברעבר אפילו אפור בכך הגוים רגי4יםאם
 הניח שבורק פעמים כמה כך י2אירע )כמו בכך רגיייםהזה

 הוושט להעביר כרי ביה"ש ררך ירו הניה והטנח 'טל"כסירכות
 להיות הבורק צריך ולכן והטריפוה. הריאה ער ירו והניחסביב
 לבריקה. שחיטה בין הנוי אצל בהמה ולהניה מיילך בזהנזהר
 לכתחלה לחוש יש ישראל בטבח ראפי' רמ'2"א ביטם י2מ"חוכתב
 ראפי' העלה שם והגרע"א קצת. חששא רק אפילו עליו ייט אםכן
 וכתב טריפה. תלו" סירכא נמצא אם מ"מ בכך רגילים איןאם

 הקצבים שהגוים רבמקום קפ"ב סי' וב"א ס"א סי' ח"נבי2בו"י
 כל לנפוח יש הבי2ר לנפוח הדם וסוחטין אח"'2 יריהםקוחבים
 ראפשר: מה יתקן שררה ע"' הרבר לתקן אפ'2ר ואם ,2יהםהריאות
 הבהמה את שהפשיט '2אחר רנהנו מקומות יקצת שא?התיר

 וכן בכח למעלה אותו ומויטך בקנהתופם
 השמ"ח כתב שם זו. בתנועה יהתנתקות אפשר והסירכותיצררים
 מתנתקות לא שהסירכות ברור שיהי' באופן שיעי2' רצריךוש"פ

 במקום כ"א כן לעשות ואין בנענוע בקיאין )וא"א זוכתנועה
שנהגו(:

 נמצא )לפעמים כיסוי חלב כמו עליו שנמצא י'אה שאלהת4ה
 במו נמצא ולפעמים חלב כמו לבן עוד הריאהעל

 אותו רקולפין מבואר 'טם ט"ז(. בלוי בשר בכל4 והכל ארוםעור
 לברוק צריך ומיחו כשר. ייפה ,2לם תחתיו הריאה ואםמעלי'
 ול"ש ב"א בה"מ הנפיחה מעכבת לא ובריעבר בנפיחההריאה
 שמואל חגורת ום' וכר"ו ופר"ח ט"ז ורעת )רמ"א הפ"מבשם
 בשר אם הוי לא ריעות' אפי' בלוי רביטר רמ"א ברעת זהבסי'

 ריעותא רהוי רמ"א מלשק רייק והתב"ש ויפה. 'טלםתהתיו
 העלה והל"ש הב"א. וכ"ה תר"ל הוי ריעותא עור איכאוכי

 רריינום ומעשה בלוי רבבשר ומיים ריעותא מקרי לא ב4וידבי2ר
 אותו מזחיחין אין לתר"ל רמצטרף להורות בה"מ אפילוהמחמיר
 ריעותא שום שאין 4ראות צריך ע"כ בירו מוהין אין בה"מוהמיקל
 הבשר מן סירכא ויש בלוי הבשר קלפו אם הב"א וכתבתחתי'(.
 תלונן אי ראפילו ה"מ '2א,ן במקום לאסור ייס הריאה אלבלוי

 בריקת מעכבת הסירכא מ"מ בלוי בשר מחמת באשהסירכא
 ולברוק חר בסכין בנחת הסירכא לחתוך יש ובהפ"מהנפיחה.
 כשיר'. מבצב'1 ואינו ויפה שים הוא ואם ובפוי2רין בנפיחהאח"כ
 עין למראית ברקו ואם וב"א(. )י'"ט אפור קלף ולא נאברואם
 ורוקא בה"מ. להכשיר ייט י.תיחה ברקוה ו4א ויפה שלימהשהיא
 יר בחוזק לקולפו הוצרך אם אבל בנחת בלוי הבשר נקלףאם

 )ב"א(. בנפיחה ברק לא אם בה"מ אפי' להכשיר איןבצפורן
 עוברת הסירכא אמ אבל מיעוך ע"י אזל' לא הסירכא אם זהכי
 בלוי הבשר מצד ליחה הפשטת רק שאינו מורה זה מיעוךע"י

 ה"מ: בלא אפי' וכשרבלבד

 האונות י2ראשי ביותר 'טמינה בבהמ' נמצא לפעמים ?ן4ולזקתיו
 רצריך מבואר שם . חלב מרוב בשומןמובלעים

 רלהפרי



מזרעת לט סימן טריפדתה?כדתחקי3י!

 בריאה שוטן רלדולי ישאיר שלא עד מהאונות השומןלהפריר
 )ו5כ5 כשר, ואז בנפיחה יברוק ואח"כ בריעבר( אף מעכב)וזה

 בזה. הדין כן בלוי בשר לענין הקודמת בשאלה הנתבארהרברים

 ונראה למצורע ררמי גילרי גילרי בה ראסיק ריאה שאלהתלז
 נראה ופעמים גרינר( דארע )שקורין גרבכמו

 רצריך מבואר שם )פראנצוזי"ן(. אותה קוראין והטבחיםכילפת
 שלם תחתיו הריאה ואם . בנתק כמו ולנפחה אותהלקלוף
 לנקוב שיוכל כ"כ קשה יהא לא בגרכ רוקא אך כשר.ויפה

 )ל"ש(. פושרין צריכין אין ובכולן בלוי כבשר רינו וילפתהריאה
 פושרין(: בריקות צריך מירכא שם יש ראם מב"א כתבתי)וכבר

 ש5יפר"ק שקורין ליחות הריאהמלא על נמצא יפעמים שאלהתלח
 מבואר שם שכר(. ש5 שוי"ם )כמו שוי"םאו

 ובמים ונפיחה ק5יפה היינו בריעבד אפי' נקבים בריקתרצריך
 הוי נקבים שם שאין וראה ברק אם ואף ול"ש(. )שמ"חפושרין

 )ל"ש(: לתר"ל להצטרףריעות'

 בעורה רנוק קצת ארוך רק עצם עליו שנמצא רי"ה שאלהתלט
 מבואר שם הצלעות. מן נפרר ומסתמאלרחבה

 ראנן טריפה שלימ' הריאה ונמצאת ממנה אותו שמפריריןראע"פ
 בט"ז זה )רין מרינא בריקה רצריך היכא אבריקתינו סמכינןלא

 ט' סי' שמואל מקום ותשו' והפר"ח אסרו ז"ל ומהר"םוט"ז
 רלצורך העלה ס' סי' ח"ב שבו"י ותשו' והתב"ש והתירו.חולקין
 ביש רוקא וזה שמפרירין אחר בפושרין אנפיחה לסמוך ישגרול

 כמו בא הוא אחר שממקום ניכר אם אבל בא הוא שמצלעלתלות
 גרול מכח הבא עצם אבל )פ"מ(. להטריף יש דגים שלעצם

 כשר קנארפי"5 שקורין החסחום כמו רך שהוא רהיינוהריאה
 תחתיו אם ולראות מהריאה עצם לקלוף בלוי בשר כשארודינו
 נקלף העליון עור ראם הב"א וכתב )תב"ש(. וכשר ויפהשלם
 לקרום קרום בין בריאה מונת נמצא אם וכ"ש להטריף ישעמו
 לחוש ויש העצם ידי על אחד קרום שניקב לפנינו ריעות')ריש
 המורה: עיני בראות הדבר תלה והל"ש דטריפ'(. הב' לקרוםעור

 מים בו ויש שלחופית כמו הריאה על נמצא לפעמים שאלהתמ
 שלמה והריאה הריאה מן אותו שקולפיןואף
 להטריף: העלה שמואל זבחס'

 שם בדרי. יתרת על העומרת היא בלוי הבשר אם שאלהתמא
 טריפה. בחוזק לקולפו הוצרך ראם הב"אהעלה

 51"ש(. )ב"א כשר בררי ביתרת אז בנחת נקלף בלוי הבשר אםאך
 )כ"א: צ"ע יותמ"ק על בלוי הבשר אם מקמאוביתרת

 ה"מ רבעי' דהיכא מבואר שם הפ"מ. הוי אימת 2טאלזקתמב
 שהצבור הרחק בשעת שהוא אע"פ 5הקלאין

 שהוזכר לא אם זה כוחמת להקל אין בדוחק כ"א ביטר להםאין
 ראם נח"ש בשם הלחה"פ כתב הפסר וענין בזה. להקלבפירוש

 מזה ופחות בעשיר אפילו ה"מ הוי הקרן משתות יותר הפסרהוא
 ושל תרנגולת של כבר ובעני וע"ש. הרחק בשעת כ"א להק5אין

 משערין רכן הב"א וכתב ה"מ. הוי מזה יותר שהוא מה וכליונה
 אעפ"י ברבר הפסר יש וגם בבשר לצבור דוחק יש שאם הזמן5פי
 רהפ"מ כתב )ובב"ה ה"מ. נחשב ליהיות מצטרפין מ"מ ה"משאין
 בשם שמעתי זה לשיעור רקרוב ב"א וכתב פוליש. וחצי זהבהיינו
 ולפי המורה ראות לפי דהכל ועיקר ז"ל מוהר"ש הגאוןמוח"ז
 להקל שאין שנתבאר היכא דכל השמ"ח וכתב והזמן(.המקום
 מכשרות שכר שנוטל כגון מזה ריוח לישראל מגיע אפי' גויבבהמת
 במקומות )כנון קצת הפסר לו מגיע או מכשרות( כרכשות)שנוטל
 פר"ח )וכ"ד להקל אין מטריפות( ולא מכשרות גיבעל"עשנוטלין
 המורה עיני ראות לפי רהכל סיים הפ"מ אך ול'"ש הפר"מ רעתוכ"נ
 בכל קצוב רבר לשחוט קבוע חוק לו יש רלהשוחט היכיאפילו
 ישראל(. כבהמות לרון אפשר אי מ"מ עי"ז שיפסיר ראפשרשבוע
 כבהמות רינו גרול צורך לשאר או בע"ש כגון לבשר כשצריךאבל

 יכול הפוסקים בין מחלוקת בו ש'ש רברבר ב"א וכתבישראי.
 בזה יש אך המיקל. על וה"מ הרחק בשעת לפעמים לסמוךהמורה

 רמ"ב: סי' ביו"ר שנתבאר וכמו ח5וקיםכמה

 עור עם וכה"ג של"כ סירכא ע"י שנטרפה בהמה שאלהתמג
 או טריפה ווראי הוי אי תר"ל רהו"לריעותא

 דבסירכא ל"ט לסי' בפתיחה הפ"מ רעת בחלב. הרין והיאךספק
 רינא ולענין לעיין. יש לגב ומחיתוך וראי הוי לגב מגבשל"כ
 ספק. הוי אחר למקום הריאה נסרכת ואם הוא. רוראיהעלה
 אפילו וכן מפיקי הוי כולהו גרול הפסר רבמקום חולקוהל"ש
 אבל טריפה. ספק רק אינה הסירכא תחת ריעותא עוד שםהי'
 הסירכ' תחת נקב יש הבקי המורה עיני ראות רלפי או הפ"גבלא
 דבספק שם הפ"מ רעת והחלב תערובות לענין ונ"מ טריפה וראיהוי

 ראפילו עליו חולק והל"ש ימים. נ' תוך ההלב להתיר ישסירכא
 פירכ' בוראי אף ימים ג' ובקורם ימים ג' תוך להתיר איןבספק
 ברופן מכה נגר תלוי' או ברופן למכה ברבוקה זולת לאסוראין
 ישינה מכה שהיא ניכר אם אזי רמטרפינן במיעוך אזלהולא
 או חודש י"ב תוך הצלע 'טנשבר ראו ואם יב"ח עד החלבאמור

 באה הכא' רמאותו לתלות ויש חורש י"כ תוך בדופןשהוכתה
 העת: אותו עד רק החלב אסור איןהמכה

 מצטרפת אי מיעוך הצריכ' כסררן שלא פירכא שאלהתמר
 היא גדולה רריעותא מבואר שםלריעותא.
 ול"ש(: )שמ"ח רכ"ר עםוסצטרפת

 העלה שם להצמרף. ריעותא הוי אי תלוי' סירכא 2מאיהתמה
 ריעותא רהוי השמ"ח מרברי וכ"נהל"ש

 עצמה אומא או אונא באותה למקום ממקום סירכא וכןלהצטרף.
 ריעותא: שום ל"ה מו"מ ע"י אזלא ואם)ל"ש(.

 לברוק בנחת הבודק יר נהכנסת שנפכקא סירכא שארהתמו
 אי כ"ש בהגבהה או זה אי' מקומו גורעולא
 )ל"ש(: רכ"ר רק רל"ה מבואר שם ריעותא.הוי

 ריעותא. מקרי אי הריאה בשיפולי המצוים ילי51ים שאלהתמז
 )5"ש(: ריעותא רל"ה מבוארשם

 5חיתוך מחיתוך לאונא אונא )ב'ן בכסדרן סירכא שאלהתמח
למטה
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 מקרי רלא מבואר שס ריעותא. מקר' אי חקט( בהי מחציץלמטה
 למטה לאונא אונא בין ממנה יוצא ומירכא בועה ואפי'ריעותא
 אזלא לא אם'יו כשר ה4ון ביי 'טאצלה להיתוך ורבוקהמחציץ
 כאן ר2מ"ח י"ז בם" הט"ז כ"ה חלון בלא )בה"מ מיעוךע"'

 ה"מ רבא'ן העלה והי"ש ישץ. ר": ס"ם והפ"מ אומרוהפר"ח
 יש היון ב,א נה"מ אך להחמיר"2

 יהקל"
 או חלט "2 אם אבל

 חלט בלא אפ" יאומא אונא בץ מחצ'ץ למטה הבועה מתוךדבוקה
 מיעוך מהנ' ויא תר"י הו"ל אוסרין דיש נתבאר רכבר)כיון

 הייו במקומות מבועה יוצאה תלף' סירכא ואם ו.2"פ(.לטמ"ח
 ול"ש(; )שמ"ח מיעוך ומהני טריפה יחיתוךמחיתוך

 סירכא יוצא' ואצלה בחיהוך גדויה בועה יש אם 7ש4*?דקתמט
 יהגיע מנחת אינה והבועה הבועה עיולא

 חלט די'כא אע": מבואר 'טם סירכא. במקום יהרד'לצרדים
טריפה

 )תב"'2"
 התב"ש דעה מיעוך ע"י אזלת הכירכא אם אך

 הבועה בץ הפרש אין אם מיעוך מהני ריא הע,ה וך4"שיהכשיר.
 בצ"ע: והניחוהסירכא

 אונא בי; מחציץ למטה מטינר' היוצא סירכא 7מ4*ידקתנ
 מבואר שם שאצלה. לחיתוך ורבוקהלאונא

 דליכא נין חלון ראיכא בין יהכיטיר "2 מיעוך ע"י אזי'דאי
 ובחלון בה"מ חיון בלא להכי2יר יש מיעוך ע"י אזל' ;א ואיחיון

 ורבוקה מהציין למטה ואומא אונא בין מטינרי ויוצאטריפה.
 בה"מ. להכשיר יש מיעוך ע"י ואזלא חלח בדייכא שאציהלחיתוך
 ו:א חלון בדליכא או מיעוך ע"י אזי' אפ" חלון איכא איאב;
 י'ש גדול ובהפסד ט"ז(. בי2ם )ל2מ"ה טריפה מיעוך ע"יאזל'

 )ל"זט(; בזה גם,הקל

 עות ב ב' 'ש לאעא אתא בץ מחצ"ן ימטה אם 7ט1*לדקתנא
 'טם להרר.. ישסרוכות רק ביניה' קכ'2והפר'2

 וכתב טריפה. ח,ט ולא פילוש ב:א ראפ" סמ"ד השמ"הכתב
 כתנתו רק רטריפה יהדר' נסרכו הבועות ראם פשיט' דזההל"'ט

 שכנגרה שבאונא לבועה זו שבאונא מבועה לאונא אונאשנסרכה
 רטריפה וסותמתן הנועות אותן מכסות והסירכות מחציל4ממה
 בזה נבול דאץ עליו והשינ בה"ס( כשר אחת נבועה דבכה"ג)אף
 םירכא כגון עין במראית תיף' אלא יותר או שנים או א'או

 מצר טריפה )שא'נה הרבה אבעכועות שחין מתוך 'וצאכסירן
 לעשות כח להם יש הבקי עימ ראות 'פי אם סמוכות( '2איחהבועה
 לפי אם אכי בה"מ. אפי4ו יהטר,ף יש ורק מחולחל הריאהעור

 מחולחי ההוא המקום לעשות כח יהם אין הבקיאין עיניראות
 להכשיר כהפ"מ )הנתכאר יחידית כועה כמו דינוורך

 כמיעוך"
 ריעותא הוי אי לעיל( )הנתיאך י,י4ה סירי" קמ4*לדקתני

 ריעוהא מקרי דלא מבואר '2ם .יהצטרף
 מהוך היוצאת תלול כירכא אפייו .יכן ריעוהא. ליטארשיצטרף
 )כי כשירה. מ"מ מבועה עצאת .הדבוקה בכפררן דבוקהסירכא

 יאונא מאונא מהצ'ץ 'מטה רה'ע. ריעותא אינה עצמהשהרבוקה
 ה"מ. בלא אפי' הל"ש ו,דעת בהפ"מ התב"ש לדעת הלח(בלא
 בולטת שאינה ריעותא משאר עצאת בכסדרן הרבוקהףאם

 מהיהוך הת4ף' שיוצאה ה.כר יש אם מיהו ה"מן כלאאפי' כש-
 '2יש אי אה"כ שנפרדו בהשנים מההיתוך ביציאתה שרהבה)כגט

 שמם מסש ילאת אב ומכ"ש יציאתן מהתחלת בירהם ח-ץאץה
 או הבועה אם אזי תלף' והאחת בכסדרן רבוקה אהתמהיתוך
 אם אבל וטריפה. תר"י הף אצלה או הת;ף' תחת ריעוהאשאר

 והדבוקה זה מצד להדבוקה ממוך עומדים ריעותא שאר אוהבועה
 ובשאר בה"מ בבועה כשר התלף' ובין הר,עותא ביןמפסקת
 אבל חלון בלי נות הא בין רוקא :.כ"ז ה"מ. בלא אפ"ריעותות
 להצטרף ריעותא הף חלץ בלא אפ'יו יאומא אונא בץ אובחיל

כנתבארה

 כסררה שלא ס'רכא עצא לה וסמוך בסדרן סירכא ע(איוקהה
 למטה לאונא מאתא כסררן ראפ" מכוארשפ

 '2ל"כ המירכא אם מהני ולא לכ"ע טריפה ח,ון בי'מחצ'ץ
 יסניהם עברו ואם וי"עט' סק"א ופ"מ )ט"ז מיעוך ע"ייוצאת

 להכשיר: הל'"ט העלה מיעוךע"'

 מעיקר היוצא מקרום .וצאת של"כ סיריא אם 427י4זקתנר
 עבר' דאם מבואר שם בחתוכים. ודבקהתוכים

 בהתוכים רבק אפף ריעותא י"ה )רהקרום כשר מיעוך ע"יהסירכא
 בכלל עד לא הל"ש ולרעת בכלי עד התב"ש לדעת לי השיפער

כנתבאר
 לעיל"

 למעלה לו )אפ הנ"ל הקרום תהת 'ש יו ואפ
 יוצא אם וה"ה ר'עותא שאר או כועה באומא( ואמ"מחצ"ן
 נהחיתוך עצא שהתיף' רמכר יא אם כשר מהקרום תיף'סירכא
 תר"ל הוי ריעותא '2אר או בועה ס-וך אצ4ה או תחת" ישאם

 )ל"ש(:ימריפה

 בחיתוך או בנב הוא אם בסירכא נסתפק אם 7ט1*להתנה
 מצמרף אי להכשיר לעיל הנתבארהאונא

 כגט ריעותא עור י'ט ואם רטצטרף הל"י2 העלה ,"ם4ריעיתא
 ; ומריפה תר"ל הוי ריעותא איזה אובועה

 ע"י אזלה ולא גומא מתוך או הקמט טתוך סירכא שאלההנו
 העלה שם מיעוך. ע"י ואזל' רבוקה אומיעוך

 מתולד' הנא קממ אפי' בדנוקה הל"ש( )וכ"ה דמריפהה'2מ"ח
 ואזל' מתולרה הקמט אם הקמט מתוך ת,ו" הל"ש לרעת)אפי'
 להכשיר יש מיעוך כלי יאפ" ה"מ כאין אפי' כשר מיעוךע"י

 בה"ם כשד מיעוך ע"י באזל' חולי מחמת הבא קטט ואםנה"מ.
 מחציין לכוטה לאונא' אונא ובין דבוקה סירכא אבל )ל"ש(.רוקא
 בא זה שהקממ ניכר )אם כשר גומא או הקמט מתוך חלוןבל'

 לאומא אונא נין אי ח,ין ,י2 אם אב4 הל"'2(. לדעתמתולד'
 או מקמט יוצאים הס'רכות רא'2' '2נ' אם הייוק ואין היוןבלי

 ואם דוקא. מיעוך צריך חיו; בלא אפי' אחד בצד רק קמט'2אין
 )ל"ש( תר"י והוי כבוע' הקמט ד'ן 4קותא ע"י בא י2הואניכר

 הל'/ש דלרעת ל"ז בסי' עי"י חו4י ע"י או מתו4ד' בא אםיבספק
 יהחמיר:"ט

 או מיעוך ידי על אזיה דיא מבוע' תיוי' כירכא שא?התנז
 ולמשמש לנפוח דייט מבואר שם מבועה.רבוקה

 כשר ניכרת שאינה הבועה ומכסה הריאה ב,2ר עולה ע'"זאם
 רעת מנשר )ובנתכמה מבועה .יא מב'2ר יוצא דהו"ל הר"לור"ה

 העלה והל"ש תלוי'. ויא מיעוך צייכה דבוקה ררוקאה'טמ"ח
 רסירכא ידנוקה ת4ייי בין החילוק אך מיעוך. צריכה בתיוי'דנם

 כ"א פושרין צריכי אין ום"ת כרינא פושרין מים צריכידבוקה
 הנפיחה אחר שנתכסה מבועה ררבוקה חילוק, ועור בעלמאעיינא

צריך
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 5"מ גבוה עריין היא אם אבל הריאה. לבשר שוה שיהי'צריך
 מתוך רבוקה או גבשושית מתוך סירכ' מצר תר"ל רהוימיעוך
 )'טמ"ח גבוה שעריין אע"ג שנתכסה כובועה תלוי' אבלמורסא.
 ל"ו( סי' בתשו' והגחת"ס ל"ז בסי' ול"ש ופ"מ זה סי'סמ"ח
 יש מוגלא מראה רק ריאה מרא' רל"ל אע"נ ממורסא תלוי'וה"ה

 כשמ"ח(: וש"פ )לשלהכשיר

 הכים עם שלה בשורש לממה הוורר' נרבקת אם שאלהתנח
 שם להצמרף. ריעות' הוי אי להכשיר()רנתבאר

 )ל"ש(: ריעותא לשאר להצמרף הוי רריעות'מבואר

 שלימ'( וריאה ממנה הקליפות כשקולפין )פי' נתקים שא~התנמ
 ריעות' רל"ה הל"ש העלה שם ריעות'. הויאי

 כנתק רינו ופראנצוזי"ן ריעות' ל"ה ובווארצלי"ן קצתבהפסר
 )הנתבאר(: בלוי כבשר רינו )כילפת( לחים הםואם

 עפ"י נוהגין וכיצר ומיעוך משמוש מרר הוא היאך 2מאלהתס
 מבואר שם חז"ל. לנו הקילו אשר וריןרת

 היר עם כשהולך פנים בבריקת למהר הבורק צריךרלכתחלה
 רקה אפי' סירכא שם וכשירגיש בנחת ימשמש הריאה חלקיבבל
 וכרומה בשומן או בצלעות חומ בלא ממש רבוקה או השערהכחומ
 הריא' כשיוציא הסירכ' שינתק לחוש שיש במקום ושמ"ח()מחבר
 כרי בו שרבוק' המקום מן מעמ עם בפנים הסירכ' יפרירחוצה
 וש"ך מ"ז בקיאין אנו אין )ובנענוע לתלוי' סרוכה ביןשיכיר
 סירכות הרבה נמצא ראם כתב הב"א אך ול"ש). ופ"מושמ"ח
 הסירכא שיגבי' היינו כ"ש ושיעור כ"ש. באצבע הגבההובמעמ
 להכשיר יש מהם כמה נפסקו כ"ש נענוע וע"י האבר שיגבי'בלתי
 בפושרין בנפיח' הריאה לברוק יש ומ"מ עי"מ נהגו רלא במקוםאף

 שהוציא ואחר הסירכא במקוט רק בפושרין הריאה כל להניחוא"צ
 באה ענין מאיזה גרול בעיון לעיין הבורק צריך חוצההריאה
 נשאר ולפעמים הריא' לחלוחית ע"י באים מהם )רישהטירכא
 ולפעמים בשר כמו ונרמה אחר למקום רבוקה ולפעמיםתלוי'
 הולבת האי כי וסירכא בתוכו נראה חומ שום ואין רק עורכמו

 ריר שאינו גמורה רסירכ' הש"ך וכ"כ וכשר. הירבמשמוש
 ומתחזקת הולכת היא האצבעות בין היום כל ארם ימעך אםבעלמא
 בהיתר שנהגו המנהג ועל בחזקה. ימעכו שלא להזהרוראוי
 ובשכל בחוש רמושג וברברי' בהם שבחר ברוך הב"א כתבמיעוך
 שנראף מהם ויש בעלמא. ריר אלא היא סירכא לאו האי כירסירכא
 1 וקש שערות חומי כמו ולפעמים לבנים חומין כמו הסירכאבתוך
 4.תך ואמור נקב מחמח שבא היא גמורה סירכ' ווראי זוכגירין
 ריעותא שי2 על הסירכא יהי' שלא לעיין הבורק צריך וכןבהם(.
 -י. כן לא ראם רהו כל ריעותא על אפי'בעולם

 לריעותא .;רתי
 ואחר כ"ר( 1-יעותא :ט וכוצטיפ" גרולה קולא ומשמוש)רמיעוך
 הריאה לנפוח הבורק יצוה ה?-רכ 5הכ.י שיכול הבורקשראה
 נפיחהוהאי

 אי--
 העלה ובג"ש כ"ר סי' ב"א )ותשו' מינבבו;.

 בודקים הסירכ, שהסיר1 אחך רמ"מ כלל( גזרך "., יירנפיר'
 בין להתפשמ יראה ואח"כ )תב"ש(. בנפיחה הסירכאהמהי:

 מתחזקת הגלגול רמחמת אצבעותיו בין יגלגל )שלאאצבעותיו
 אפילו בו וימשמש רק כעור שתהא ער מתנתקת( ולבסוףהסירכא

 משם נותן והל"ש מהרב ש"ת בלקומים וכ"ה )שמ"חהרבה
 להוציא צריכים והם בפנים למעך יכולים שאין לפי הרבהבמשמוש
 ער בנחת( הרבה למשמש היתר יש ולכן מתקשה הריר ואזהריאה
 בין הסירכא גוף שנימח ער )שפינוועבם( עכביש כקורישתהא

 לא בריאה אחר למקום נסרכה )ואם לריאה. סמוךהאצבעותיו
 הב'. בראש נם למעך וצריך גלגול ע"י ניתקה אחר בראש אםמהני

 רלרול שום ישאיר שלא כוהריא' לקלוף יכול ואח"כפר"ח(.
 גמורה רסירכ' יראה וכל מכל הלכה שלא רכל בריאהמהסירכא

 סותמת. סירכא והלא פושרין ע"י לברוק יכול איך רתו ועורהיא.
 קולא נוהגין זמנינו שוחטי שראיתי ורע כקי"ז במ"ז הפ"מוכתב
 על סומכין ולרעת מהריאה. וקולפין בצרפני' הסירכא שנוטליןזו

 דמאכילין המ"ז מ"ש ירוע וכבר ופושרין. רוק ששמיןהקולא
 ע"י הסירכ' גוף ניתקה ראם לי נראה זה ועכ"פ לישראלטריפות
 שלא הריאה מגוף לקלוף יכול באמצעה( ניתקה הל"ש )פי'מיעוך
 רלרברי ליתא רזה וכתב חולק והל"ש רוק. ולשום רלרולישאיר
 ונקרעה באמצעית' נתמעכה ראם גרול' קולא יומשך פ"מהרב
 מחמת רק הרלרולים הסרת רא"צ כיון הבהמ' כשיר' נאברהאו

 כשר פושרין בריקת בלא נאברה אם עצמה והיא רפושריןהבריקה
 בחזקת עומרת עריין באמצע רק ניתקה שלא רכל אינו וזהבה"מ
 מהריאה מעצמה הסירכ' שתסתלק רק שיקלוף לנו וחלילהסירכא
 ע"י הריאה גבי מעל תסתלק לא ואם . באצבעות הגלגולע"י
 נ5נו5 ירי ע5 וכשנסתלק ימרפוה. האצבעותגלגול
 הסירכאואם הסירכא. צרי בשני יעשה כה בפושריןיברוק
 צריך אין בו פוסל נקב שאין מקומות שאר אל מריאהרבוקה
 הסירכא עובי כל שנסתלק אחר ואם לריאה. הרבוק בצרה רק5מעך
 חומין או קרומי' כעין רלרולים עור נשאר משמוש ע"י הריאהרעל

 וא"צ ולקולפם בהם למשמש א"צ הסירכ' עובי משמח5הלאה
 רלרול שום בלי נקי ישאר הסירכא עובי שמח שבמקום רקלהשגיח

 משטח להלאה שם בצבי1 ואח"כ הקרומים אותן שקלף אירעואם
 הקרומים את כלל לקלוף שלא יותר ומוב לאסור. אין הסירכאעובי

 שירא' אף להכשיר ויצטרך משיקלוף הסירכא עובי משמחלהלאה
 הקרומים אותן לקלוף מקומות באיזה מנהג י'2 אם אכןשמבצבץ.
 לשנות ואין הוא מנהגא ההוא השטח בכל מבצבץ אםולהמריף
 תשו' )וכ"ה כאמור. להקל יש מנהג רליכא במקום אבלמנהגם.
 מקל"ב(. שם בש"ך המובא ביצה מרי"ף ל"ט סי' חיו"ךחת"ם
 וז"ל וכתב הסירכא לקלוף הנוהגים השוחמים בער המליץוהב"א
 ובנלגול בנחת להיות צריך בה שנהגו ומשמוש רמיעוך נתבארנבר
 נוהגין מקומות בהרבה אך בכח. ולא בחול לא אבל האצבעותבין

 אוחז ואח"כ בקרום אותה ומותחין בסירכא שממשמשיןהבורקין
 על כלום ממנה נשאר שלא ער והולך אותו וקולף ומושךבצפרניו
 הריאה מקום על פושרין או רוק ושמין בנפיחה בורקין ואזהריאה

 נשאר ואם אותם. מכשירין מבצב'1 אינו ואם שם הי'שהסירכא
 ממריפין יר בחוזק לא אם לקולפו אפשר שאי בריאה רלרולשום
 ברורות נתפשמ הזה והמנהג בך. ע"י מבצבץ רוב וע"פאותו

 לא הימנו נוחה חכמים רוח שאין ואע"פ הבורקים ביןשלפנינו
 לישראל להם הנח ואמרו המנהג לבמל יריהם חיל אנשימצאו
 כן שהמנהג שאמר סענרר מהור"ר המפורסם הנאון רברי עללסכווך
 פני מעל נקלף שהוא שכיון לפי שיסמוכו מה על להםויש

הריאה
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 מחמה רק הריאך קקרום הסירכ' ק;טה קא כי האות זההריאה
 וכמעשה הריאה עך מיבוי2 כמו להתקרם התהי: שמבהוץהליחות
 ,2ורש לסירכא 'טאין הרי בנחת שנק;ף וכך ל"ה. בסי'דריינוס
 איזה נשאר אם אבל וכ'טר. לשם ונדבק בא ובחו'ו הריאהבקרום
 כתב ועור ע"כ. וטריפה הריאה אי פתוח שורשה א"כדלדוק
 ע"' הסירכ' הסרה נענין עתה .טהקילו הוא קל כי שנארנואחרי
 סן היא כשהסירכא כ"א יהקי אין עכ"פ מ"מ הצפורןקליפת
 למקום נסרכה ואפי' מקומות ישאר בנסרכ' 4א אבל לדופןהריאה
 7אומא או יאונא מאונא נסרכת אם ואצ"ל בהם פוס: הנקבשאין
 בהפ"ם כ"א זה היתר ינהוג ראוי' דא,ן 'טי"כ מקומות ל'טאראו

 .2הסירכ' רק נקלפת אינה אם מ"מ בקליפ' יטמקיקין במקומותואפי'
 ייטאר ,2לא פ. ע; אף אצ'ו 71הביאו הנתקו יכול והוא חוט כמיןהיא
 לא כ"'ט הגבה' ע"י '2החוט כיון אסורה מ"מ בריאה כלוםממנו
 בפושרין והבריק' הנפיך' בענין ליזהר יש מאר ומאר ינהקבמהר'
 להסתפק אדם לב יפוי ש:א וברור ראוי היוהר הריאה נפיחתבעת
 שורו על ויעמור הי2וך בעל יבא 'טלא בדבי :רול ועיקרבה.
 שמים יראת בו ש,ש ארם הוא אם אפי' בי הריאה. נפיההבעת
 למעט בתהבולוה מתהפך להיות תקפו ויצרו ממונו על נהולהוא
 לא א.2ר הקצבים א,ו ואצ"ל בהיתר. שיצא כדי הבדיק'בעסק
 לטרף. שאנו וככפירים וניטמתם מ;ופם בו' הביב וממונם בםאמון
 מדבר הוא בוריו עי לעמור ה,טב מעיין הנופה או הנודקואם
 הנופח מעצמו הוא אם ואצ"ל בי':ות. הי' ומחוי' קשותאתו

 ואתכיטר יין שתויי לה נכנסין הם הרוב ועל הדבר.שמכוער
 לבלוא ברוח שליט להיות זה ירצה ואם מטבחייא. דביתבמשקין

 מקדח כמיא נקב יהי' אם אף כי א,ו פושרין יועייו מה הרוחאת
 כמו בנאבדה הקיל דהפ"מ הרי ע"כ. יבצב,1 לא מים עליוושטף
 רא"צ מרב( י2ו"ת בליקוטים וכ"ה קולא. ולרידי' ה4"'2שהשינ
 וצר'ך חומרא ולב"א הפירכ'. עוב' משטח להיאה הקרומיםלקלוף
 כולם. כחומרת לעשות ייט ויכתחלה הריאה. מעל וכל מכללקלוף
 היתר למצוא ג"כ דמצדד מ"ח סי' ח"ר '2כו"י בתשו'ועיין
 בסוף יעיי ועיין הצפורן. בקליפת פירכ' המסירים הבודקיםלמנהג
 'טהסיר מאחר י"ח מי' ח"צ תשו' מי2ה ה,2יב תשו' מ"ש ל"וסי'

 יהא )דלא חסרון ביי 'טלם '2תחתי' וריאה כדינו. וכי מכלהסירי'
 ומים נפ,חה צך'ך כן אע"פ נקנ( עי דמורה תחת" יחנהגומא
 ע"י .2עברה אחר לחומרא היא דפוי:רין דהכדיקה )ט"ז שריןמ

 'טתעל' כדי היטכ הר,אה ,נפוח ויצוה מבצכ.ז( אם ':ות לי(ו"מ
 מים '2יקה 1.זהר שם המירכא '2הית' במקום הסרון '2ום , ביהיטב
 הבודקים להזהיר יש הי2מ"ח(. ,כ"כ הפה כרוק חם יי' 'ט'בפה

 יתוך המים הבורלים נוטיים וראיתי פויטרין ריהא אמאיריקפרו
 אפשר אם בצוננים נתן ואם שיפי2ירו. כדי הנדיק' "ידםפיהם
 יהתיר יש וכדומה נקרעה ואם יבדוק. בפושרין שניתלבדוק
 פוי2רין בריקת הו וי"מ טריפה בהמין נתן ואם הפמד.במקום
 ע": ישפוך יא הבצבו'1 יבהינת המים כ,טיתן כך ואהר)ב"א(
 נ'2אר ולא הנקב גבי מעל נז,חין רהמים מדרון מקום עלהריאה
 ירו הבודק יניה רק החמרון 4תכלית יכוא יכול ואינומאומ'
 הריאה קצה ומגביה יטם הסירכא '2היתה במקום הריאהתחת
 ואז הנקב במקום עומדים המים ':ישארו כדי בצדו יסמוךאו
 חומרא ררק הב"ח בשם הט"ז כתב זו והבדיקה כראוי לבדוקיכול
 שמא איכא )דח':'2א הוא יחיוב העלה והשמ"ח קיוב. ולאהוא
 הסירכא נעשה קרוב מזמן י2מא אי כ"כ בנהה 4משמש נזהרלא

 בדיקת בלי נאבד' אם דבדיעבר העלה והפ"מ נהק'2'(. יאועדיין
 הל"ש וכ"ה מרב( 'טו"ת ביקוטים .כ"ך בך"מ_ כי2רפו'2רין

 בה"מ רהתיר מב"א וכ"מ בה"מ כיטך בדיקה קורםדבנאברה
 הבודק אומר באם המושרין בדיקת קורם נאברה אכ בריעברוצו";
 היכי )אך כדינו. הרבה בנהת המיעוך יע'2ות 'טנזהרתי ייברי

 לאסור יש ,כ"ע הסירכות ,מעך הצפורן קי-פת ע"ידנוהגין
 בג"ש ב"א וכתב ב"א(. ופו'טרין. נפיהה בריקה קודםבנאבדה

 או לדופן בסירכא להכיטיר .2מנהגם הפפררים ביןרבמקומות
 בירם למחוה י'ט בנפ,הה ויברוק בסירבא יחתוך ,טי"בבסירכא

 קקרוש והשל"ר ובדיקתן. מ'2היטתן ,אכול אכור י':מעו יאואם
 כסדרן . 'ץ: טירכא .טימעכו בהמה מבי2ך יקנו .2לא 'בניוצוה

 היום ;ד אלי במדיניה מעשה אני2י נוהגין וכן וכ'ורומיהן.
 המיעוך ע"י שנתבשיה בהמה איזה 4הם יהגיד הבורק עיוהיוב
 לא נפש בעל שהוא :י סקי"ז בש"ר כתב והם"מ כפ'2וט'.או

 נפש לבעל להקל יש מהציין (מטה כסדר, כ"א ס'רכא משוםיאכ,
 בלמטה דדוקא הי"'2 וכתכ יו"ט. או י2בת לצורך זאהונם

 דק בדיקה רעיקר קפידא אין בחול גם ה,ון דב4א בח4וןמחציו
 מעשיו לפי רק אלו זהירוח וכל הל"ש וסיים מהציו.למעלה
 יאמר קדוש מסירכ' לגמרי ומתרחק בריא איש '2הוא ומי ארם'2י
 ויערב סירכ' ממיעוך אוכל שלא מי ואשרי כתב והכר"ייו.

 לשחיטת' סמוך הבהמה להשקות טוכה דעצה ב.ט"ע וכתבויבויטם_
 כתב לבוש בשם והשמ"ה סירכות. מלאה היא השקתה שלאדבי

 הפ"מ וכתב נא. חמימות מחמת שהסירכא צוננים4ה':קות
 מיר לפסוק י'2 בריאה סירכ' איזה כשאירע טובה עצהדעוד
 הסירכא תתקשה אז כי שעות כמה להמתין ולא חם בעודהוימעך
 א"א שנתייבש לאחר בשיפולה בועה וגם מו"מ ע"י תענורולא

 מקיף: בשד חושלהעלות

 נגלר תחתיה ונמצא במיעוט הסרכא ראזלה היכא שאלהתסא
 העלה שם העליון. קרום ניקב או עליוןקרום

 וכ' ק"נ. ס"ק הל"ש וכ"ה לאיפור זו במעשה רהור'הפ"מ
 ע"י העליון קרום ניקב או העליון קרום נגיד אפי' דה"ההך"ש
 ההיא הנגלד או הנקב הי' 'טלא להבורק שניכר הסירכאמיעוך

 ובעוברה העליון הקרום אה אלי' הדביקה שהמרכא אלאמהחילה
 טריפה נגלר או נקב ונעשה עייון מהקרום מעט עמה עברמהריאה
 דמיעוך ההיתד דכל הריאה קרומי ב' המיעוך עם נקלפה אם)וכ"ש
 היא בעלמא וריר ל,חה הפשטת דדרך ינו יראה רהמיעוךהוא
 דלא חזינן הרי קרומי ב' או העייון הקרום עמה רקלפהוכיון
 ל"ו בסוס". מ"ש )ועי"י בנחת( מיעך ,טלא כדין מיעוךעביד
 בהצר לבדוק דצריך האחרונים וכתבו משה( השיב ת'12'ב'2ם
 ונתנו טריפה משהו אפי' נקב שם יי2 ואם נקב שם אין אםהככד
 רוח יוצא בו וכי2חותך מתוה יהיות הכבד דההצר זהסימן

 הכבר בחצר נקנ '2,יט סימן הוא זה הוא ואל"כ קויומשמיע
 לענשו: יש בדק 4א ואם נקב י2ם אין אם רווקא בדיקהוצריך

 שם וטלאים. בגדיים הסרכות בניתק הדין היאך 2טאלהתפב
 רכים בעגלים וכן וטלאים דבגרייםמבואר

 חזקה אינה כמדרן י2לא גמורה סרכא אפי' ילדותן'2מתוך
 כל ולהטריף בהם למעך שלא המנהנ יכן מיעוך ע"יומתנהקת
 ר.'ט כתב )רמ,,א 4מעך ולא רכים ועגלים וטלאים גדי.םסרכות

סבלה
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 בלא בגרולים רכשר בכפררן אבל נוהגין( וכן להטריף בזהקבלה
 הר ותשו' )פ"מ כשר רכים ועגלים וטלאים בגריים גםבריקה
 ואיטת ט'( פי' ובתשו' שם בג"ש וב"א א' סי' חיו"רהכרמל
 יש מקומות. מנהגי ריש מבואר שם זה. לענין וטלה נרינקרא
 באב ט"ו ער נהגו ויש השבועות הג ער מר"ה לנולרים לקרואנהגו
 גרי שקרוי כ"ז לפפוק יש מנהגם ירע רלא ובמקום ר"ה. ערויש
 העלה הב"ח בשם הש"ך הרכים ענלים ולענין ארם. בלשוןוטלה
 ויונק שנתו תוך שהוא אא"כ מיעוך לענין הרך ע:ל נקרארלא
 תוך הוי ראי והעלה השיג והפר"ח רך. מקרי לא יונק א.נואבל
 רך עגל יונק שהוא רק שנתו לאחר או יונק שאינו אע"פשנתו
 רדין רמ"א( )ברעת לרינא העלה והתב"ש ממעכין. ואיןמקרי
 שנקראים כ"ז המקומות במנהגי רתלוי וטלה גדי כרין הרכיםעגלים
 רלאחר פתם והב"א ש"פ( אליו והפכימו )הנ"ל בנ"אבלשון
 נ"ח. סי' שאול גבעת בתשו' וכ"נ וטלה גרי בכלל אינושנה

 מהני לא אצבע בהגבהת נפכק אם ה"ה למעך שאפורובמקום
 דבוקים אם ומ"מ שאול( גבעת בתשו' שם ממיעוך יותר רקיל)אף

 רבוקים הם השיפולים ואפי' מחצי' ביותר אפי' לזה זההחתוכים
 ויראה ביניהם. בנחת אצבע הולכת ע"י שנפררו כל להקל ישיחר
 אבל פופן וער מראשן יחר האונות כשנרבקו כ"א להקל שאיןלי
 או מחציין למעלה שנרבקו רק פוף וער מראש נרבקו לאאם

 בגריים להקל אין הלון כמו פתוח מחציין ולטטה לכדהשיפולים
 : )ב"א( בנחת פירור ע"י ועגליםוטלאים

 האונא בגב האונות חתוך במקום שניקבה ריאה שאלהתכג
 שבין בבשר בפרכא פותמתה ורופן הרופןכנגר

 ש"ך ומחבר )טור רכשר מבואר שם ובעצם. בבשר אוהצלעות
 טריפה לברו לעצם סרוכה היא ואם צר( במקום רסותמתופ"מ
 מכה שם יש א"כ אלא ברופן תלינן רלא וש"פ ש"ך ומחבר)טור

 הערוגה ער למעלה האונות שכנגר השלם בכל הדין וכןברופן(
 דופן ונקרא סותמו והוא לרופן ונרחקת צר שהמקום מפניכשר
 שם נפרכה ואם חזה נקרא ואילך ומשם החזה שמנקרים החוטער

 ולא צלעות ר' ער מחזיק החזה מיצר ופתם וש"פ( )מחברטריפה
 האונא כנגר הוא שעריין לעין שיתברר אא"כ יותר ולא בכללער
 כשהבהמה כ"א המקו'ם לירע זו הרגשה מהני ולא האומה. כנגרולא
 האונות שכנגר מה כל ואז צרכה כל בארכה מתרווחת שאזתלוי'
 וחויו מגין באלכפון ברופן נגדם כך באלכפון הולכים שהםכמו

 הוט ע"ג נסרכה ואם כ"ה( פ"ק וב"א )שמ"ח מגין אינומהאלכסון
 שמינה הבהמה אם אך וטריפה בחזה נסרכה כאלו רינושבחזה

 )ב"י(. כשר שם ונפרך הרופן על החזה מן תולהוהשמנונית
 למעך המטרפת שבעולם סרכות בכל להקל שנוהנין נתבארוכבר

 תר"ל ראיכא במקום לא )אם בנפיחה עולה אם אח"כולברוק
 שתפרך מקום כל מו"מ ע"י ניתקת שאינ' וכל וש"פ( ושמ"חרמ"א
 האונות כנגר ודוקא שהוא. מקום בכל טריפה לרירן לרופןמריא'
 רמכשרינן והא טריפה. האומות כנגר אבל לעיל רמכשרינןהוא
 אפי' או מבפנים ניקבה אם אבל הנקב הרופן כשכנגררוקא

 נתבאר וכבר טריפה. לרופן משם יוצאת ופירכא הריא'בשיפולי
 לדופן מריאה פרכא כל להטריף אלו במרינות רהמנהג שמ"חבשם
 להטריף נוהגין ברופן מכה ויש לרופן האונא גב נפרכהואפי'
 אך במסה. להטריף נוהגין ומשמוש חיעוך ע"י ניתקוואפי'
חולקין

 ע~
 רמנהג רבמקום והעלו וב"א ול"ש שאול בעת ' ה("פ .

 חיו"ר הגחת"פ וכ"ה בה"מ ובפרט להתיר י.1 בכה"ג אףלמעך

 מ"א:סימן
 שם האומא. שבצר תדופן האונא מן עולה _ך:א אכ שאלהתפר

 מהאונא עולה פרכא ואם רטריפה.נובואר
 רובא. בתר אזלינן האומא שכנגר ולרופן הטונא שכנגרלדופן
 האונא גב על ומתפשטת אונא משיפולי יוצאת פרי" אםוכן

 לאו ואם כשר האונא מגב הוא הפרכא רוב אם ופן י.וסר.בי

 רוב אם לרופן אחת בפרכא נפרכו והאונא האומא אם וכן פדנ,י
 מכה אין אם טריפה מהאומא רובה ואם כשר מהאונא כאחי:

 למכה מחויו שמתפשט בצררין בסרכא רוב כשיש )ואפי'ברופן
 ותשוב' ט' פי' ח"ב הטהרי"מ העל' אחר במקום רוב ליכאאך

 הסרוכ' אונא וכן נ"מ( אין רמטעכין ולרירן להקל רישמבי"ט
 הפרוכה אומא וכן רובא בתר אזלינן ולרופן לחזה אחתבפרכא
 אם לה וחוצה במכה והפרכא מכה בו שיש לרופן אחתבפרכא
 בפרכא האומא נפרכה אם וכן טריפה לאו ואם כשר במכ'רובה
 ואם כשר שברופן במכה רובה אם שברופן ולמכה לטרפשאחת
 אחר לילך טכשירין הנך רכל הפופקים לשון הוא )כ"ז טריפ'.לאו
 הרוב הוא היכן עליו לעמור א"א ראם האחרונים וכתבוהרוב
 השמ"ח בשם כתבאר וכבר טריפ'( מחצה על מחצה שהואאו

 ושאר להטריף במיעוך נתקו אפי' אלו במרינות נוהגיןרבכ"ז
 ברוב ע"כ מיעוך רמהני ברופן למכה בנסרכ' אף חולקיםפוסקים
 בה"מ ובפרט לדירן מיעוך מהכי גווכי הכך ובכל ברופן למכ'נפרכ'

 לעיין(: )ויש משתריא לא מיעוךובלא

 יש ראם מבואר שם לרופן. סרוכה האומא אם שאסהתפה
 מכה אין ואם בריקה וא"צ כשר ברופןמכה

 שיש היינו שאמרו זו ומכה בריקה. לה מהני ולא טריפהברופן
 מכה פימן אינו בלבר שחורות בהרות יש אם אבל נגע כעיןברופן
 מכה. שפיר בי' קרינן ונקי?ר שחזר אע"פ הצלע נ'טבר ואםממש
 שאר אך במיעוך אף להחמיר המנהג השם"ח רלרעת נתבארוכבר

 בכה"ג אף למעך רנוהגים לרירן ומתירים חולקים הנ"לפופקים
 והפרכא ונקשר וחזר הצלע רנשבר היכי בה"מ. ובפרטמותר
 בזה. להקל רחליל' העל' ט' פי' ח"ב מהרי"ט תשוב' ממנולהלא'
 למעך. לאסור הב"א רעת חרש' בעיר כגון מנהג ראיןוהיכי

 ה"מ ראיכא ישראל רבבהמת העל' מ"א פימן בתשו'והגחת"פ
 למעך: להתיריש

 מחציו למטה מחיתוך יוצאים הפרכות ראשי שני שאלהתסו
 וראשי שניהם תחת או מהם אחת תחתובוע'

 ראשי שם ניכר ואין שכנגרו מחיתוך בזה זה רבוקיםהפרכות
 והביאו להכשיר ופיים האריך כ"א פ"ק שם הל"'?הכרכות.

 י"ז: סי' תר"ל ריני של הכללים במפתח האחרוןבקונטרפ

 ואם שיברוק מי כאן ואין והלך השוחט שחט אם שאלהתכז
 ויהי' הבשר יתקלקל בודק שיבוא ערימתין

 כנאבר'. רהוי רמותר הכר"ו העיה שם יאכול. מוחר אי ה"מלו
 ירוע' סבה להשוחט שהי' נראה המורה עיני ראות לפי אםורוקא
 בסי' )עי"ל רוקא ריעותא ברליכא וכן במזיר כאיבד' הו"לראל"ה

 אם לכן בריק' לעניין ה"ה הן מומחין שהיט' אצל מצויין ררובא'
 אם לבודקו וא"א לו והלך וברק ושחט אותו מכירין שאין א'בא

 לפנינו הריאה ואם ה"מ באין אף מותרת הבהמ' הואמומח'
 ואמר ובדקה הריאה שהוציא כשראינו לכתחילה לבודסהצריך

כשרה
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 בה"מ( כ"א להתיר אין יווהלך 'טתק אם אבל לו והלך היאכשירה
 בריקה שצריך וריעוחא היטיט איזה בבהמה נמצא אם ב"אוכתב
 ואסר וברק בבריקה בק. שהוא ואמר אותו מכירין שאין א'ובא

 ריעוהא היא ואם הבהמה. את ומתירין עליו סומכין הואכשרה
 לפנינו הוא עריין אם בריקה בהלכוה ובקיאות בהוראההתלוי'

 צריך הבריקות יורע אמ אזתו ולברוק בקל להשיגו שאפשראו
 להקל אין גרול כטורח כ"א להשיגו וא"א לו הלך ואםלבורקו
 ומבלערה קבלה ליטול 'סהמנהג א'ו במרינות ועתה בה"מ.כ"א
 במלאכת יר לשלוח יחציף לא הסתם 'טמ; אומרים אנו ליטהוטאסור
 שיברך: א"צ הריאה את והבורק קבלה. לו שייט לא אםהריאה

 זו באונא חציי' החתוכים בין תחוב' הי' מחט זטאלהתסה
 הנקב. כל מכסה סרכא והי' בחברתהוחציי'

 רק המחט הי' ראמי' העל' והפ"מ לאסור בפ"ת מובא זושאלה
 הי' והסרכא לחיתוך שוה רק לחוץ החור הי' ולא אחרבחיתוך

 לאסור: ג"כ יש חברת' לאונא ונסרכ' הנקבמכס'

 גירין ע"נ הווררא וטלאים בגריים נמצא לפעמים שאלהתסט
 העלה שם האומא. כלפי למטה קרום בהויש

 הקרום אותו יהי' אם אבל סרכא רין קרום לאותו ראיןה'טמ"ח
 נירין באותן מהוברת היא ולפעמים סרכא רין לו יש הראשלצר
 האונא אצל שהוא חיבורה מקום 'טיהא שצריך ונראה בכיםואינה
 גירולה מקום חיבור אוהו ו,טיהא גירין באותן מחוברהשתהא
 אם העין במראית ותלוי' טריפה רבוקה היתה שאם רבוקהואינה
 במקומות כ"א כן לנהוג ואין גירולה. מקום או רבוקההיא

 שמ"ח. יפה בט"ע ומכירין בהכי וטלאים גריים שרגיליןרירעינן
 יש וטלאים בגריים כך אירע אם אלו במרינות ראף כתבוהב"א
 גרול': ררך שזה יפה בט"ע ניכר שהוא כל הצורך לעתלהקל

 וה"ה רכשר מבואר שם לשומן. שנסרך הוורדא כיס שאלהתע
 בהם פוסל הנקב שאין רברים לשאר נסרךאם

 הוורדא בכים בפועל נקב יש אם ולפ"ז הפ"מ וכתב )שמ"ח.כשר
 הב"א(: רעת וכן ג"ככשר

 קצרה וא' ארוכה א' לזו זו סרוכות אונות ב' שא?התעא
 למטה ובארוכה ריר' מחציי' למטה היאובקצרה

 ובמקום מו"מ ע"י צד מחר ועברה מטינרי יוצאת דיר'מהציי'
 י"ח ס"ק במ"ז הפ"מ העל' שם מיעוך. ע"י עבר' לאהטינרי
 המינרא מצר ראשי' מכ' עברה אם רהיינו מיעוך עכ"פדמהני
 כבר בנפיחה למרבקי' דא"א ואף עכ"פ קליפ' ע"י הב'ומצר
 הטינרי בצר עבר' רלא כיון רירן ובנירון מעכב. ראיןבתבנו
 להתיר קשה רבקליפה נראה משה השיב ותשו' ול"ש (ומב"אטריפה

 וצ"ע(; מזה יעיל וכ"כ למידבק" רא"אהיכי

 ראם האחרונים כתבו 'טם כפויה. ריאה נמצא אם שאלההעב
 ומנא טריפה לאו ואם כשר ברייתומתחלת

 שמתחלה אנו יורעים לאו ואם טריפה תחתי' חלל 'ש אם זהירעינן
 הסרכא יוצא ומשם בריית' מתחילה כפול ואם היאברייתו
 ואם הסרכא מחמה רק בא' שאיג' במים נפיחה ע"י כשרהלזולת'
 בזה סרוכה סרכא שהיתה מילתא רמוכחא טריפה נריא' לויחלב

 של"כ הוי תהתיו ופילוש וחלון חלב וטריפה. אחר למקוםהחלב
וטריפה:

 איזה ויש אומא או אונא מחיתוך יוצא תלוי' סרכא שאלההעג
 מקום נגר שכנגרה אונא בחיתוךריעותא

 לתלות מקום כאן ואין משם נתק' שהסרכא שנראההסרכא
 ב"א העלה שם וכרומה. הטבח יר הכנסת ע"י אח"ששנתרפקה
 אלא שם רבוקה היהה שמא מסתפק הבורק בין חילוק ואיןלהטריף
 הבורק ובין ההוא למקום בחוזק הבורק יר הכנסת ע"ישנתק'
 יש כך ובין כך בין לשם דבוקה הסרכא היתה שלא לי בריאומר

 בשאר או ברופן סימן רנמצא מקום בכל הרין )וכןלהטריף.
 בחיתוך תלוי' סרכא יש אם הרין וכן תלוי'( בסרכאמקומוה
 באופן מתאימות והם תלוי' סרכא ג"כ יש חברת' בחיתוךוכנגרה
 בחיי ונתחלק' ונפרק' לחיתוך מחיתוך היתה שרבוקה,טנראה
 שכנגד בחיתוך לברוק א"צ לכתחילה ומ"מ טריפה לשניםהבהמה

 ט"יתוך: היוצאה תלוי'הסרכא

 וכשנופחין סרכא סרק . באוח ויש בריאה סרק יש אם שאלההער
 מחיתוך כמו שבסרק סר"א אותה נעשההריאה

 לפי אף בכה"ג להכשיר הב"א העלה סק"ה ל"ו בסי'להיתוך.
 מנהג לפי אבל למקום ממקום בסרכא להטריף מקומות קצתמנהג
 וגם בתולר' שהיא ניכר כשהכרק אז למקום ממקום שמתיריןדידן
 שבתוך הסרכא נעשה לא אם אף להקל י': ריעוהא .:ום בו עוראין

 וכתב כשר. ג"כ לגב מחיתוך כ"א לחיתוך מחיתוך כמוהסרק
 למקום ממקום סרכא הסרק ובתוך בריאה סרק יש ראם עורכאן

 סרכא ואותו סרק אותו שנעשה או היטב הסרק נרבקוכשנופהין
 לגב מחיתוך עולה ואם להכשיר יש לחיתוך מחיתוך סרכאכמו

 למקום ממקום בסרכא היתר שנוהגין אלו במרינות אונאנאותה
 רבמשלם אחרונים וכתבו עי"מ עוברת כשאינה בה"מ להתיריש

 סרכא להמצא וררך סרק נמצא לפעמים הגג ער ולמעלההאונות
 להכשיר: יש לחירורמחירור

 בסי' )עי"ל להתפצל שדרכה הימנית עליונ' אונא שאלהתעה
 לפיצול מפיצול סרכא שם נמצא אםל"ה(

 הב"א העלה שם לחיתוך. כמחיתוך נראה אותהוכשנופחין
 ויש לשנים אונות משאר א' נתפצל ואם מהני. ומו"מלהטריף

 יש ואם להכשיר יש לחיתוך כמחיתוך שהיא ונרא' סרכאשם
 הוא חלון שם שיש אע"פ להכשיר יש כעו"א אחר שורשלהם
 מחיתוך הוא אם ואצ"ל מחציין למעלה הוא ואמ מחצייןלמטה
 .מיעוך: בלי להטריף יש לגב מגב או אחר פיצול לגב זהפיצול

 והשוחטים זה לצר זה מצר יוצא רק וחוט בריא' קמט שא?ההעו
 מקורי גרוע הי' הזה והחוט )צוחאפי"ל(קורין

 והיתה הריאה בקרום אחיזה לו ואין )שפינוועפ"ש(עכביש
 מתרפקת. היתה מיר עלי' היד במשמוש כי כ"ש עי"מעוברת
 כלל סרכא בגרר נכנם זה )ראין להכשיר העלה ט' סי' ב"אתשוב'

 : הולי( ע"י בקמט אףוכשר

 היכר ויש להיות שראוי כמו הוא האונוה מנין אם שאלהתעז
 עובר למקום ממקום וסרכא האונות בצרמרק

 במרקים חוששין )דאין להכשיר הב"א העלה שם סרק. אותוע4
 יוצא וסרכא ראונא בררי יתרה נמצא ואם ל"ה( בסי' עיי"ללהטריף

מן
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 היתרת כהר השלם לשטח האונא שכתר השלם משטח הערתהמן
 לה שאין )כגט היתרת הוא שזו לט ירוע אם וצו"ג בה"מ להתיריש

 משונה שתוארה אוסמפון
 מחברותי"

 מנבה יוצא הסרכא ואם
 כמקום האונות מחיתוך למעל' שאצ4, אונא 4;ב זו אונאשל

 בה"מ להכשיר יש יטם להמע האונות חיתוך ררך שאיןהשלם
 השלם ועי"ז כדרכו שלא וכלה וקטן קצר האונות חיתוך אסאבל

 )עי"ש להתיר אם צ"ע מכררכו וגרוי רחב יותר גה רעךלמע4י
 אפריםבראש

 סקל"ר"
 בלף בשר שם שנמצא הרבה שם רשכיח ייליל 7~4"ידקתעח

 רק שלם שם הריאה נמצא וכשקולמי;בריאה
 הוא הדעה אותה וכשמקנחין מחט של כחורו רמים טיפישמךע
 העל' י2ם מבצבץ. ואינו בפושרץ '2ם ובודקין עור ומזיעחוזר
 אץ וראי מבצבץ שאץ שרואים )כען וס"ם באריכות סקכ"גהל"ש
שם

 נקב"
 בניתוח המומחים להרופאים שאלה לעשות ונלע"ד

 בלי כנ"ל הריא' שיהעו כך להיות שאפשר יאמרו ואםובטבע"ם
 זה שרבר הרופאים יאמרו אם אכן וכשר במצף תלינן נקבשום

 להקל אץ עצא קטנים נקבים ררך אלא ךעה בררך שיהאמהנמנע
 להקל נ"כ דנרא' ב"א ביטם ל"ו בסי' )ועי"ל ראור"תאבאיסור
 תעח' ביטם מביא יטם בפ"ת אך לזהן כדומ' ביטאלה זהברץ
 בלוי הבשר רתחת בכה"ג ואוסר עלץ שהעיג י"מ סי' חיו"רב"א
 אין )וכעת לאיסור והעל' כנ"ל כו' קטנים מיפין ,טמזיעיןנמצא

 ב"א(: תעח'ת"י

 תרא' הקרום שנשתר בריאה מקום מוצאץ יפעמים 7ם4*לוקתעט
 רדץ כמו בו ונרא' קרום משאר יותר עבשהוא

 ריאה מראה לו ו"ט צלקת( אותו קורין )והשוחטיםוקמטים
 שלם הריאה העלען עור ער"ן נשאר הריאה מן אותווכשקולפץ

 הקרום יוצא שממנו נקבים תחתץ נמצא כשקולמץ ולפעמיםףפה
 תחת 'ט"ט בריאה ניכר י2קולפין קורם אף ולפעמים הזההעב
 ריעותא 'טום רואין אין דאם הב"א העלה שם עמא. כמוהעור
 נראה אם אמנם הקרומים להסיר בריקה א"צ הקרום תחתבריא'
 מחמת יטמא ספק שהוא גומות כמו שיט שקלף קורםמבחוץ
 למצוא ומצוי יטכיח אם )אך בריקה מהני ולא טריפה באנקב
 נקלף אינו אם לראות הקרומים להסיר צריך נקלף כזה קרוםתחת

 ס"ט(: או"ה יטער ב"א הריאה. קרומי על היטב לראותוצריך

 רך כעצם קשה הריאה קרומי תחת נמצא לפעמים עא*להתפ
 חעחט מקום יש ובהא מלטעלה ניכרומראיתו

 הלחה"פ יטם מלמעלה. עור עלל וקרם ומקב העצם שםשנדבק
 כתב והל"ש הבשר תוך כשהוא אפ" להכשיר העלה ע"יבשם
 דבוק אים העצם ראם הב"א וכתב המורה. עימ ראות לפירהכל
 אומר לפי אם )ואפ" להטריף יש הגוף בחלל שנמצא רקבריאה
 שמא מ"מ מהצלעות שרר רק אחר ממקום זה עצם בא לאהרעת

 : המף בחלל מחמ כמומקב

 להכמס הטרמש ובקרעם א' בהמה שברקו מעשה 7טי*לוקתפא
 עכורים מים נרול קילוח עליהם קפץ לבדוקהיד

 כל שיצאו עד תחלה ישר ררך מהבהמה המים לשמוךוהוצרכו
 תשו' הנה ובריאה. טובה ומצאו הריאה בדקו כך ואחרהמים

 בסף והתב",ט חולק מ' בסי' והפר"ח להכשיר העלה מע4-פני
 עוך ו"ט בשעה"ר. או בה"מ כ"א ההתיר יטאין לר':א ס"םנ'

 אלו המים שם טגעים שהיו המקומות בכל בריקה שצריךלהוסיף
 )משום נפיחה צריך הריאה ונם המטריפם ריעותא להם איןאם

 בץ זכים מים בין הגוף בחלל מים שיש במקום מצף הוא כיעבש
 בריעבר אפי' מעכבים אלו בדיקות וכל ב"א( עכוריס.מים

 לא ה"מ ברליכא אפי' ביטעה"ך או יו"ט או י2בת לצורךוהמיקל
 מרברי )אך מ' בטי' המ"מ וכ"ה תע"ב. לעצמו והמחמירהפסיר
 כתב וכבר הגוף. בחלל מים בנמצא איכא דסכנה נראההב"ח

 המסוכס. מחולי לאכול ראסור קט"ו בסי'המ"ז

 העלה שם בעוף. או בח" של"כ סרכא נמצא אם עה*יהתפב
 חיות מאותן שהיא אע"פ ימעכה מותר היא ולה ג ראםהב"א
 עריץ המורה עיני ראות לפי אם אבל בה מצףות סרכותשאין
 מחמת תנתק נמורה סרכא שגם ואפשר וטבעה בגדלה רכההיא

 במקום בעוף סרכא נמצא ואם מו"מ ע"י להכשיר איןרכותה
 בהם: מועיל המיעוך איןהמטריף

 שערע שוחט אצלו ומצף מסוכנת בהמה לו יש אי ?ט4*לדקתפג
 ל ולאכ לשחוט לו נתיר אם הריאה בבריקת בקי אץ אבללשחומ
 הבשך ותסרח תמות תמתץ ראם ממץ הפסר משום בריקהבלא
 המחו ובאו"ח סק"ר תצ"ח סי במ"ז והפ"מ הגרע"א ליט בשם

בצ"ע:

 וע"י הריאה להוציא בהמה למעי יח שהכמס טבח 'מט*ל4קתמר
 הריאה עור קצת תלש דחוק במקוםמשמוש

 סרכא שתלש העור אותו על יטהי' ראו הריאה שהוציאולאחר
 לברוק. א"א אך הנ"ל מהחתיכה עוך מ ע"י הסרכא ועברהרבוקה
 ל"ו ס" העי"ל בה"מ להתיר העלה מ"ט פף שאול גבעתתשו'
 סל"א שם בב"א ועיץ נן נראה דג"כ משה השיב תשו' בשםמ"ש

 ג"כ כתב ס' ס" ח"ב ושבו"ירכ"נ
 כרבריהם"

 וסרכא ועבה מארוכה גרולה אמצעית האונא אם ומ4*לדקתפה
 הכרמל הר תשי עימו"מ. ועברה הלב לשומן ממנה עצאהרבוקה
 בכה"ג נם כזה חליף להטריף מנהנ שאין רבמקום העלה ב'ס"

 ראף העלה בנ"ש בי"א והב"א בה"מ להכשיר יש יוצאתבסרכא
 בץ אמצעית מאונא טצאת דסרכא בץ להטריף יש אלובמקומות

 מאו"ע:רעצאת

 ההלב שאוסרים סרכא בה ונמצא שנשחטה פרה קט4*לדקתפו
 תשר מעל"ע. חשביט אי ימים ל הנך ג"יעד
 מעל"ע: רחשביט העלה ט"ז ס"ב"א

 בועה עם סרכא ע"י שנטרפה מבהמה שנחלבה חלב ,ם4פלד;תפז
 א' יום יטנחיבה וההלב בריאה קמט הי'ונם

 כשרות רומות מארבע שנחלב חלב בתוך נתערב השחיטהיפני
 חיו"ד ב"א ףשר שומם. בכלים הנ"ל התערובות מחלבונשתמש

 לפי בזה שאץ ט ובפ' היתר להורות אץ רלכתחילה העלה כ"גס"
 יגעיל להנעילם שאקשר והכלים לגף ימכר והחלב המ"מהנראה
 בחמץ בהם ושימשו להגעילת יטא"א הכלים מחמת ה"מ ישואם
 לסמוך יש בהיתר יצא כב- ואם מעל"ע אותם ישהה עכ"פ כ"רשל

עי



דעת מ לט סימן טריפותהלכותהקי1,1

 השיב ותשר תרעה ב~א בה"מ להתיר פ"א סימן בפ"מ מ"שעל
 החלב בהם ששסו הכלים בנתערבו העלה ל"ג םימן חץ"רמי2ה

 והעלה נקב שהוא בהוץ נראה דאם םרכא ע"י שנטרפהמבהמה
 והכלים מעל"ע אחר בטלה ברוב שנתערבו חרם הכלי אז ע"גהסרכא
 מעל"ע אחר להתירן יש וראי החלב בהם נשתמשו אם ידועשאין
 עד הן אםורין בודאי החלב מאותו שנשתמשו הכלים אלואבל
 נראה שאיט םרכא ובםתם ברוב. החלב קודם נתבטל אם אף לםע

 הכלים כל להתיר יש ברוב קודם הה~ב נתבטל אם אז מנקבדבא
 מעל"ע עליהם שעבר הכיים בעיר' נשתמש ואם טעל"עאהר
 האיםור תודע הבהמ' שנבדקה קורם החלב באותו השתמשותמעת
 הן אם ים הכ ולענל בה"מ. הנ"ק אחר )בםפק להתירן ישג"כ

 מרובק דע"י העקה מ"ג פל בתקו' ~הגרע"א הם"מ הףמרובץ
 עברה שאח"כ רק מעל"ע עד"ן אז ה" לא אם אבל הם"מ(ל"ה
 ולא שנודע בעת דאו-יתא םפק )דהף מועיל איט מעל"ע יהםע

 אם הג"י ולענין דרבנן( לידי בא נילונול ע"י י2אח"כ מהמהני
 דבעינן נוטה רעתו ג"כ נראה אך בםפיקא. הניח מע"לבעינן
 מעל"ע דבעינן ד' סי' היו"ר עטח"כ מתי?ו' וכ"נ מעל"עג"י

 י2ם: םברתו לפי'2לימים

 ופרק בדופן סרכא והרג"2 לפנים ידו הכנים בודק ;ט4*לדץתפח
 במיעוך שיבדקנה סמך על הדופן לצראותה

 וחפעח הריאה והוציא ידו את הארביטער הכנים ואח"ככנהוג
 במקום האונא שמח כל בפושרץ ובדקו מצאו ולא הםרכאאחר
 חט"ד ב"א תשר שבת. וכבוד הפ"מ וה" כלל בצבץ ולאההוא
 היתה אם מצ"א נחתכה שכבד )דהכא להכשיר העלה י"חםף

 מעכבת אינה שהרי ידו הכנסת ע"י עוברת היתה 5א נמורהםרכא
 : מו"מ ע"י שעברה כםרכא וה"ל ידועל

 שבדק ובעגל עמים ד' והכשיר ובדק יטשחט שוחט ,42*לדתתפט
 וכאשר אחר בודק ע"י םרכא אחרץ נמצאראשון

 בםרכא. הרמש שלא בירו הל ששגנה הורה השוחט פי אתשאל
 העיים 'סאר להטריף רהעלה ע"נ ם" צ"צ בשם מבואר שםלה"ק

 להקל: צודד כ"נ םל עה"ג ובתשו' אח"כשבדק

 במ"ז דםמיכי בועות ב' כנון בה"מ דמקילין היכי ען4"שדתתצ
 בוי תרי בכולם והי בהמות ו או ב' שהטאם

 הפ"מ הף וג' ב' רק הפ"מ ל"ה בהמה דחדא ובענק במ"זדםמיכי
 דל"ה העלה מ"נ םי' חץ"ר בתשו' הנרע"א הפ"מ. זה הףאי

 ~כבר הם"מ ל"ה מרובק שיש ע"י בכלים וכן ר שיש עי"זה"מ
 תשר וע"ן כן העלה דלא משה השיב תשו' בשם לעילהבאנו

 מש"כ צ"ר בםי' ועי"ל קכ"א םי' ב"חמהר"ל
 שם"

 מסימן

 חללים ג' לו יש דהלב מבואר מ' בם" הלב. ניקכ ;ט4*לדקתצא
 היש מצדרץ ושנים אמצע( חלל להוא נדולחלל

 התב"ש מהקטמם לאחד מקב ואם םביבם קטמם ים חק עודקו
 הצדדים מן לאחר מקב ואם מביאון והפ"מ ~הטריף בצ"עהמה
 כר"ו תב"ש וש"ך ט"ז )ש"ע וראי טריפה האמצעי מן קטמםשהם
 אפילו אלא סתימה רל"ה הטרפש חלב סתימת מבעף ויאפ"מ(
 בש"ע ובה"נ )הר"ם בבהמה מהמ לא םותם עצמו היב שומןאם

 הלב שומן םתימת מהמ ובעוף פ"מ( וראי ולא הוי ספיקאועכ"פ
 ופ"ם(:)כר"ו

 ראם מבואר שם לחלל. המע ולא היב ניקב אם ;ם4*לזקתצכ
 לצד מצד מפולש נקב "אפ" בשרה הולימהמת

 בקוץ ואם והנרע"א( י2"ך בדעת פ"מ לחלל. המע ולאבבשר
 טריפה םפק הוא ~אם . לחלל המע שלא אע"פ טריפה במהטאו

 םל פוםקים ושאר ש"עמםפק

 נ"א"
 מכר שאיט דאע"פ מבואר שם . בל מחט נמצא ,ט4*לדןתצנ

 טריפה לבר 'טקופה ובין לגאו 'טקופה וביןבחוץ
 לא אם מיהו מריפה חדאי שהוא רלבא בטרפשא נמצא אםוכ"ש
 אם לתתאי העבה( )צד וקופה שבלב הנדול בסמפון רקנמצא
 ש"ך )ש"ע טריפה לאו ואם כשר תמרה של כיעק המהטראש
 בםמפונא דוקא דהיעו כשר שיהא לטיבותא תרתי דצריךופ"מ

 טריפה(: בלא"ה אבל הלב חלב לצד וקופהרבא

 לא )אם לאםור הט"ז דעת שם בלב. עצם נמצא אם ;ם4*לדןתצר
 גם דמתיר כב"ח דלא בכך הוא דרכובצבי

 דיש חזקים שתרים במק רוקא להתיר העלה והפר"ח בע"ח(בשאר
 יש"ש( מם' כן )ומביא בצבי וכ"ש הגוף חחק גדול מרוב עצטלהם

 מעלמא דלא נראה )אם בע"ח בשאר מתירוהלחה"פ
 את"

 והתב"ש
 לו שיש כטן מעלמא בא זה שעצם ניכר דאם להלכ' העלוומ"מ
 יש גםים צדדץ כל אם אבל במחט כמו טריפה וחדודיםעוקצץ
 הוא ואם ההלל בתוך מונה אפ" לנקוב זה בעצם כה שאקלהכשיר
 שיש אף הבהמות בכל להכשיר יש נברא שכך תיכר אדום אושחור
 שאר וכ"ש בצבי אפילו להתיר אץ וחד לבן הוא ואם עוקצץלו

 במקום בנ"ר להתיר העלה מ"נ םימן חץ"ד והתח"םבהמות.
 ואם חר(. ואיננו רחב והעצם קטנים שהעוקצים )כגח מאדהפ"מ
 מעל"ע לפושרים יטילט עצם או הנקרש דם הוא אם מםתפקהמור'
 והב"א להכשיה אין לאו ואם כשר קצת נימוח ואם יותראו

 השור בלב הנמצא דעצם כתב מ"ד סי' ה"ג שבו"י בשםבג"ש
 בי2ורים: היא מצוי יסדבר איםור חעדט בואין

 מחמת בין ביד מטל דבץ מבואר שם הלב. ניטל טא*לוקתצה
 טריפה לבבות ב' לו יש אם וה"ה טריפהחולי

 לריאה הלב מן י2יוצא הגדול ומזרק והלב ז2"ע( ברעת)כה"פ
 אותן דדוקא ל"ד בםי' כתבתי ~כבר טריפה. במי2הו לחללשניקב

 ע""עה סתימה להם ואין רבות"הו יסאינםנקבים

 הבני להוציא תרנטלת י2פתחה אחת בדיבה מעשה 1ט4ולדקתצו
 בתרנטלת לב מצאה שלא הריבה ואמרה אצלה עומד וחתולמע"ם
 והחתול לארץ הלב הושלך לחדא' דקרוב אמרה התורנטלתובעית

אכלו



נאיעת מא מ סימן טריפותףולכותחק'101

 התרנגולת נפתח אפי' ומיים הכשיר ע"ד סי' חכ"צ תשובתאכלו.
 והכר"ו לב( בלי לחיות ברי' לשום א"א )כי כשר נמי כשריםבעדים
 דהתיר החכ"צ שפסק מה והעלה זו הוראה עי ככרוכיאצעק

 זה אכלתו והחתול לארץ נפל כי בחתול דתלינן מטעםהתרנגולת
 לב בלי חמר להיות אבל השכיח בדבר תלינן תמיר כי הורהיפה

 אמי' כו"ש אבל בחתול. תלינן לכך שכיח לא זה בריא'ולהיות
 ונאכל לב נמצא שלא לומר נאמנים אינם בעדים התרננולתנפתח

 הנה )וכתב נבילות ופפק טריפות להתיר ח"ו לב. בל'התרנגוית
 עין לכוראית אשר אחר אבר יש רק הלב נימם רלפעמיםברור
 לב כמו וכרוטה חללים בעצמותו לו יש רק הלב למראה דומהאין
 בבהמה אלא עוף הן חי' הן לחיות ויכול חיוני הרוח משכן שםאזי

 כחתיכת רק ויחשב הקטנות בתכלית קטן הוא ובעוף מורגשווראי
 ע"י לנו הוא וזה עוף. בפתיחת הרבה כזה נמצא אשר קטןבשר

 וע"כ והנתוח הרפואות חכמות יסודות עפ"י הרופאיםחקירת
 דמשגיח ולית כזה בו נכוצא הי' אולי הלב. ניטל להתיר מ"ראיך
 ע"כ( ובמשנתם בהם שבחר וברוך אמת רבריהם וסייםב".

 ק"ג מי' ח"א עמפמ"א מרובה. בהפמר זו במעשה מתירוהבל"י
 ואוקי תולין וודאי לתלות יש ראם ג"כ דנראה וב"אובפ"מ
 יעב"ץ שאלת ועי' לאמור. יש לב הי' לא בבירור אם אבלאחזקה
 הי' רלא וממהרי מהרי אתי ראפילו הגאון אביו בשם קכ"אמי'
 זה על להשגיח לבם על נתנו שלא נינהו שקרי סהרי בוודאילב

 לבו נתן תרנגולת פתיחת מתחילת אם אבל רמי'. רלאוככולתא
 לאמור: נאמן אחר אפי' לב ימצא אם להשגיחע"ז

 בכח הרבה וארוק מאר בלב רבוק הלב שומן נמצא שאלהתצז
 מבחויו ראה ולא רבוק שהי' במקום הלב מן השומן במכיןוחתך
 בעובי וראה החלל ער דבוק שהי' במקום חתך ואח"כ ריעותאשום
 ב' וש"ך ראבי'( )בשם להטריף בש"ע מבואר שם ק"ד.הלב

 הגיע שלא )מאחר בק"ר אף ומכשירים חולקים ופר"תמהרש"4
 רבוק רלבא רטפרשא הש"ע( )כוונת דווקא אך להחלל(. ערהמכה

 אם דדוקא להלכה והעלה מתב"ש. וכ"נ דטריפה הואובכה"ג
 הוא אז ק"ר הלב בעובי ונם מבחוץ ריעותא הלב על שםנמצא
 רבוקה שהיתה במקום רק ניכרת הלקותא אין אם אבלטריפה
 להכשיר לכ"ע נרא' ריעותא שום ניכר אין ולפנים הטרפשלשומן

 שהוא לחללו עד ונתפשט הלב בעובי נמצא אם ואצ"ל)ועפ"מ(
 לא בחלל דרם הש"ך רעת הלב בחלל רם נמצא אם אבלטריפה
 בצ"ע הניחו והפ"כו בחללו( רם יש לב )דבשל מוריד ולאמעלה
 רווקא ולאו להכיר יש נמי הלב רבחלל האחרונים בשםוהעלה
 ואין להבחין יוכל בפנים ואף ונצרר המכה רושם ה"ה אלאק"ד

 ועו"פ(: השני חוט ות' הפר"ח וכ"רלהקל

 בלא שלם והלב הלב כים בתוך מים לפעמים נמצא שאלהתצח
 וכ"ה הכשיר הריק"ש בשם הם"מריעותא.

 הבדיקה ואחר בהפ"מ כ"א להתיר אין בעוף אבל בבהמההפ"מ
 ל"ט(: סי' )עי"ל האיבריםבכל

 מחט ונמצא לסטה מלמעלה חתוך לב נמצא אם שאלהתצם
 פתיחה ב'טעת תיכף ראו ולא הלב בשר עלמונח

 המשמשות שהנשים ,סם נפל שנפתח אחר שמא להסתפקויש
 נעלם אור תשוב' בשם בג"'ט הב"א שם בבגדיהן. מחטיןהי'
 שהמחט שראה רק קצת תהוב מחט של החור אם אך להתירכתב
 התיר שם אוכלת שהמחט הבשר רושם אין ונם ונקי' מאיר'הית'

 בעל ואם בכה"ג. להתיר בצ"ע הניח והב"א נעלם אורהמחבר
 כן שמצאה אמר' בעה"ב ישל ומשדתת לבעה"ב מכרהאווזות
 ואם להחמיר אין בכה"ג להכעים במתכוין שנעשה חוששוהמוכר
 לבעה"ב אסור מ"מ אסור שהוא בענין שמצאה אומרתהמשרתת

 בב"א: עי"ש להו דמהימנא ארם ולשארהזה

 מאסימן
 )מחמת רטריפ' מבואר מ"א במימן הכבר. ניטל ~טאלהתק

 ג"כ מרה להם שאין מינים באותן וה"העצמו
 במקום הא' כזית זיתים ג' נשתיירו לא אם עפ"מ( תב"שטריפה
 כ"א נשאר ולא הכבד בניטל דהיינו להומרא ביצה )כחצימרה

 אפשר לבד הזיתים ניטלו רק קיימת כשכבד אבל לבר.הזיתים
 שרבוק' במקום כזית והב' כר"ו( ביצה שליש דזית להחמירדיש
 הכבד ביותרת דביקותו במקום כזית והג' )עפ"מ( הכליותתחת
 להיות הראוי )שכזית מתלקט ה" אם אבל במקומן שלם אחרכל
 כרצועה או כאן( וקצת כאן קצת שהוא רק אחר במקוםאינו

 ואינו רק הוא )שהזית מרורד או תב"ש( אלו לתמונות)וכרומה
 ופ"מ(. וכר"ו ותב"ש ומר"ח וש"ך ט"ז )ש"ע טריפ' כראוי(עב
 מרה במקום כזית אפילו או קיים הכבד ושאר זיתים הג' ניטלוואם
 וביותרת בכליות שדבוקה במקום זיתים ב' הני ניטלו אולחוד
 שרבוק' במקום או מהם אחר ניטל אם אמנם טריפ' וראי הויהכבר
 עפ"מ. טריפה מפק הוי הכבר ביותרת שרבוקה במקום אובכליות
 טריפ'. ספק רק הוי לא מרה במקום כזית ניטל דגם ו,נרע"אודעת
 מריפ' ג"כ הוא כרצוע' או ומתלקט להור( חיותא נמקום)וכן
 ואין )כר"ו( ס"ם יש מרודר הוא מאלו א' כזית אם וא"כממפק
 גסה בבהמה בין רקה בבהמה בין אלו זיתים רנ' בשיעורחילוק
 אין לפעמים )דבעוף וקטנו גדלו לפי משערין ובעוף הנדולבשור
 נגד לבו על ר' יראת 'שים המור' ומ"מ בכזית ,טיעור הכברבכל
 בקצת כ"א זומא בשיעורא להקל בהוראה גס לבו יהי' שלאפניו
 וכתב תב"ש. קטנם לפי מהם קטנים או ובתרננולת מכזיתפחות
 המרה מקום רק נשארו אם להתיר יש דבעוף ש"י בשםהבל"י
 גדול ובהפסד זיתים( ג' צריך דווקא ובבהמה בלב הרביקותומקום
 במקום כזית נשתייר לא אם בבהמ' אף להתיר יש היזיקאושכיח'
 לב' שנחלקת דאווזא כברא עפ"מ(. )בל"י בכליות דבוק'שהיא
 מיחוש בית כאן לית קיים העב חלק ואם מחבירו גדול חלקחלקים
 נשאר אי לעיין יש נשאר הרק וחלק נחסר העב חלקואם

מחלק
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 במקום יש הרק ומחקק הכליות ומקום הסרה מקום העבמחלק
 : הביאו( והפ"ם )מ"ב כשרההטרפש'

 בצימורן'2נפרך עד ראמיבי2 מבואר שם הכבר. יי'2 שאלהתקא
 ונראה הכבר הבשר על בציפורנו משרטטשאם

 נתייבשו שלא אלו זיהים ג' נשתיירו אא"כ טריפה בתוכוהשירמוט
 'טהב' אע"פ קילקול שאר )או אלו זיתים מג' אחר אמילו יבשוואם
 והפ"מ והגרע"א )תב"ש טריפה קיימת( הכבר כל אם אחריםזיתים
 מקום ביבש ונ"מ אחר זית ביבש לעיין יש רינא רלעניןסיים

 נ"כ העל' ב' סי' יצחק תולרות יותר להקל צר ראיכאהכליות
 ובשרטוט רגמ' מרינא אסור רנפרך הפר"ח וכתב בכה"נ(.להקל
 בין בכבר בין בי2ירטוט ולפ'"ז בקיאין '2א"א חומרא מחמתהוא

 ניכר השרטומ אם סגי בריא' ומיהו ווראי ולא הוי ספיקאבריא'
 : פ"מ בקרום ולא בבשר רווקא ובכברבקרום

 והי' שנימוק הכבר מבשר יוצא )שהרם הכבר נימק שא?התקב
 ב' נשתיירו ואם רטריפה מבואר שםלרם(.

 פמ"א ותשו' ותכ"ש וש"ך והט"ו להטריף הרמ"א רעתזיתים
 להכשיר העלו וב"א ופ"מ כ"א סי' מ"ב ותשו' א' סי'ח"א

 ונשתנה גבוה ממקום נפלה אם )זולת שלמים זיתים ב'בני2תיירו
 פ"מ( נ"ח סי' ע"ל קיימים זיתים בנ' אף טריפה הכברצורת

 רבעל הפמ"א ס'ים הכבר רנימוק חולי מצוי המלעיטיןובאווזות
 שלמים: זיתים ב' כשנשתיירו לאחרים ולא לעצמו יהמיר וב"תנפיט

 ואפילו רטריפה מבואר שם כאבן. שקשה כבר שא'התקג
 א"ר בשם והש"ך )רמ"א מהם אחר כזיתנתקשה

 אם ומיהו להחמיר( והעלה עליו השיג ותב"ש וצו"ג בהפ"ממיקל
 )תב"ש כשרה ללובן הכבר מראית נשתנה ולא כ"כ קשהאינו

ופ"מ(:

 רצריך מבואר שם ונרקב. ועבה נפוח' שהיא כיד שאלהתקר
 כצמר לבנה אם הכבר של המראה לראותלעיין

 כתב ופ"מ ותב"ש ואו"מ )או"ה כי2רה ארומה ואם טריפהנפן
 : המראה( ונשתנה הכבר בשר בשינוי ליזהר צריךדהמורה

 על המונח התחתון בצר והי' לעומ' אווזה של ייד שא?התקה
 ומחופ' בשר של כים כמין והרקין וקורקבןהוושמ

 ומצא הכים וקרע הכבר מבשר קצת וקשה גבוה והית' הכברבעור
 חול וגם ומעוכלים מרוקב.ם ונם 'טלימים '2ועל שיבולתבתוכו
 להטריף העל' ש"א בשם הפר"ח שם בקורקבן. הנמצאכעין

 : נ"א( סי')עשבו"י

 אלו הזיתים נם ראפילו מבואר שם הככר. התליע' שא?ההקו
 הכבר כל אם כי2יר' התולעים נקכי ע"ינחסרו

 נשאר ולא כולה הכבר ניטל אם אבל התליע רק במקומהשלימה
 נקב בלי שלימים אלו זיתים ג' שיהיו רווקא צריך אלו זיתיםכ"א

 : ות"ח כמ"ז רלא הש"ע ברעת ועו"פ ופ"מ )תב"שהתולעים.

 כאן בטרפשיהן ומעור' הרב' במקומות הכבר נעקר שאלהתקז
 הזיתים אם דכשירה מבואר שם מעט. וכאןמעט
 : וש"פ( )ש"ע ממקומן נעקרו לאאלו

 תמר'. של כגרעין העב וראשה בכבר שנמצא מחט שאלהתקח

 שבא בין שלם לפנינו שבא רבין מבוארשם
 לצר הרק וצר הבהמה חלל לצר המחט של העב '2צד ביןחהוך

 הסמפון לצר שלו העב וצר הבהמה הלל ןצר הדק שצר וביןהסמפון
 ומחבר רש"י כפי' הפירושים כי2ני מחמירין רלרינא טריפההכל

 להיפוך הרשב"א וכפי' טריפה( הבהמה חלל לצר בקופא,דרוקא
 נ"מ איכא לרינא רמ"מ וסיים ופ"מ. וכר"ו ותב",2 וי2"ךט"ז
 טריפה וראי הוי הבהמ' חלל לצר וקופא הכבר בעובי מונחתדאם
 הוי הקנה לצר הקופ' ואם רש"י כי2יטת בא הוו'2ט ררךרוראי

 לאסור הט"ז דעת הנוף לחלל יצא הרק צר ואם טריפה םפקרק
 טריפ' וראי הוי הגוף בחלל מחט אמנם מספק טריפה עכ"פויד'נא
 בטרפשא מחט מ'2א"כ טריפה וראי הו' מבחוין '2לם העור אםוא"כ
 ונמצא זפק לו שיש ועוף טריפה. ספק רק רהוי ז' סי' ע"לרכברא
 )פ"מ(: טריפה ספק רק הוי מבחוין שלם רהעור אף הגוף בהללסהט

 שם הכבר. מצר מפולש נקב הכבר טרפי2 ניקב אם שאלהתקט
 אפילו לה מהני סתימה וכל רטריפהמבואר

 ואם ככנה"ג רלא פ"מ סירכא ע"י )ואפילו מכה מהסת קרוםע'ה
 הט"ז רעת טמא וחלב מכי2יר( י"ב סי' מ"ת נוב"י בנקב כךנברא
 ראין נ"ל לכן הפ"מ וכתב . להחמיר חוכך והתב"ש נ"כדסותם
 אבל ליחה ע"י בסרכא בנקב ונסרך נרבק טמא החלב אם כ"אלהקל

 להתיר: אין סותם עצמו שהחלב אע"נ סרכאבדליכא

 כתב שם הכוסות. לבית הכבר תרפש נסרך אם ל!אלההקי
 קוץ שם יש שבוראי בכרם לברוק רישהרמ"א

 נהוג והכי מעשה וראיתי זו הסרכא באה ועי"ז שניקב' מחםאו
 השני חומ ות' מוהר"ם ורעת רטריפה( להמסם בנמרך)וכ"י2
 רנמצא היכא מבעי' רלא הרמ"א( )ברעת וש"י יקותיאלותורת
 לא אפילו אלא טריפה רווראי בפרש אפי' או תחוב קוין אויתר
 רמ"א( )ברעת וכר"1 הצ"צ ורעת להטריף יי2 יתר שום בפרשנמצא
 אף טריפה הפרכא כנגר המחט ופי תחוב נמצא אם זו סרכאררין
 בהפ"ם בכה"ג מתיר ג' סי' יצחק )ותולרת לעבר מעבר ניקבר,א

 נמצא אם אבל להכשיר יש צררים כמה איכא אם סייםוהכר"ו
 יש הפרש על מונח וכ"ש הסרכא כננר אינו המחט שפי רקתחוב

 שנמצא רהיכא נרא' הנוב"י ורעת כק"ר( הסרכא )וריןלהכי2יר
 אינו המחט שפי אף להסרכא סמוך ביה"כ של הרק במקוםתחוב
 נקוב נמצא אם רה"ה ונוב"י יעקב באר )וכתב טר'פ' הסרכאכננר
 או כמחט רינו מחט כנגר היא הסרכא אם לעבר מעבר ניקבולא
 וביש בהפ"מ אף וטריפה כתחוב הוי בכה"ג מהמחט י2בילי2יש
 מ' סי' מ"ק הנוב"י וכתב להתישב. יש ביחר שעה"ד עםהפ"מ
 כ"א להתיר אין להטריף מנהנ ויש בפרש מונח מחט נמצאראם

 הפ"מ בלא אפילו כשיר' בפרש מחט ,2ום נמצא לא ואםבהפ"מ
 טריפה מכרס ברק שלא אירע ואם מעכבת )הנתבאר(ובדיקה
 שהשליכו כגון לברוק עור שא"א כסקום רוקא והיינו בהפ"מאפילו
 לי ברי אומרת י2אשה אף ואז והריחוה ומלהוה וחתכו'הכרם
 מ"ק נוב"י לה מהני בריק' מ"מ )אבל טריפ' ג"כ מחט הי'י2לא
 בג"ש( והב"א קכ"ט סי' ח"ב פמ"א ותשו' כ"ב סי' ומ"ה ט'.פי'

 והב"א ב"א. להטריף יש הבטן חדר' כל לברוק א"א אםוה"ה
 לכבר מטרפש בסרכא העלה למ"ר סי' התשובות ובקונטרםבנ"ש
 טמונ' והיא לאורכן וביה"כ המסם ברופני תחוב' ראם מחטונמצא
 והיכא כנגדה סרכא אין אם אף להטריף יש הדופן עובי בתוךכו~ה

שאינה
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 חור ואין ההמסם קמטי בין לאורכה סונחת רק תקועהשאינה
 קשה הסחט פי שכלה בסקום מבחוץ מרכא ויש הדופן מולהמחט
 שהבשר כשרואין וכן דוקא. שעה"ד וגם בהפ"ס לא אםלהתיר
 להקל נרא' סכה כעין סקולקל הוא הסרכא בסקום הכבדבטרפש
 דאם מ"ה סי' חיו"ר הגחת"ם ורעת במקולקל. קלקל'דתולין
 להכשיר. ריין ולית דין לית הסרכא כנגד שלא אפי' תחובנמצא
 הפדש על רק בנסצא או שבביה"כ בפרידרלי"ך רק בתחובאך

 רבנים פסק עפ"י לאכלם שנהגו במקומות אך להחסיר הדברקרוב
 ענין בכל להמריף פשוט מנהג ופה למנוע. בכחי הי' לאשלפני
 לבשר נחוץ והי' בהסות הרב' שנטרפו פסח קודם הי' פ"אאך
 שלא לשוחטים התרתי חוץ סשחוטי יקחו שלא ובפרט יו"טעל

 עליהם השוחטים וקבלו עיניהם ויעליסו הפרש על ויבדקויעיינו
 : בזה יקילו אל אחר שבסקוםבחרם

 ידא דסשסשא בסקום הכבד בחצר נקב נמצא אם שאלהתקיא
 טביבה נסצא ואם דכשר סבואר שם .דטבחא

 הט"ז ודעת הוא ישן רנקב )רמוכח טריפה חלב כסו לבניםחוטין
 תע"ב(: והמחסיר בחצה"כ לבדוק צריך הבודקדאין

 מבואר שם בבשר. וטסונה בטרפש סחט נמצא שאלהתקיב
 בבשר סמונה אינה ואם )ש"ע( טריפה ספקדהוי
 סש"פ(: )וכ"נ טריפה וראי אלא טריפה ספקל"ה

 רכברא מרפשא שברקוה ענל של בריאה מעשה שא?התקיג
 עורות ב' רק כלל הכבר לחצר בשר הי'ולא

 ל"ט סי' חנב"י ב' הבא"ה שם כולו. נחסר ביניהם שהי'והבשר
 שום רואין שאין דכל השיג ס"ג סי' שבו"י ותשו' להמריףהעלה

 תלמיד ואולי איסור חשש שום כאן אין בקרוסים ורקבוןריעותא
 כתבו:טועה

 )וה"ה שבכבד הגדול בסספון סחט נמצא אם שאלהתקיד
 רכשירה מבואר שם שבריאה(. הגדולבממפון

 הפ"ס וכ"ה ש"ע בדעת )תב"ש לקמניתא גסה סחט בין חילוקואין
 פ"ס(: ג"כ סעל"ע ולא קצת נתחב' ה"ה נמצאת רוקאולאו

 מבואר שם בעוף. או בבהסה כבדים ב' נסצאו שאיהתקטו
 כחמר לי' והוי דמי כנטול יתר )דכלדטריפה

 אפי' וכן בפ"ע עוסד כשכ"א ודוקא רש"י( שיטת והיאהכבד
 וחיותא סרה בסקום דבוקה שהשני' אלא בזה זהכשבודקין
 שהוא הסקום עם כנטול דיתר הרסב"ן לדעת )דטריפהדראשונה

 להכשיר ואין חיותא( או סרה במקום כזית חמר והו"ל שםרבוק
 חיותא או סרה בסקום שלא לכבד כשדבוק' כ"א הכבדיתרת

 ופ"מ וש"ם ט"ז ובשירה בבד תלתלי אלא אינו )דאזדראשונה
 בב' בהפ"מ אף והחמיר דהאריך ה' סום"י נוב"י ועתשו'ועו"פ

 בג"ש(: בכ"א סובאכבדים

 אכילה בשעת רבהמה כבר בחתיכ'ית נמצא אם שא-התקטז
 שרגילין אותן והם מעט עגולה אחד שראשהסחט

 טסונ' הית' והסחט בגדיהם ולשאר לצעיפים בהם להשתמשהנשים
 הצ"צ רם. קרישת מביבה הי' ולא החתיכה תוך כולהותחובה

 ותב"ש להקל ס"ג סי' חיו"ד הנחת"ם וכ"ד להמ4 צידד ק"זסי'
 הפר"ח דעת הכלים ולענין לאיסור. העלו והל"ש ופ"סופר"ח
 נוט' והפ"ס ואוסר הפר"ח על חולק והתב"ש מעל"ע אחדלהתיר

 אי וסיהו התב"ש )וכ' בצ"ע וסיים להתיר הפר"ח לדעתרעתו
 ובחיצון קצהו אפם רק רנחהב אירע רק שם כס"ש הסעשה הוילא
 בחתיכ' ריעותא שום ולא במחט חלור' שום שם ואין כברשק
 אפי' להכשיר יש צרור אורם או מרא' שינוי או חלודהכגון

 טור ותשו' כ"ב סי' הל"ש רעת וכ"נ וכיוצא. בהפ"סהאוכלים
 י"ז(: סי'האבן

 והניחו סהטבח כבר חתיכת שקנה אחר איש שאלהתקיז
 תחוב סססר מצא שעות ג' או ב' ואחרבביתו

 וחורו הבהס' חלל לצד הי' סהסססר העב וצר שבו אחדבםיספון
 והשיב לטבח ההוא הקונה האיש והביאו הבהס' של הראשלצד

 איך סתחלה הי' אם בייניו תיסה שקצת רק יודע שאינוהטבח
 ההוא להקונ' ושאלתי חלודה בו הי' לא המממר ואותו הרנישולא
 מסמרים למכור לו שיש ואמר כאלו מסמרים בביתו מצויםאם

 הורה ס"ק ליו"ד בח"ר הל"ש כסותם. סמש זה מסמרודמות
 ואותה ממנה לאכול אמור הקונה וראובן כשר דבהמ' זובשאלה

 ארם: לכל אסור הכברחתיכת

 ויותר כפליים וגם גדול כבר לה שהי' תרנגולת שאלהתקיח
 העלה נ"ח פי' ח"ב יעב"ץ שאילתסהראוי.

 : בב"א סובא להטריף אחד כמור' דלאלהכ,טיר

 צסחים מלא' כבד לו שהי' סאד שסן הגם תרנגול וטאלהתקיט
 כולו הכבד בשר אך וספני' סחוץ קשיםלבנים

 העל' ח"ב נ"מ סי' יעב"ץ שאילת כבדים. שאר מרא' כטבעהי'
 זכות סהר"ם בשם סח"ב בשם מכיא בג"ש הב"א וכןלהכשיר.
 גור ס"ס אך אבוהב. מהר"ש הסכים שכן וכתב בכה"גלהכשיר
 שם כתב עור וחיותא. מרא במקום בסינרי מסתפק הלויארי'
 להיות מצוי אינרי"ק דתרנגולת ומח"ב למנחה סולת בשםהב"א
 להם שבא ואוסרים וסרה הכבר תוך ולבנים קטנים אבניםכסו

 והכשיר: סאוד שסתרגזיםע"י

 הנקב סביב ושפה ענול נקב בו שהי' הכבד חצר שאלהתקב
 שבין הבשר גם הריאה לצד שהיא העליוןבעור

 סחיים שנעשה וניכר העור כסו בעינול ג"כ נת-* העורותשני
 נקרע שהי' רק כזה חסרון הי' לא הכבד צד של התחתוןובעור
 ותלש לכרם התחתון עור דבוק שהי' אוסר והשוחט קרע.'לכטה
 שאול נבעת תשו' הכבד. לצד יטלא הי' הזה והנקב בחוזקסשם

 להתיר: העלה צ'סימן

 במימן
 דמריפה סבואר מ"ב בסיסן הסרה. נקבה אם שאלהתקכא

 דטבחא בידא או במכין לתלות דאפשר)והיכא
 כשרה םותסתה והכבד הכבד כננד נקבה :יאם וש"פ( ש"ךתלינין
 ותב"ש )ש"ך סתימ' בו עלתה אפי' כנגרה ג"כ הכבר נקבהואם

ועו"פ(:
 שם. וסרוכה הצלעות מבין יוצאת שהיתה סרה ~ט~ללךלתקכב

 וימל"ה ותה"ד היש"ש דעת פלוגתא. טבוארשם
 רסרכא ל"ז סי' )עי"ל ופר"ח שסואל סשפטי תשו' בשם ע"דדף

 וב"ה ברופן תלינן לא לדופן נסרכו ואפילו אברים בשארפוסל
השמ"ח
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 ודעת טדיפה סרכא גם איכ~' משהו דנקב היכא ל"ט( סימןהשמ"ח
 כולם וש"ם ט' ' ? 'צ וצ מ"ז( סי' )עיי"ל ויט"ך וט"ז ורם"אב"י

 להכשיר יש י2לם .ר ' - )ובנ"1 אברים בשאר סרכאמכשירין
 ואם אברים בי2אר מרכא דאיסו )אף הפר"ח( וכ"ה הצ"צכדעת
 אברים שאר או כי2המראה בכא, מתיר לא הצ"צ גם העורניקב

 בשאר גם לבדוק יש לכתחילה ומ"מ פ"מ( לההמיר ויו2סרוכים
 אין בדק לא אם ובדיעבד מחט או קויז או נקב שם אין אםאברים
 דבדיק' ביה"כ או להכוסם נסרכה אם הכבד בטרפש )משא"כלאסור

 וכאן(: מ"א סימן פ"ט בדיעבד אפי'מעכבת

 שם המד'. חסרה שנכראת אי ביד המר' נטלה ל!4ולך;תקכנ
 המר' חמרה לפנינו בא ואם דטריפה.מבואר

 מרה רושם שם שאין כך שנבראת לעין ונרא' לה הי' מה ידענוולא
 בלשונו ויטעום מר' להיות שראוי במקום וערב '2תי הכבדקורע
 קריע'( בלא בעלמא בטעימ' די )ולא כשר מר טעם יטעוםאם

 בלא בדיעבד להתיר העלה והב"א וכר"1 עפר"ה ופ"מתב"'2
 לאו ואם כשר מר טעם בו יש אם בגחיים יצינו ~או ואםקריע'
 מעיים בבנ' טעם ב" יש ואם מר' חסר דהו"לטריפה
 בשם )פ"מ הכבד טעימת מהני בבהמ' ואפילו וב"א ש"יכשר

 בפיו אבל ללחוך כוותר בלשון דדוקא מיטמע ומט"זהריק"ש(
 טעימה היתר בטעם ופ"מ וכר"1 וט"ז בי2"ך 'טם עיין לטעוםאסור
 דם איסור משום שלוחך במקום הכבד מעל הדם להעבידוצריך
 יוסף. וזכרון יעקב כבאר דלא מח"ב בשם והב"א מ"י בשםפ"מ
 אפילו שליכוה( שאינה )כגון אח"כ וניטלה מרה שהיתה ניכרואם
 )והב"א טעימ' מהני לא פומקים הרבה לדעת מר. טעםנכוצא
 ואם וש"פ( )ש"ע בקיאין אנן גם ובזה בכה"ג נם מיקי מח"בבשם
 ולכתחילה להטדיף. יש מר טעם הי' לא ובכבד בב"מ מר טעםליכא

 ב"א: מותר. ובדיעבד נפיח' לעשותיש

 ולא טעמוהו ואח"כ מר והי, המר, מקום טעמו אם שא?התקכד
 וכ"ה הריק"ש בשם הפר"ח שם מרירות.נמצא

 הב"א וכ"ה המרירות את הכבד שבלע יומר )דתולין דכשרהפ"מ
 מרירות בו ויש לכבד וטעמו כדינ' מר' יש ואם הפ"מ. מטעםולא

 הכבד וטעמו מתוקה מרה ואס להכשיר העלו וב"א ופ"מהפד"ח
 מר טעם טעמו ולא הכבד אכלו ואם )ב"א( להכי2יר יש מרוהי'
 משה )דבר להטריף יש נמצאת ולא המרה ובקשו נזכרוושוב

וב"א(:

 מר. טעם בה יש אם שיטעום קודם הכבד נאבד אם ,42י?דקתקכה
 ודעת להטריף הפ"מ וכ"ה וכר"1 וי2"י התב"ש דעת מבואר'2ם

 ובא"ה ובל"י בלאה"פ מובנים .וסף זכרון ותשו' ועה"נכנה"ג
 בלא הנמצאי' שעופות דבגלילות העלה והב"א )ועפ"מ(להכשיר

 )וכ"כ בנאבד להכשיר ייט בכבד מר טעם מוצאים הרוב עלמרה
המחבר(:

 )ש"ע דטריפה מבואר שם מרות. שני נמצא אם ל!א?התקכו
 המרה אצל קטן כים כמין יוצא אם אךוש"פ(

 בוע' אלא הן מרות ב' דלאו להכשיר יש מר טעם הי' ולאוטעמ:
 הי' בא' ואם פ"מ( דעת וכ"נ הריק"ש בשם)פר"ח
 שנפתחו קודם רק מר טעם הי' לא ובא' מר.טעם
 להטריף יש ג"כ מד טעם שם והי' השני' מרה במקום מבחו'1טעמו

 ש"א(: מימן כהונה כתר בשם אברהם)ברית

 מבואד שם כשתים.' ונראית א' מרה נמצא אם שאלהתקכז
 )דאחת כשד לזו זו 'טופכת ואם אותהדנוקבין

 ואח"כ לזו זו שופכת הי' ולא נקבוה ואם טריפ'. לאו ואםהוא(
 מהן באחת מים שהטילו או זו בנפיחה חברתה גם ועלתהנפהו'
 וש"פ(. ש"ך )ש"ע כשרה מים חברתה גם נתמלאת כךוע"י

 כמו בכבד דיבוקן שבמקום רק גמורות מרות שתי '2הןואע"פ
 אם וה"ה אהדדי שפכו לא אפילו כשר כאחת הי' אצבערוהב

 )ש"ע כשר אחת ונעשית מתערבות הן ובסוף שנים הןמתחי4תן
 לארץ ונפלו להדדי שפכי אי לבדוק רוצים כשהיו ואםוי2"פ(.
 להכשיר: העלו וז"י מח"ב בשם הב"א ואכלו. חתולובא

 וסמפון הנה ואחת הנה אחת בכבד מרות שתי היו שאלהתקכח
 האחד זוקף וכשאדם לשתיהן מרה שופךאחד

 אבל לשתיהן ושופך מרה מחלק שהסמפון למקום הליחהחוזרת
 זל"ז. שופכין אין הבהמ' בחיי עומדות שהן כדרך שוכבותכשהן
 )בדעת והפ"מ ישראל בבהמת כ"א להכשיר דאין הפ"מ העלהשם

 ישראל בהמה אינה דאפי' מח"ב( )בשם העלה והב"א'2"ע(.
 אם דה"ה כ' ועוד להקל. יש סעו"מ או ויו"ט שבת צ~יךויש

 הב' אל שופך הא' הצד וכשמגביה א' חבורן ומקום מזו זונפרדות
 דוקא אך להקל יש מאצבע בפחות מחוברים אפי' חבורןדרך

 ופר"ח(: )עתב"ש ושעה"דבהפ"מ

 אלא כדינו כורה לו שהי' עגל של בכבדא נמצא שאלהתקכט
 להיות שדרכ' המרה כדרך לא ביותר לבנהשהי'

 ולבדוק המרה לקרוע וצוה פ"מ בעל לפני בא זו המעיטהירוקה,
 צלולים זכים מים יצאו וכשבדקו ריעות'. איזה שם איןאם

 בשם שם הב"א )וכ"ד והטריף מר טעם כלל הי' ולאומתוקים
 מספק: רק בכה"ג טריפ' אינה ומ"מ וסייםמח"ב(

 ואח"כ נמכרו וקצתם כבשים כמה שנשחטו מעשה שא?התקל
 מאיזה ידוע ואין מרות ב' מהם אהד בכבדנמצא

 בהפיכת בדקו ולא השני' אל נשפכה ולא מהם אחד ונקבומהם
 חבודן במקום מלמעל' זל"ז דבוקין ה,ו אם לדאות מעיה כשימרה
 מובא זו מעשה אחד. ממקום מרות ב' הני שיוצאים .דעווזאת

 עפ"מ(: מ"ם )מכח והתירבבל"י

 מבואר שם כבד, של לעבר מעבד הניכרת מרה ~ט4ו?ך;תקלא
 )דבכבד טריפה לאו ואם כשר להדדי שפכידאי
 וש"פ(: ש"ע בדעת ש"ך בסמפונות פסולליכא

 כמו כלל מרה להם שאין עופות מין אותו ע"ד שאלהתקלב
 המין שכל כיון לאומר' ואין יונה ובניתורים

 לו נמצא ולא מינו מכיר שאינו עוף לפניו שבא ומי )ש"ע(.כך
 מסתמא אמרינן אלא מרה להם אין מינו כ4 ודאי אומרים איןמדה
 )רכו"א( כלל מרה להם שאין ממינים זה שמין שיודע עד מרה לויש

 לטעום בכבד מרה נמצא לא דאם בעופות עלמא דנהוג הכר"ווכתב
 על יכוצא לו וממוך עוף של טחול אצל לחפש יש ובאמתבליטונו.
 הדבה. תרנגולות מטריפין ובחנם למאד עד קטנה המרההרוב
 לפעמים כי מעיים בני בבדיקת היתד דהמציאו באחרוניםוראיתי
 לו אין והצבי בב"מ. מר טעם ירגיש עכ"מ או מרה בב"מימצא
 דמשמע הש"ך וכתב לזנבו. סמוך לכוטה לו יש אבל בכבדמרה

בשעדים
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 אילה ררוקא כתב וברמ"א כלל. מרה להם אין ראיליםבשערים
 כתב )ובש"ש בזנב. לו יש זכר ובאיל כלל מרה לה איןנקבה
 סרה להם שיש ב"ח ויש בזנבם מרה להם יש איל ובין צבידבין
 וצפור השליו ומין ויונה באזנם. להם שיש מהם וקצתבבטן
 או יונה נן או בתור נמצא ואם במעיים. מרה להם ישררור
 נמצא ואם מחבר(. בשם )ב"א כשר מינים כוטאר הכבר אצלבצבי
 )כניקב להכשיר למשה תפארת רעת ונקבה. יונה ובןבתור
 לא ואם בב"א. מובא בזה מפקפק והמח"ב ל"ה(. בסי'הווררא
 חגורת רעת במקומה מעימה. מהני אם בזנבו בצבי מרהנמצא
 ומ"י אוזן. או הזנב אצל רק מעימה רל"מ וב"א ומח"בשמואל

 בזה:מסתפק

 נימל ואם )הנתבארו( מרה להם שאין מינים באותן שא?התקלג
 רצריך העלה המ"י שם המין. מאותוהכבר

 )עפ"מ(. אחרים במינים המרה להיות שראוי במקום כזיתלשער
 במקום כזית רק נשתייר רמהני העלה מ"א סי' בג"שוהגרע"א
 חיותא במקום רבכזית וב"א ופ"מ ותב"ש שם מרו"פ וכ"נחיותא

 רי:וראי

 שאלהתקלר
 גרעיי

 הי' ראם מבואר שם במרה. שנמצא
 ואם כשר. חר ראש' שאין תמרה שלגדעינה כמ~

 קוץ או מחמ נמצא אם וכ"ש מריפה זית של כגרעינה חדראשה
 וב"ח )רש"ל לגו. או לבר קופא בין חילוק ואין רמריפה.במרה
 רמכשיר כפר"ח רלא ופ"מ בל"י וכנה"ג ודמש"א וש"ך ול"חולבוש

 ממריף: בתחוב ורוקא בחללבנמצא

 רכשר. הפ"מ העלה שם במרה. אבן נמצא אם שאלהתקלה
 רא"א באבן לחוש אין בריא' או בכברא)וכן

 או מחמ בצורת האבן גם ואם תמרה. של כגרעין וה"הלנקוב
 מ'(ן סימן לעיל עיין רממריף פשומ מחורדקוץ

 היאך ונמרפה מרה חסרה ונמצאת שנשחמה פרה שאלהתקלו
 מן רהחלב העלה ס"ח ליו"ר בח"ר הל"ש שלה. בחלבהרין
 הכלים וכל . מספק אמור שחימה קורם ימים ג' עד יב"חקורם

 עריין מרה חמירה שנמצאת בעת אם החלב אותה בהןשנשתמש
 מותרים ב"י אינם כבר אז אם אבל לעולם. אסורים יומן בניהכלים
 ג' תוך מן החלב אבל כלל. הפסר במקום שלא אפילוהכלים
 אמורים זו מחלב שנשתמשו והכלים וראי בתורת אסורימים
 בבצים הרין וכן המרה. חסרה שנמצאה בעת ב"י אינםאפי'

 חורש י"ב קורם בבהמה שמותר מה רק מרה לה שאיןמתרנגולת
 תוך ומענה הרר' אי )כגון יב"ח תוך גם לפעמים בעוףמותר
 אמורים שני' וממעינה מותרים ראשונה ממעינה הבצים אזיב"ח
 וראי(. בתורת אסורים ימים ג' שבתוך ומה ימים ג' ערמספק
 מן אפי' החלב אז מרה יתר נמצאת אם אבל מרה בחסירהוכ"ז
 ג' ער מספק אמורות מעינות מכמה והבצים חורש י"בקודם
 שוה רינם הכלים ולענין וראי אסורים ימים ג' ומתוךימים

 בית בשם העלה ל"ו סימן בתשו' בג"ש והב"א בחסר(.)כנתבאר
 שחימה קורם שהטילו הבצים בכבר מר מעם מעמו לא ראםדור
 המרה(, נימלה דהשתא רי"ל ונימלה מרה שהי' )בדירעינןשריא
 וכ"ה אמורות גמורות אפי' העוף תוך הנמצאים הבציםאבל

 נתערבו אם וגם שנולרו. הבצים כל אוסר חב"י ותשו'המח"ב

 תשובות )ועיין להתיר בתערובות כתב ובבל"י אסור. הכלנאחרות
 : ר'( סימן יוסףזכרון

 תשוב' הכבר. מעימת ע"י לברוק נאמנות נשים אי שאלהתקל"ז
 בשם והב"א נאסנות ראין העלה פ"ו סי'חב"י

 ב"ר מוהר"ח והגאון שצ"ג סי' ורב"ש מהרש"ל( )ברעתמח"ב
 רנאמנות: העלו חיים מים ויכוח בם'בצלאל

 במעימת מרה נמצא ולא קצת וכתות מעוך שהי' כבר שאלהתקלח
 הגרע"א שם מר. והי' הקורקבן ומעמוהכבר

 )ועור להכשיר. העל' חיי' בני ותשו' כנה"ג תשוב' בשםוהב"א
 לא ואח"כ אותם והשליכו מהכבד הב"מ הפרירו ראם שםכתב
 שבו"י וכ"ה במ"ע. עם דנשאר' רתלינן כשיר' בהכבד מרהנמצא
 אף בבר במעימת להתיר יש דבהפ"מ שם כתב ועור ס"ו.סי'

 רל"מ רפשימא נ"ל ובקורקבן צ"ע מעיים ובבני מעמבמרירות
 : בהפ"מ( מעטמרירות

 מגסימן
 כולו המחול רנימל מבואר מ"ג במי' הטחול. נימ4 שאלהתקלמ

 ער מומכיה כל ניטל ואם וש"פ(. )ש"עכ'טר
 מספק: מריפהקוקשית

 עב א' ראשו )רהמחול מבואר שם הטחול. ניקב שאלההקמ
 העב בראש ניקב ואם הלשון( כבריית רקוהשני

 תחתיו ונשאר מפולש שאינו נקב ניקב ואי מריפה מפולשנקב
 המחול מבשר סתימה דוקא )רבעינן זהב רינר כעובי עצמומטחול
 עי' רו"פ כ"ה מצמרף. אינו שעליו הקרום גם אחר מבשרולא
 ואם ומרפ' כמפולש הוי מכן פחות כשר שו"ע( ברעת ופ"מנה"כ
 רבנימל הפלתי בשם הגרע"א וכתב וש"פ(. )ש"ע כשיר' הדקניקב
 אבל לגמרי שתימלה ער הקמינה שהחולי אא"כ כשר אינו חוליע"י

 מריפה: שנימוק' בחולי נימלאם

 בשינוי לקתה או נימוק או נחתך או המחול נקיע שאלהתקמא
 אם ומרימה כניקבה רדינו מבואר שם .בשר-

 נחתך אבל שלם. מביטר ר"ז כעובי נשאר ולא העב בראשהיא
 העובי' כל )ונחתך כשר הדק במקום וכרומה נימוק או נקרעאו
 עפ"מ. התב"ש מסופק עובי מקצת נחתך ואם מספק. מריפההוי
 רמריפה פשימא ממש מסמום או רקבון אפילו לקוי המחול כלואם
 עפ"מ(: כתו"ח רלא וכר"ו וב"א )תב"ש כולו כנימל רהויול"א

 מבואר שם זהב. רינר עובי אותן משערינן היאך שאלהתקמב
 מחצי מחות קצת שהיא משערינן ספקדמצר

 )שך המחול אותו של וש"ך( המ"ז ברעת ופ"מ )תב"שעוביו
 מחול של עובי דחתי ררעת' כפר"ח דלא ועו"פ וב"א ופ"מותב"ש
 העב ובחלק בזה( להקל וחלילה הגרול בשור אפי' מספיקמעגל
 ניקב ראם יש מקומות מקומות גופא העב )רבחלק מקום אותושל

 מפח חצי כשיעור בעינן מפח שם עב אם למשל ממש עוביובמקום
 רביעי אלא נשאר לא אם רי מפח חצי אלא בעוביו ראיןובצדריו

 ורו"פ(: ופ"מ כר"ו המקום לפי הכלמפח
 מבואר שם ממחול. העב חלק הוא מקום איזה שאלהתקמנ

פלונתא
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 )ש"ע(. יותר ולא עב ;רו. לכרס שרבוק מה יטכל י"אפלוגתא.
 ביטם נכלל והכל דקות ובראשו בצרריו שם יש העב דבחלקוי"א
 )ט"ז סריפה כעור"ז נשאר ולא שם מקום בכל נ,קב ואםעב.

 )פר"ח להקל יש ובהפ"מ אפרים( עוללות בעל והגאון ול"חשל"ה
 בצדריו ניקב הטחול לפני בא אם כתב והכר"ו ופ"מ(ותב",ט
 הרקות בתכלית למטה ונ'2אר מעל"ע ניקב ולא העב'טבחלק
 דהא מטריפים אנו ר"ז כעובי בו 'טאין ספק שאין ערוקלישות

 לא ראנן רק זהב דינר שיעור בו 'ש אם אבל הזה במקום עבקרוי
 )כנתבאר עוב,ו חצי עד ומחמירין ר"ז עובי ב'סיעורבקיאין

 כה"ג: מכיטיר אני העב 'טבחלק כצרריו הוא אםבזה(

 ניקב זה לחתך וםמוך מטחול הקולשית נחתך אם שאלהתקמר
 כ"א החתך למקום זה נקב בין ואיןהםומכא

 התב"ש הע5ה '"ם כעור"ז. 'טיעור יש המומכ' נקכ ותהתמשהו
 )עפ"מ(:להכשיר

 לכרם רבוק 'טהוא הצר הטחו5 צררי ב' נקבו אם שאלוןתקמה
 בשר נשאר ובאמצע זה כנגר זה 'טכנגרווצר

 וכן להכשיר. וב"א ומח"ב התב"ש העלה שם דינר. כעוביהטחול
 ונשאר ניקב זה שבצר )כגון זה כנגר 'טלא זה בםומכי' ניקכאם

 זה הי' ואלו כעור"ז ונשאר '2כנגדו בצר וניקב זהב רינרכעובי
 עפ"מ(: )תב"'ט כשר ג"כ מפולזט( ה" זהכננר

 יטם מבפנים. לקוי או בטחו4 מים נמצא אם שאלהתקמו
 אם הפ"מ( באין ולהלכה הפוםקים בין)פלוגתא

 ואם וסרוחין עכורין במים ואפי' כשר כעור"ז ש,ם םביביוהבשר
 וכרו"פ( כפר"ח רלא פ"מ בל"י תב"ש מ"י וש"ך )ט"ז טריפה4או

 ח"א וכ"ר בהפ"מ מיקל בבל"י מובא )מי להקל צר ישובהפ"מ
 היתד ולא איסור לא אומר אין ואני מיים והפ"מ ר' רין י"חכלל

 באמצעית' שנפוח טחול מ"ג םי' ח"ג השבו"י וכ' וצ"ע(.בהפ"מ
 בצירוף אם ומכ"ש להכיטיר יש ריעותא אין צררים משניובחוץ
 : בב"א מובא . כשר זהב רינר כעובי יש הצררים'טני

 בין רטריפה מבואר שם בטחול. מחט נמצא אם שאלהתקמז
 ש"ע(: בדעת )כ"הפ לבר קופא ובין לנוקופא

 אין ראם מבואר שם טחולין. 'טני לה שיש בהמה זטאלהתקמח
 בצד זל"ז דבוקים הם ואם בשר בזה זהנוגעין

 בהפ"מ אף מחמיר וט"ז וש"ך רמ"א הפ"מ )באין להטריף ישהעב
 פ"מ(. כשר לא"ה הא טחול בצורת טחוי דיתיר הוי אםודוקא
 בזה זה נוגעין אין ראפילו העלה םק"ג סי"ר ליו"ד בח"דוהל"ש

 בהפ"ם: כ"א להכשיראין

 זה נוגעין שאין טחולין 'טני לה שנמצא יהמה ליאלהתקמט
 שווין( שניהם )כי היתירה איזה היכר ואיןבזה

 רטריפה הצ"צ )בדעת הפ"מ העלה 'טם בסומכ.'. ניקב מהםואחת
 מובהק סימן איזה יש אם אכן םקמ"ד. בח"ר הל"ש וכ"הוראי(
 שם( ול"ש )פ"מ כשירה היתרה אותה וניקב היתרה איזהווניכר
 בקוליטית אפ" רבוקים הם אם אב4 זב"ז רבוקים 'טאינםודוקא
 מובהק מימן ואפי' )מספק 5כ"ע טריפה יתירה איזה שניכראף

 ואינו כענבה )דעגול עוף של בטחול נקב נמצא אם שא?התקנ
 שם מעיים(. לבני מגיע ואין בהמה לשלרומה

 בשם כתב והש"ך עוף. של בטחול פוסל הנקב דאין המחבררעת
 )וכר"ו וז2"ך ומ"ז ורש"ל הפר"ח וכ"ר להטריף פוסקיםכמה
 הפ"מ וכתב לאחרים. ומיקל לעצמו יחוש נפש רבעל העלו(ופ"מ
 נפש. לבעל אף כשר בעוף טחולין שני וכן כווו טחול ניטלדמ"מ
 בניטל ל"ה בבהמ' בין בעוף בין כולה לקוי ומ"מ מב"א.וכ"נ

 נתבאר(: ופ"מ )תב"שכולו

 מפולש נקב להם שיש עגלים נמצאים גליל באיזה ~טאלהתקנא
 מקיף מבפנים הנקב וםביב העב בדאשבטחו5

 א' במקום הנקב נמצא פעם ובכל כך שנבראת וניכר הטחולעור
 הט"ז העלה )שם עגלים. רוב של ררכן שכן אנשים קצתואומרים
 משיבת ותשו' ט"ו םי' פ"י ותשו' י"ז סימן צרקה מעילות':וכ'
 סי' חב"י ותשו' ופ"ח והנה"כ להכשיר. כ"ז םימן חיו"רנפש
 להטריף. והעלו אט"ז חולקים אברהם ומגן וע"י ק"כ מי' ועה"גמ"ג

 רמי םיימו אך לאיסור. נוטה דעתם ס"ה סי' ח"ב שבו"יותשו'
 דאם כתב והכר"ו לה"פ(. )עיין לםמוך מי על לו 'ש להקלשנוהג
 על תמיר הם אם אבל טדיפה. וראי אחר מקום על תמיראינו
 איש להורות מניח אני רק בזה התרתי לא מעולם אחר מקוםעל

 אט"ז בה"מ לםמוך יוכך איש שאין ובמקום נוקפו לבו איןאשר
 כן עגלים רוב גליל שבאותו ברור ראם העלה והתב"'טוסייעתו.

 ופרים קיימים רובם נשחטו שלא עגלים שיתר רואים ואנוהוא
 דיהא ליזהר צריך ומיהו ומי'ם יאסור. אין האריו כל כררךורבים
 כשאר מתגדלים והנשארים איתנייהו הכי ררובייהו נמורבירור
 ג"כ להלכה העל' ופ"מ הכר"ו(. )וכ"כ ורבים ופריםבהמות
 ופרה בשור אבל בעגלים וכ"ז יהכשיר. יש כך המין ררוברבירוע
 שלא כזו מעשה אירע ואם להחמיר. הפוםקים מכל נראהוכרומה
 י"ז סי' ונוב"י ק"א םי' ח"ב פמ"א תשו' ממש העבבמקום
 להקל יש ובה"מ רבריהם. דחו מח"ב בשם והב"א להקלמצררים
 צד יש אם אף רבותייהו רהיינו קצת הוכחה צר שיש כללעולם

 בג"ש(: )עב"אלהיפוך

 רק וחול אבן מלאה גדולה בועה בו שיש טחול שאלהתקנב
 זהב. רינר עובי למט' זטם ואין למעלהומגולה

 יהודא לחם ובית דמ"א בשם דכתב מח"ב בשם העלה הכ"א'טם
 בצ"ע: הניח והוא להכשיר קי"דדף

 זהב. כרינד בםומכי' עבה שאינה בטחול נבראת אם שאאהתקנג
 גרע )דלא להכשיר העלו ומח"ב למשההתפארת

 וסולת בהפ"מ. מקילין ופר"ח והתב"ש טחוי(. בלאמנבראת
 ב"א ודעת פקפוק. בלא להתיר כתב האשם תורת בשםימנחה

 להחמיר(: דצידר ככר"ו )דלא בה"מ להקלנראה

 ולמחד כנהוג לבדקו הוושט והוציאו שנשחטה אווזא שאלהתקנד
 והניחו כן גם הכבר ובכללם מעיים הבניהוציאו

 עלי' מצאו במים לשרות הככר כשלקחו שעה ולאחר המעכרתע4
 נראה ולא לשם באו מאין נודע לא קטנה לבנה כחצי מוזהבנרגיר
 שום ניכר ולא ממנה ונקלט עלי' מונח הי' כי במקום דושםי2ום

 תשו' אבר. בשום או בהכבד מכה 'טום ולא הזהב ע4חלורה
 להתיר: העלה מ"ו םי' חיו"דחת"ם

שאלה
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 מדסימן

 הבליות רניטלו מבואר מ"ר בסי' הבליות. ניטלו שאלהתקנה
 ניטלו או אחת בבולי' נבראת אם לפיכךכשר.

 בג' נבראת אם ובן בליות(. ב' להיות )רצריך כשירה בב"אביר
 כוקום כל ינטל שאם ער זל"ז רבוקין נמצאו ואם בשירה.כליות
 בנטול דיתר הפ"מ באין להטריף יש וענבה בפול ישאר לאהרבוק
 כיון חולי ע"י ניטלה ואם פ"מ(. הרמב"ן. )ברעת ומקומוהוא

 להכשירה תחזור ואיך נאמרה בבר מכשיעור קפהותשהקטינה
 מלא שלהם הכים אם לברוק צריך ולפ"ז ולכלות. להנטלכשגמרו
 הלל שם נמצא אם אבל וכשר. היתה ברייתו שמתחלת ניכרחלב

 אמור זה ובדין ופוסקים(. )ש"ע ברש"ל רלא טריפה ריקומקום
 הספיקו לא ואם מ"ז(. בח"ד )ל"ש שחיטתה קורם יב"ח ערהחלב
 ממפק: להטריף העלה סי"ג חו"י תשו' שנאבר ער הכים אתלברוק

 בבהמה תקטן ראם מבואר שם שהקטינה. כוליא שאלהתקנו
 ורו"פ(. )ש"ע טריפה בכלל ופול כפולרקה

 ובגמה כשירה( בכלל וענבה רפול פומקים כמה ריש בתבוהש"ך
 מהן אחר במו נשאר ואם עבשיו המצויין גפן )ענבי כענבהאם
 בתו5רת' קטנה הי' אם אבל חולי מחמת שהקטינה ורוקא ט"ז(בשר
 שהקרום חזינן אי לא. או הולי מחמת הוי אי ירעינן והיכאכשר
 שעשוי אלא כווץ אינו ואם הוא הולי שמחמת בירוע כווץשלה
 וכשר כך היא ברייתה שמתחלת מילתא מוכחא כוליאכמרת

 הי' אם 5בודקה המפיקה ולא שהקטינה כוליא שאלהתקנז
 מם"ם: להכשיר הפ"מ העלה שם ונאברה.כענבה

 היתרות והקטינו יותר או כוליות ג' נמצא אם שאלהתקנה
 מבואר שם הקטינו. שלא כהלכתן שתיםונשארו

 עומרים שכולן )רהיינו טריפה היתר' שהיא מובהק מימן איןראם
 נמצא אם ומ"מ )ל"ש(. יתירה שהיא אחר סימן ואיןבשורה

 ואם הגרע"א(. מ"ם רהוי י"ל חריץ לכוקום הגיע ולא מוגלאבה
 בלל עומרת שאינ' מובהק )ומימן היתירה שהיא מובהק פימןיש

 דה"ה כתב ותל"ש הש"ך. כ"כ לכליות הראוי במקוםבשורה
 מימן ג"כ הוי כו5יא צורת כלל לו שאין רק בשורה שעומראע"פ
 להכשיר וט"ז הרש"ל רעת מ"ג(. סי' לעיל ועיין פ"מ ועי'מובהק
 ג"כ מיים והל"ש אוסרין והתב"ש והפר"ח בצ"ע הניחוהש"ך
 מובהק סימן שם יש אפי' רבוק' היתרה ואם )ועפ"מ(.להטריף
 סימן וביש כו"ג סי' לעיל עיין ופ"מ )ל"ש טריפה יהתרהשהיא
 ובכה"ג 5נתממממה הקטינה בין חילוק אין להכשיר הנתבארמובהק

 5"ש(: כשר גווניבכל

 נהתכה או הכו5יא שניקב' ומצאו שנשחטה נהמה שאלהתקנט
 אפילו לשנים נחתכה ראם מבואר שםבנחת.

 מקום עד נחתכה אפי' אז לב' נחתכה לא ואם טריפה..בנחת
 רלא ועו"פ. ופר"ח וש"ך ט"ז כנקב ה"ה ונחמר' כשרחרייו
 אם אב5 בנהת בנחתכה וכ"ז רמחמירין. ל"ה סי' ש"ר ות'טו'כרש"ל
 טריפה לשנים נבקעה 5א אפי' בכח( )שמכה חרב במכתנהתכה
 ברעת )כה"פ בריא אינו והבשר רוקא החריץ עד שיגיעוהוא
 ולא וטוב בריא והבשר חסרון ואין הלובן ער הגיע ואםש"ע(.
 ער הנקב הגיע לא אם וכן בה"מ. 5הכשיר יש הנקב כ"איש

 אינו הריעותא וגם ריעותא בו יש והבשר הסרון יש ולאהלובן
 להכשיר_ ישבלובן

 ואין חרב מכת שהוא להתברר יכוק אינו ואם
 יש הלובן ער הגיע אם אף חסרון אין אם בכשר ריעותאישום

 ירי על אבל מהט ע"י רוקא וניקבה מה"ב(. בשם )ב"אלהכשיר
 כבאר רלא יצחק תולרת ותשו' או"ה בשם בא"ה להקל. איןהולי

 חולי: ע"י בנקב גם רמיקלאברהם

 בשרה שנעשה נתמממם )פי' הבוליא לקתה אם שאלהתקם
 תאחוז שאם ימים אחר שהבאיש המתכבשר

 שאינה אעפ"י ליהה בכוליא נמצאת אם ויפול( יתמסמםבמקצתו
 בש"ע מבואר שם מרוכים. או עכורים מים בה יטנמצא אוסרוה'

 הכוליא באמצע העובר הריץ )הוא הלובן ער שיגיע והוארטריפה.
 ברין פלוגתא ושם כר"ו(. בגירין מעורה הימנה ולכוט' הלבועלי'
 שיהי' רבעינן המחבר( )ברעת וש"ך הט"ז רעת הפומקים ביןזה

 ללובן הליקוי בין הפסק שאין אף )האל"ה גופי' ב5ובןהלקותא
 יצחק ותולרת הפ"מ העלה וכן בט"ז מובא הרש"ל ורעתכשר(.
 מגיע אא"כ טריפה אינו אז להוץ בולטת הבועה אין ראם ט'סי'

 מגיע שאינו אע"ם לחו'ו בולטת הבועה אם אבל גופי'.ללובן
 רכל הע5ו וב"א ק"ה סי' פנ"י ותשו' והתב"ש טריפ'.ללובן

 ואינ' משהו אפילו וכרומה עכורים מים או כווגל' בכולי'שנמצא
 לכוקום הגיע לא אפי' להטריף יש בועה בלא אפילו בללבולטת
 הלקותא נתפשט אם גופי' הכוליא רבלקתה העלה והכר"וחרייו.
 בעינן לבר בלובן בלקותא משא"כ טריפה לובן מקום במקצתרק
 שיגיע דצריך הש"ע כדעת העלו ופמ"א והפר"ה מהלובן.רוב

 : אברהם( באר מ' )וכ"ה שבה ללובןהמוגלא

 שם דע. ומראית' מים מלאה בכוליא נמצאת אם שאלהתקמא
 אלא ומרוהים עבים היו שלא ראע"פמבואר

 )רמ"א נהוג והכי אסורה רבש או )זאפרין( כרכום כמרא'מראיתם
 זכים מים בה נמצא ואם וש"פ(. במהבר שאוסר מי כרעתכרעת
 )פ"מ כשר שלם מהלובן מקצת רק נשאר ולא שבה ללובן הגיעאפי'
 )רמ"א כשר קטנה בשלחופית מ"ז נמצא אם ואפי' ש"ע(.ברעת
 בוראי אם רוקא הרבש רבמראה כתב י"ב מי' הו"י ותשו'ש"פ(.
 למקום הגיע אם מפק הי' אם אבל לאמור. יש הריץ למקוםהגיע

 : להתיר ישחריץ

 רדינו בש"ע מבואר שם בכוליא. רם נמצא אם ליאלהתקמב
 הלובן גם אם רמ"מ התב"ש והעלה זכים.כמים

 5א אם בכוליא האוסרים הרברים וכל )ועפ"מ טריפה לרםנהפך
 הכוליא ושאר כולו( או )ברובו לבר בלובן אלא הלקותאהית'

 וש"פ(: ש"ע טריפהבריא'

 הגיע אם במוג5א ברק ולא הכוליא נאבר אם ~טאלהתקמג
 5"ה מי' חיו"ר הרש"רם תשו' )הנתבאר(.5לובן

 ולא ונאבר' הכוליא לקתה ראם מהלק )והכר"ו להטריף.העלה
 אין אם אב5 טריפה. 15בן במקום הלקות' נתפיטט איירעינן
 מטרמינן לא וממפיקא לקותא שם שהי' בירור צריך בלובן רק5קותא
 בריא' הית' שהכוליא מעירים ערים ב' יש ואם בצ"ע(.והניה
 תרי לבהרי תרי אוקי מוגלא בה שהי' ואמרו מכחישים עריםוב'

 שב' א5א מוגלא שהי' אומרים כו5ם אם ומיהו כשירה.והבהמה
 אב5 טריפה. ודאי הוי הגיע שלא אומרים וב' ללובן הגיעאומרים
 השיג והפ"ם שם(. הרשר"ם )תשו' מעל"ע אחר מותריםהכלים

 מע5"ע: אחר הכ5ים להתיר דאיןומיים
שא5ה
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 אם ראפילו מבואר ':ם אבנים. בכוליא נמצא שא5התקסד
 כרש"ל רלא וש"ך ט"ז כשר החרי"1 בטקוםנמצאו

 אבל חמרון ובלי ריעותא בלי שלימ' כשהכוליא ורוקא ,וב"ח
 בכה"נ מ"מ להטריף כרי בה שאין אע"פ בכוליא ריעות'כוטנראה

 )עיי"ש . החרי'1 מקום עד האבנים הגיעו כיטלא כ"א )התיראין
 שתי' מחמת שבא לב"א .2'רוע יש אבנים מיני דיטני'טהאריך
 והי' הערוה גיר בתוך מתאכפים והם וצרורות מאבנים נק'שאינה
 כלל. הכוליא לקות י2ום ואין הכוליא לתוך ילכו ומשםלאבנים
 ולכן הערוה. לגיד משם .לכו כן להכוי'א החו'1 מן באווכאשר

 ממכות בכוליות הנולרים אבנים מיני וייט כ,2ר. בלובן נמצאאם
 עיי"ש(: הוא ולקות' שםשיש

 וכתב רמריפה. מבואר שם בכוליא. לובן י'2 אם ש~ולהתקסה
 ללובן ,2יגיע עד פוסל ראינו אע"גהרש"ל

 לבן בלא"ה שהרי הוא שלקותא ניכר ובמה הריין מקום)שהוא
 והפ"מ מספק. טריפה רמילתא עלה למיקם רא"א כיון י"להוא(
 טרים' וראי בכה"ג בלובן גם להכיר אפשר לפעמים מיהו עליוכתב
 מרא' רשינוי לעיל הנתבאר הט"ז )ולרעת התב"יט לרעתוכ"ה
 ב14בן הפר"ח וכתב להכיר(. אפשר וראי הלובן עד שיגיעא"צ

 הקרום אותו נמצא ופעמים מלמעלה. דק קרום עליו י':'טבכוליא
 כשאר לבן הלובן מוצאין הקרום אותו ותחת כריותא ונרא''טחור
 ונהגו יום בכל כיה"ג מעשה איכא ובירויטלים וכ'2ירה.כו4יא

 ועפ"ם: בבל"י מובאלהקל.

 מבואר שם מקצתה. או כולה שהאדימה כוליא שא?התקסו
 הארימ' הכוליא רק אם ורוקא )ש"ע(.רכשרה

 עו"ם(: )תב"ש טריפה שהארים שבכוליא לובן אבל הלובן.ולא

 דשינוי מבואר שם בכוליא. פוסל אי מראה שינוי שאלהתקסז
 רנוטה נע"ל רמראה הת"ח )רעת בה פוסלמראה

 רנע"ל העלו וש"ך וט"ז טריפה. ובלא"ה וגרי"ן כשרלאדמומית
 חויו גוונא בכל מטריף ופר"ה כשירה. ובלא"ה וגרי"ןטריפה
 מראיתה שנשתנה רכוליא כ' מח"ב בשם והב"ש ארומה.ממראה
 שינוי ואין כשירה למראיתה חזרה אם ליטלקוה בשלוקינהגו
 שראה אומר ישראל ואם החריץ. ער הגיע אא"כ פומלמראה

 ס"ם(: מטעם להכשיר יש הגוי ולקהה בכוליא שחור'בהרת

 מבואר שם עוף. של בכוליות טריפות יש אי שא5התקסח
 נקראין (ראינן עוף של בכוליא טריפותדאין

 הר"ש רהתיר הט"ז כתב ומה"ט בעלמא. בשד נוש כ"אכו114ת
 כריו(: ושחורה תרנגולת כביצת כוליתה שנפחהתרנגולת

 שני' וכוליא מאר גרולה אחת כוליא בבהמה נמצא שא?התקסט
 הבירור על לעכוור יכולין היו ולא מאדנתקטנה

 ס"ב סי' ח"ב שבו"י תשו' יא. או ברייתה מתחלת כן נעשהאם
 )מובא בהיתר ויצא הוראה נדולי עמו והסכימו להכשירהשיכ

בב"א(;

 תשו' מלוחים. זכים מים מיאה כוליא ימצא שאלהתקע
 להתיר: העלו מ"ז סי' חיו"רחת"ם

 מהטימן

 בה( מונח שהולד )האם שלה האם שניטל בהטה שאלהתקעא
 וש"פ(: )ש"ע רכשירה מבואר מ"הבסי'

 ברמ"א שם האם. נימק או בבהמ' האם ניקב אם שאלהתקעב
 להחמיר ויש מטרפין ויש מכשירין יזטפלוגתא

 כש"ך דלא ועו"פ וט"ז )רמ"א בנימק בין בניקב בין בהפ"ט לאאם
 בניקב(: רוקאדמכשיר

 רבהפסר מבואר שם בבהמה. מעיים ב' נמצא אם שא?התקעג
 רמ"א(: לרעת )וכה"כ להכשיר יש ולצורךקצת

 רמ"א רעת מבואר שם במעי'. הולר נימק אם שא?התקעד
 הארמה פרי תשו' בשם וב"א ותב"שוכנה"ג

 ג"כ האם ניטל אם דרוקא העלה והכר"ו הבהמ'. להמריף מ"ררף
 וכשר: כלל חשש כאן לית שלם הבהמה רחם אם אבל טריפהאז

 אם שהיא מטרפחת )הנקרא בעוף האם ניטל אם שאלהתקעה
 רכשר המחבר רעת מבואר שם בה(. מונחים שהבציםהאפרוחים
 אוסרין והתב"ש והב"ח מספק רטריפה כתב ר"ח בשםוהש"ך
 הפ"מ מדברי נדאה מעיים ב' בעוף נמצא ואם )ועפ"מ(. הפ"מבאין
 בניקב טריפה האם נימק או ניקב ואם יעפ"מ. באין אףלהתיר
 אז בתוכו מונח שהשלל המעיים ניקבו אם ודוקא חויי,ע"י

 בתוכו מונחים שהבצים האשכול הוא השלל לא אב4טריפה.

 גשוו"לענ"ע )שקורין שלו בשלל הכצים נימוקים אם ~טאלהתקעו
 אמונת ום' להטריף האו"מ דעת שםבצים(.

 כתבו ופ"מ ובה"י ופמ"א להכשיר. העלו ופר"ח ח' סי'שמואי
 להתיר. וע"ש הצורך לעת המנהג הנקרשי' )בצים בהפ"מ.להכשיר

פ"מ(:
 )כים לתוכה נקוים רגלים שמי שלחופית ניטלה שאלהתקעז

 והכי כתב )רמ"א דטריפה מבואר שםהשתן(.
 במקום אפי' לאסור יש התב"ש וכתב בניקב. אפילו להטריףנהוג
 כים רניקב כתב קנ"ז סי' בתשו' והב"ה המנהג(. נורעדלא
 וכ"ה מפר"ח וכ"נ בעוף. לא אבל בבהמה דוקא טריפההשתן
 )והבל"י בעוף(. גם דמחמיר ק"ה ס" במ"ת בנוב"' )דלאהב"א
 לירי ג"כ שיבא לחוש שיש בבטנם מים להם ריש כתב ש"יבשם
 בעצם אפילו נפוחה 'טרגליהם התרנגולים וכן וואסערזוכ"ט.חולי

 מהם(; ירחק נפשו ושומר חו4. לירי שיבא יחוש ,טישהתחתון

 לברוק ריש מבואר יטם רם. המשתינים שוורים שאלהתקעט
 באכילה מותרים ניקבה לא ואםבשלחופית

 לי' ריינינן בריאה ריעותא עור נמצא דאם הבל"י וכתב)לחה"פ(.
 בשלחופית ברק לא אם רבריעבר הפר"מ וכ' לריעותא.כתרתי

 בהפ"מ: להקל אפשר נאברכגון

 ושוב תנזיר רגלי' מי מטפטפת הי' שבחי" בהמה שאלהתקפ
 נוב"י תשוב' הגוף. בחלל מים והי'נשחטה

 מחמת דק השתן טיפטוף מהמת להטריף ראין העלה ק"ה סי'מ"ת
 הריאה וגם אבר בכל לעיין זו בריקה וצריך הגוף בחלל מיםשנמצא

צריך
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 להחמיר טוב בהפ"מ ואפי' להקל קשה ע"כ פושרין בריקהצריר
 נ'(: סי' ולקמן מ' פי'עי"ל

 מוסימן
 כאשר ובעוף בבהמה מעיים הבני צורת היא היאך שאלהתקפא

 לכרפ מחובר הוא הוושט בבהמה מונחיםהמה
 חדרים כמין בפנים )שעשוי הכופות בית הוא הכרפ וכוף)פאנ"'ו(
 שעשוי סידור ובל"א האצטומכא להמפפ ומחובר ככופות(חדרים
 ודופן לזה דופן יש אותן כשמברילין לחיבורן ופב,ב דפין.כעין
 והמפפ להמפפ מבה"כ נכנם ומאכל זל"ז שופכים ובאמצעלזה

 שעל חלב מקרי שעלי' וחלב כקשת עשוי' )והקיבה לקיבהמחובר
 מקרי משם וחלב יתר קרוא לעגול ובפנים הוא טמא וחלבהקשת
 איפור בו נוהגין ואנו היתר בו נוהגין א"י ובני היתר שעלחלב

 אהררי פביב )המונחים לדקין ומחובר ס"ד( וסי' מ"ח סי')עמ"ל
 בראשו וחתום כפולה פ' )כצורת ריבי לפניא והדקיןדכנתא(
 ריבי פניא דרך מדקין הולכת ורעי לדקין מחובר הואובאמצע
 היא עיקום בלא שוה שהוא האחרון מעי הוא ופוף דכנתא(להררא
 ורבק עיקום( בלא שוה מאבח"ש ובל"א )כרכשתא חלחולתקרוי'
 מחובר הוא הושט ובעופות לחוץ הרעי יוצא ומשם הירכייםבין
 לקורקבן הזפק )ובין לקורקבן וזפק גראפ"ף( בל"א )שקוריןלזפק
 מחובר הושט זפק לה שאין ואווזא יחד( המחובר קטן מעייש

 מאותו לקורקבן הושט שמחובר )במקום לרקין וקורקבןלקורקבן
 כפולה. פ' כצורת מפבבין ואח"כ מהדקין קנה יוצא גופי'מקום
 ובאותו לקורקבן מזפק מחובר אחד דק זפק להם שיש בעופותוכן

 בפי מחובר מהדקין ופוף מקורקבן( הדקין שאר יוצאיםמקום
 ב' ממנה יוצאים בעופות לפוף )וסמוך לחוץ הרעי ויוצאהטבעת
 וראשם צדדים משני הרקין אצל ומונחים אחד ומזה אחד מזהדקין
 בבהמה. דיבי פניא כמו והם גידערי"ם טריפ ונקראיםפתום

 אם משם. יציאה לו ואין כאבן קשה בהם הריעי נמצאולפעמים
 דם כמראה אדומה אם אבל כשיר'. דקים שאר מראה לו ישהדק
 ואם כשירה מעיים שאר כמראה הוא הדק אם מלמעלה לנרוריש

 אחרונים(: טריפה. נרקב כמו זה כשדק וכ"'ט טריפהלאו

 מבואר שם מאליהן. והחזדו לחויו הדקין יצאו שאלהתופנ
 אם החזירן ואם מאליהן הוחזדו אםדכשירה

 מפתמא אבל ש"ע(. ברעת )ש"ך כשר נהפכו שלא בודאייודע
 מפתמא בזה לדקדק אדעתו אפיק דלא )דכיון דנתהמכוחיישינן

 וכה"ג(:נתהפכו

 שם מהופכין. ונמצאו לחוץ הדקין יצאו לא אם שא5התקפג
 פופקים כמה בשם כתב הש"ך פלוגתא.מבואר

 העלו ותב"ש ופר"ח וכנה"ג ונתהפכו. יצאו בעינן דתרתירכשר
 )עפ"מ(:להמריף

 מבואר שם לבשר. עור בין המעיים נמצאו אם ל!איההקפד
 ונתהפכו שיצאו לחוש יש שם תפור נמצאדאם

 שנקרע שם ניכר ולא תפירה שום שם נמצא לא אם אבלוטריפה.
 שחיטה קורם במוב )שהלכה מחיים ריעותא שום שם ניכרולא

 עוד שם יש אם אבל )שם(. כשר אברים( ריפוק חששרליכא

 בלא )אפילו מסורפ הרנגוי או שם תפור שנמצא כ;וןריעוה'
 דחיישינן )רמ"א(. טריפה. לבי2ר עור בין המע.'כ ונמצאתפירה(
 נמצאו אם וה"ה ופ"מ. תב"ש הפירוכ. בשעה ונתהפכו.2יצאו
 לדעת וטריפה הסירופ לחיתוך לחוש שיש יעור דבוקיםהמעיים
 בכה"ג. להכשיר וב"א ופר"ח הש"ך ודעת מפ"מ. וכ"נ וכר"ול"מ
 דאפר מהר"י החכם בשם כתב והכנה"ג פ"ח סי' ה"ב שכו"יוכ"ה

 הבנ"מ(. והיפוך המעיים נקיבת חשש )מ'טום מסורפיםהרנגולים
 דהוי עליו כתב והפ"מ פ"פ(. דהוי )וכ' עליו השי;והכנה"ג

 אומן שהוא דאחר בזה נזהרים אינם העולם ומ"ם מש"א.ס"ם
 הפירופ; מעת יב"ח להמתין וא"צ חושיטין איןבקי

 כנה"ג והוחזרו. הנקבין דרך מעי' שיצאו תרנגולת שאלההקפה
 להטריף. העלו הרש"ל בשםופ"מ

 ליחה ואפילו דטריפה מבואר שם הדקין. ייקבו ל!אלהתקפו
 בהן דבוקה ואפילו מבפנים כצמר העשוי)הגלד

 אם ואפי' פותם אינו הדהק( ע"י אלא להוציאה יכול שאיןבחוזק
 טהור חלב ואם ופ"מ(. )ש"ך קרום אינו ונסתם קרום בועלה
 קרום )וכ"ש הלב משומן חוץ פוהם טהור חלב דכל כשרפותם
 אינם טהורים שהם אע"פ הכרכשתא נבי שעל וחלב הלב(.שעל

 אבר באותו אלא סותם ואינו לנקב סותם בשר וה"הפותמין
 פותם אחר מאבר דאפילו והפר"ח הט"ז רעת )והבשרשהשומן
 מאותו דק פותם אינו בשר דגם חולקים ועו"פ והש"ךהבשר
 בבשר רבוק ששם לראש סמוך הוושט ניקב אם ומ"מ עפ"מ.אבר

 הקיבה מן היוצא מעי וכן ט'( פי' )נוב"י סותם הבשר ואיןטריפה
 סותם( אינו מעי שע"ג באותו מכופה והי' אצבעות נ' כמואקשתא
 סתימה ל"מ אחר אבר של נקב סותם אם אבל בתולדתו. בורבוק

 דאפילו הש"ך העל' דפותם טהור וחלב וש"פ(. )רמ"אוטריפה
 והכר"ו אחרונים( 'וכ"ה פתימה הוי י2ם תחוב המחטעודנו
 ובראיטו המחט סביב שומן אם מיהו כתב והפ"מ בצ"ע.הניחו
 )דמראין לכ"ע טריפה עליו בשר שיש אע"פ שומן אין המחט פינ;ד

 תב"ש בשם מ"ש מ"ט פי' עי' הוא מכה מחמת דקרוםהדברים
 וב"ע(:ופ"מ

 כפולה פ' כמין )שפובבים והמעיים דכנתא הרדא שאיהתקפז
 מבואר שם לחבירו. אחד שניקב שלהם(לשומן

 השומן )הוא לכנתא ניקב אם ואצ"ל עליו מנין שחבירודכשר
 וש"פ(. )ש"ע דפותם הדקין( על המונח לבן כבד או הרקיןשעל
 שלו שומן כל והעוף פותם אינו בבהסה אסור שכנגדה חי'חלב

 דעוף: זו סתימה על דמפקפק כרש"ל דלא ופ"מ וש"ך ש"עפותם.

 )ש"ע דטריפה מבואר שם בדקין. שנמצא מחט שאיהתקפח
 דמתוך משהו נקב בהיקפו יש שמאדחיישינן

 דחקוהו. ומשקין אוכלין שמא חיישינן רך וקרומן בהיקףשהולכין
 בהיקף הולכין אינו שעריין הדקין בהתחלת למעלה ואפילוש"ך.
 העלו וע"ום וש"ך וט"ז וכנה"ג. רמ"א בשם הגרע"א אכוראפ"ה
 להכשיר יש במקצת אפילו תהוב ולא בדקין מונח מחט נמצאדאם

 מבחוץ דם קורט נמצא או קצת נתחבה נמצא אם אבלכהפ"מ.
 להטריף יש תחוב אינו אפילו פ"מ( להחמיר אין מבמנים)דק"ד
 הבשר האדים אבל הדם. נצרר וי' 4 אלא ק"ד )ול"ד בהפ"מאפילו

 פ"מ(: מזיק. אינולבד
 . במשהו ניקב אם אחרון מעי יטהיא חלחולת שאלהתקפט

שם



דעת ב~ז כמך כמיכמן כםריפךיעיץלכךיעהק.,(נו

 דבוק במקום )ו'טיא הבטן קחקי ניקב אם דטריפה מבוארשם
 אבך ועו"פ( ש"ע נדעת בי"י הבטן, לחלל לא ואפי,בירכיים

 לא )אס בהפ"מ כי2ר הירכיים ב'ן רבוק שהוא במקום ניקבאם
 ומשהו אצבעות ב' באורך רצועה 'טניטל רהיינו רובארניקב
 אצבעוה הר' ברוחב וכן ארכו רוב הוי אז משה1 הרצועהוברוחב

 וטריפה. רדכו רוב הוי באורך ומי2הו הרוחב רוב מרוחב ינטלאם
 ראפי' .ט"ע בדעת מהריט"ל בי2ם היט"ך כדעת הפ"מ הכריעכן

 כמו מסנו '2ישאיר ובקבד כשר הירכיים ב'ן הדבוק מקום כלניטל
 קטנו. לפי וקטן נרלו קפ' גרוק ובדקה הגדוי ב'2ור אצבעותר'

 עד מכשירים ויי2 במ.2הו י"א אצבעות ר' באותן ניקבואמ
 עט"ז כנתבאר יהלכה והש"ך הפ"מ והכריע רחבו. רובשינם?
 חלל בסוף ניקב אם הפר"ח ולדעה בזה. שהאר'כו ותב"'2ופר"ח
 עתש"ו במשהו פוסל יטם גם הגוף חלל בין הרבוק מקום ביןהגוף

 ועפ"מ: כ"ו סי'ב"א

 אברים מ'2אר מאחר או מהרקין יוצאת פירכא אם שאאהתקצ
 שם אחר. 4מקום או לרופן ונפרכה במי2הושנקיבתן

 וצ"צ זש"ך וט"ז וב"ח ורם"א )ב"י כבריק' להכשיר די'2מבואר
 הכבד בטרפש מ'טא"כ לאסור. אין ברק לא ואם ופ"מ(.ועו"פ
 עי' פ"מ הבדיקה בריעבר רמעכב יניה"כ או יהמסם נסרכהאם
 ויש"ש ותב"ש ופר"ה כתה"ר דלא מ"ה ובסי' מ"ב בסי'יעיל

 : )תב"ש( ולב מטחוי חו'ז אברים בשאר סירכאדאוסרים

 לראות דצריך מבואר שם בדקין. בועות נמצא אם שא5התקצא
 אם ואפי' הבועה תחת ובריא שלם הבשראם

 )משא"כ כלום בכך אין שלם הבשר אך הבועה בתוך מוגלאיש
 קש ע"י לבדוק ויש טריפה. לאו ואם ורש"ל( ט"ז רע הבשראם
 וא"א המעיים נסתמו וע"י הרבה בועות נמצא ויפעמים נוצה.או

 אווזוה בבר הפ"מ וכ' וש"פ(, )רמ"א טריפה היא אז הריעילהטיל
 בפנים ולהפכם לפותחם מנהנן אלו בועות והנה הרבה בועותשכיחי
 בר שמזונות הקייו בימות אמנם כשר. '2ים הב,2ר אםולראות
 תחובים ראשיהם תולעים כמה ונמצאו שבמים מהולעיםאווזות
 בועה בחוץ יש תולעים אותן שנגד הוא ורגיל במקצת הרקיןתוך
 נקב והי' מכה כוחמת עלה יטקרום מוכח זה )ווארצ4."' יבלתאו

 העולם שנוהגין ומה כן. ונמצא פעמים כמה נבדק וכןמעי"ע
 נפשו ושומר הוא ומצוי הוא נכון לא כריק' בי. הדקיןלהשליך
 צריך רק בועות איזה בבריקות רל"כו נראה רבריו )וקפי מהןירחק
 בריקה בלא לאסור מ"ט פי' חיו"ר חת"ם תשו' ובר' כולם.4ידוק
 הרבה בבועות הב"א וכ"ה ומח"ב ותיו"נ ל"ב פי' נוב"יוכ"ר

 הר כתיטו' דלא כי2ד בדק לא אם בדיעבד בלא"ה אבלהכופות.
 שי'2 בבועות ורוקא בדיעבר. בדיק' בלא לעוים דמכשירהכרמל
 והב"א לכתחלה. אפילו בדיקה א"צ ביא"ה אבל ליחות.בהם

 מעבר להפכם רק לפתחם רא"צ העלה 'טם ובנ"'2 י"ז פ.'בת'טו'
 לנפוה א"צ ונם ויפה, י2לם הבשר אם 'פה בעין ולראותה'טני
 יפותחם רצריך פשיטא צדדים מב' הם הבועוה אם ומ"מהרקין
 לא אם דבדיעבד העלה מ"ט סי' חיו"ד הת"פ )ותי2ו' יפהולבדוק
 שיהי' אחר והכלים כהד חד התערובות וגם אסור הב'טרבדק

מעל"ע(:
 ג"כ ומבחויז מבפנים שהורות בועות שהי' דקין לן4ולוץתקצב

 מבפנים הבועה ונררהו חדקין על שחורמראה
 שם טבחו'1. זזה לא עדיין והמראה ליחה ,12ם נשאר שלאה'טב

 בהמה של ברקין כתב י"ז סי' בתיטו' והב"א יהטריף הפ"מהעלה
 נראה הי' ולא 'טעליו השומן וקלפו מבפנים קטנוה בועותי2נמצא

 להכשיר: יי2 ויפה שלם הבשר רק ריעותאיטום

 בהמה ונמצא עגולה להיות יטדרכה רכנתא הדרא ,ב!אלהתקצג
 ויורד עולה בדרך רק עגולה הי' שלאאחת

 מא' והולך נשפך שבתוכה והפרש יטהריעי נראה עיןו,מראית
 ואף להטריף העלה י"ט פי' יו"ד ה' הכרמל הר תשו',חבירו.

 מבפנים נהפכו אם )וה"ה להתיר אין חוד'ט י"ב הי' כבראם
 בקרום בעורה או העוף בגוף ונפרכין כך ונסבכין י2הי'מכמות

 לכ"ע(: להטריף יש כן גםחזק

 בב"ם נקב ונמצא בהמות כמה א' ימקום נדקו ע!א?התקצד
 בשיפוע הולך והוא הקיבה מן ליציאתוסמוד

 הכבד. מסמפוני בא והוא הם כך הבהמות שרוב אמרווהטבחים
 מעיים מבני ההולך הוורד שהוא דפיטיטא כתב כ"א מי' מ"תתשו'
 ולכן הרומאים( חכמת )עפ"י מרה הכבד זורקת זה הוורד וררךלכבר
 אבל כשר. הכבד נטילת בשעת הזה הוורד שניתק לתלותכשיש
 אחר ולבדוק לחפש חיוב שום ואין לאסור יש מחיים ניהק ודאיאם

 כלל: זהנקב

 כשיעור הקיפ' בבל רקבון בה יטנמצא חלחולת ץט4~לדץתקצה
 הטבעת לפי הכמוך בקצה אצבעות ד' אונ'

 סתימת מפני רכשירה שניקבה חלחולת דטעם נפתפקוהיטואל
 לשררה הסמוך בצד רק מקום בכל דבוקה אין ואמנםירכיים,
 בפרה וכן כלל נברקת אינה ל.טלפוחית הסמוך השני בצראבל
 כ"ו סי' בתשו' הב"א העלה רחם. בית שהיא מאם מובדלתהיא

 מעמירין ירכיים בכלל ג"כ לשלחופית הסמוכה בצר ראה שםובג"י2
אותה:

 מזמימן
 מ"ז בכי' מעיים. שתי בהם 'טנמצא ועוף נהמה ע!אלהתקצו

 כפי' הר"ם )דעת בש"ע הפוסקים ביןפלוגתא
 וכ"ה ררש"י א' כפי' ורשב"א וטור הרא"ש ושיטת רש"י '2להב'

 כענף מדקין תלוי' דק נמצא ראם העיו ימעשה ולדידןהרמ"א.
 מהקיבה כשיוצא בתחיה כ"א להכשיר אין בהפ"ם אז הבדמן
 והרק שנים שהם כלל שם ניכר ואין שלם אחר אצבע אורךיהם
 ובאין )בהפ"מ( כשר הוא אז אצבע אם כי בארכו אין הזההיתר
 אצבע באורך אחר הם דמתהלה בכה"ג כ"א להכשיר איןהפ"ם
 המעי שיתחיל )קודם משם יוצאין יטהדקין מקום הקיבהכראש
 שנתחבר לאחר )למטה אצבע כאורך כיין ג"כ ולבסוףייפרד(
 ולא כיטר הוא אז אצבע רק יחר י42 אורכו וכל הדקין(. '2ארעם

 אם ובעוף וש"פ(. וש"ך ט"ז בדעת ום"ם ופר"ח )תב'"2בע"א
 מקורקבן כשיוצא בתחלה אם ותלוי' הדקין מן היוצא דקנמצא
 שהם או שנים שהם כלל ניכר ואינו שלם אצבע כרוחב רק אחדהם

 טריפה כה"ג )דבבהם' שנים שהם וניכר אצבע כאורךמתחלה
 בהפ"ם כשר הוא אז אצבע כ"א בארכו אין הזה והיתרכנתבאר(

 שנים שהם ניכר ואין אצבע כאורך אחד הם מתחלה ואםדוקא.
 באין אפילו כשר אצבע אורך רק הוא יהר של אורכווכי

הפ"ם



נודעת מח מז טימן טריפותיץלכותחקי111
 כאחד הם מתח5ה ואם דוקא( הפ"מ צריך כה"ג )ובבהמההפ"מ
 באדכו הוא שהיתרת אפי5ו כאחר ובאים נתערבים הםובסוף
 )ש5ם( במשהו ואפי5ו כשר כה"ג( טריפה )רבבהמה מאצבעויותר

 ועו"פ(. )עפ"מ הגרע"א בעוף 5הכשיר 5סמוך יש ו5מטהו5מע5ה
 דיתרת היינו 5הכשיר ת5וי' ביותרת דאמרינן הא וכ5 הרמ"אוכתב
 נופ5 )דהריעי טריפה בראשו פתוח הוא אם אב5 בראשו.מתום
 ב' אב5 יתרת חד בנמצא וכ"ז הדקין( נקיבת רהוי ועוד5גוף
 שיש במעי איירי רכ"ז הפר"ה וכתב ופ"מ( )תב"ש טריפהיתרת
 ריר א5א אינו ח55 שהוא אע"פ ריעי בו אין אם אבל ריעיבו

 יתר: כמעי ונראה במעיים מסתבך ו5פעמיםבעלמא

 דכשר מבואר שם 5המסם. מבה"כ היוצא מעי שאלהתקצז
 טריפה 5כרם מבה"כ והיוצא וש"פ( עמ"זש"ע

 :כה"פ(

 מבואר שם דיבי. סני' תרי בבהמה נמצא אם שא?התקצח
 5הדדי שמכו )ואי 5הדדי שפכו 5א אםדמריפה

 מהר"מ בשם )כנה"ג רחוקים או קרובים בין חי5וק ואיןכשר(
 במקום עומד היתרת דאם הע5ה סק"ם בח"ד והל"שופ"מ(.
 אינו ואם 5רחוקים קרובים בין חי5וק אין ודאי אבר להיותשראוי
 אסור הפ"מ ובאין כשר בהפ"מ ובכה"נ האבר במקוםעומד

 מ"ו. סי' עיי"5 וכשר דיבי סני' תרי 5היות רבותייהוובעופות
 שהשומן 5א אם 5אסור יש בדקין יתר מעי כמו באווזא נמצאואם

 בב"א: מובא שבו"ימכסה.

 מחמימן
 ואין דטריפה מבואר מ"ח בסי' שניקבה. קיבה שאלהתקצט

 ח5ב חוץ אסור שע5י' ח5ב שכ5 שמותם דבר5ך
 ומ"מ איסור בו נוהגין בב5 )ובני מ5וגתא בי' ראיכא היתרשעל
 הפ"מ הניח יתר מקרי איזה דאא"ב ו5דירן ט"ז(. מדינאמותם

 מותם: הח5ב אותו אם בצ"ע התב"ש()בדעת

 בהמה ש5 הקיבה בסוף תחוב מחט או יתד נמצא שאלהתר
 קשה שיב5ת א5א מע5"ע נהבה 5אוהקיבה

 בב5"י מבפנים. תחוב שמחמ המקום אותו ננר הקיבה ע5עומדת
 היתר שע5 בח5ב מכוסה הי' שהיב5ת 5סי 5התיר הביא ש"אבשם
 מ"מ 5היב5ת רבוק שהי' במקום שחור כתם בח5ב שנמצאוהגם
 זה אק וא"כ רושם שום מבחוץ ראה ו5א עב חלב ג"כ עיץה"
 'טמעיט ומינה הפ"מ וכתב והכשיר. מע5"ע מקב ולא מבחוץק"ד
 בזה כטצא כ5 וכן מע5"ע יקב ר סימן יב5ת הף שומן לאוראי

 מריפה: מע5"ע דניקב הוכחהרי"ט

 שניקבה )אף דמרימה מבואר שם שניקבה. כרם קטז*לדץתרא
 ואין מ"0 סותם אינו בו רבוה יטהמחו5במקום

 מועי5 ואם )ש"ע( אסור שע5ת חלב 'טהרי אותו שימתום דבר5ו
 וש"ך( ומ"ז ור"מ או"ה )דעת תו5עים אחר בדיקה הכרםבנקיבת
 הב"ח ורעת 5"ה בסי' 5עי5 בריאה כמו בריקה ע"ילהכשיר
 תו5עים ע"י 5הכשיר אץ אברים )דבשאר להמריף ותב"שוררישה

 כשר בכרם שנמצאו ותו5עים ועפ"מ. וקורקבן בריאה כ"אכלל
 בכרם נקב יש אם בריקה וא"צ אוכ5ם י;בהמ' או גדיים הפרשדמן

פ"מ"
 מן המקום )והוא הכרם רוב את החופה ישר ע:אןולהתרב

 קרום הוא הפנימי הכדם יצא נקרע שאםהבטן
 מיעומו פאנצ"א והכדם הח55 כ5 ע5 עובר הירכ"ם ועד החזהמן

 זה בשד נקרע אם הקרום( אותו תחת ורובן החזה בצלעותנחבא
 אע"פ דטריפה מבואר יטם 5שנים. נקרע רק חסרון בקרעואין
 עובי רוב יטנקרע כיח א5 שנראית ער לכרם זה קרע הגיעש5א
 נקרע 5א אם 5הק5 יש ובהפ"מ )ש"ע( טריפה מבחוץ הזההבשר
 הפ"מ ב5א אפי5ו מקי5ין רש"5 בשם ום"ז )שך מעל"עמפו5ש

 והפר"ח 5ה5כה. בש"ע רקבעו כיט 5הק5 אק מ"מ הם"ז מייםאך
 בק הזה הקרע שיעור וכמה בהפ"מ( 5הק5 העלו ופ"מוהתב"ש
 רוב ונקרע קמנה ובבהמה )ש"ך( מפח אורך ברהבו בקבארכו
 הקרע באורך שאץ אע"פ הכרם את החופ' הבשר רוחב אואורך
 אפילו זה משיעור פחות נקרע ואם רובה ונקרע הואי5 טריפהטפח

 )ש"ע חו5י ע"י ניקב אם כשר מפולשנקב
 וש"פ"

 או בעיט5 הכרם רוב את החופ' הבשר נקדר אם י~ס*לוץתרנ
 ניט5 )או חסרח בו ו"טבאורך

 ממקומו"
 יטם

 מכסלע יותר הי' ואם טפח( ש5"ט )שהוא כפ5ע רשיעורומבואר
 כדי חכמים ושיערו מריפה. -מפח ע5 יעמור זה קרע ימתחשאם

 בה .ש אם דהיעו בדוחק ח בצד זו תמרה גרעימ ר בושיכנים
 ע5יהם כשאין ברעח או אותה כשאוכ5ים פבבותף הנשאראוכ5
 רע. גוררו יטרופא עד בשר נתמסמם ואם וש"פ. יט"ע אוכ5שום

 כ5 ו5כן נוררו ברופא אא"ב ואנן הרמ"א וכתב מחבר.כניט5.
 5היות רצריך הפומקים וכתבו כניט5. רינו הבשר מראיתשנשתנה
 בחסרץ מהבשר יטנקדר קטנ' בהמה ואם נץ סי' )ע""5 נמורשינף
 ופ"מ הפר"ח כ"ה מרימה רובה יה" המקיף שחום באופן אםאז

 דבבהמה כ' ס"כ בח"ד וה5"יט ברובץ. שיערו )דבקטנהועו"פ
 בבהמ' ההוא בשר רוב מערך שליש החסרט רוחב אם בנקדרקטנה
 יש הפ"מ ובאין וכר"ו התשב"ץ כדעת 5הק5 יש בהפ"מההוא

 ופ"מ כפר"ח 5החמיר יש ד5דעא ום"ם5הטריף.
 )הנ"5"

 קוץ. ע"י הכרם רוב את החופה בשר נפרע אם קט4*לוץתרר
 )דח"שיט בכ"יט 15 אפ רטריפה מבוארשם

 נ"א( סל ע""5 5בדוק ואא"ב הפנימים מאברים אחד ניקבשמא
 דאץ כשר בעוף אב5 בבהמה רוקא טריפה מטל או יטנקרעובט;
 )ט"ז בעוף 5"'ט הכרם רוב החופה בשר רין ואפי5ו כרם5עוף
 שלם והעור טנים 5 נח5ק יטה" באוחא ע"ו סימן וצ"צ פ"מוב"ה

 צ"צ( מריפות בי' 51"יט חיצונ' כרם במקום דהביילי"גוהכשיר
 אין מחמ או קוץ ע"י נקרע אם אב5 חו5י ע"י יטהוא בניכרודתקא
 )כה"פ המעיים בכ5 5בדוק דאא"ב וטריפה לבהמה עוף ביןחי5וק

 נ"א(: סי'עי'5

 מבואר שם הכרם. או הקיבה בחלל שנמצא מחט עמ*לדץתרה
 דסכשירץ נ"מ הכוסות בבית כנתבארדדינו

 )ש"ע הכא ה"ה בהמסם( )משא"כבבה"כ
 החיצתה הכרם במקום בקרן חבירתה שננחה בהמה ?צז*לותתרו וש"פ"
וניכר



דעה מה נימן בוריפןיו 4וק?:4ןיהקי

 בשם הבל"י .2לם. והעור ההיצוג' הכרס 'טעי ה2.3ר י2נ'קכוניכר
 והלב' מחי'ם טריפה טפח אורך הבשר שנ'קב ירוע דאם כתבבי"ע
 נמצא לא ואם מותד הח4ב טפח אורך הנקב אם א"' ואםאסור
 כאברים לבדוק .ש מ"מ טפח אורך כי2'עור קרע 'טהיטתואהר

 מנגיחות '2היא וידוע קי'ם העור אם הכ"ח דעת ולפיהפנימים.
 למעש' ה,כ' לפםוק רא'ת' וכן ברמי2"א וכתב כ'2ר.הבהמות

 מימן צ"צ ת'טו' ועי'ן בנ"'2 נ"א בס'מן ב3"א וכ"ה אחריהםואני
 ביטר קצת כ'טנשאר ודווקא הבל"י וכתב ,התיר. ג"כ 'טבתבט'
 אע"פ בשר 'טום נשאר כשלא אבל מפולי2 שהיא אע"פ העירלצד

 במשהו: אפילו להטריף נוהג אני קיים'טהעור

 נקבל ראם מבואר 'טם שנקבו. ובה"כ המפס ,טא?התרז
 אחד עור אלא יהם )שאין ממש חיבורןבמקום

 אפייו אלא כי2ר רווראי הדופן מקצת ניקב אם 4"מ באמצעמפם'ק
 זל"ז( שופכין )רבלא"ה ג"כ כ'2ר זל"ז מפולש נקנ להרופן כנ'קב
 עור לזה שיש במקום רק ממיט ה'בורן כמקום ,2יא ניקכוואם
 ו4ן-כפ"ע

 עו_
 מפריד שומן אם טדיפה רבוקין ':הם אף ית"ע

 אחד ניקב בין ביניהם מפריר שומן '2א'ן במקום אם אכיכ'נ'הם
 והפר"ח הב"ח בשם )פר"מ כשר מעל"ע מפוי'2 זי"ז ניקב ביןמהם

 בשאר ניקבו ואם ממיט( חיבורן במקום י2יא אפייו סחמאמכ':יר
 לכ"ע טריפה מע4"ע מפולש הנקכ אם 'הר רבוקים ':אינםצדרים
 אלא לו )ראין בהמסם בין דכשד המחבר דעת מפולי2 אינוואם
 ומקצתו עורות ב' לו ויש עב '2מקצו~ו בביה"כ בין ודק( א'עור
 )אם טריפה דבהמפם הרמ"א ורעת א'(. עור אלא לו ואיןדק

 ונםרכה 'ט"ך. . מבחו'1 ק"ד יש אם וכ"'ט מכפנים ק"דשעכ"פ
 ותשו' ם"ד סי' שבו"י ותשו' צ"צ ביטם בא"ה כק"ד. רינוממש
 והכ' כשר )ש"ך( דוקא העב במקום ובביה"כ ס"ט( פי' הי2נ'חוט
 בהמסם אפילו אמכשיר'ן לםמוך 'ש הפ"ם במקום לא אםנהוג

 ואם עפ"מ. הפ"מ בלא אפילו מכשיד ופר"ה ובי"י וש"ך)רמ"א
 המחט פי כנגד ממש להיות צריך העב במקום אם שם םירכאיש

 וכ"ז מ"ט( מי' נוב"י ת'טו' ,הקל א'ו 3לא"ה אף הרקובמקום
 ניכר אם אבל תהו3' 'טאינ' אלא מחט ע"' 3א שהנקכבניכר
 בביה"כ בין בהמםס בין הפ"מ 3לא אפילו כשר הול' ע"י בא'טחנקב
 הרק במקום בבה"כ וכן רבהמסס העלה והגרע"א עפ"מ( וש"ךט"ז
 ק"ד נמצא לא ואם בה"ם רק כי2ר כפנים ק"ר ויי2 אחד מצדתחוב

 מבחוץ ובדק לברוק וא"א מבפנים ובהודח ה"מ. בלא כשרכלי
 צ"ע: ק"ד מצאו,א

 פ"מ( בב,ה"כ או )בהמםם מהם באהר נמצא אם ?:4ולההרה
 שם מעל"ע. ניקב ויא תחוב' קו'ז אומחט

 ק"ד עלי' נמצא אם מבחויו אותו ובודקין אותו רהופכיןמבואר
 בתחוב' כשר המחט סב'ב ק"ד )אבל ממש המחט פי נגדבחו,1
 המחט פי נגד ק"ד נמצא לא ואם טריפה עפ"מ( ש"ך אחדמצד

 נ'קב י2לא ההיצון מעור מעט רק נשאר לא אפ'לו כשרבביה"כ
 להטריף הרמ"א דדעת כתב היט"ך ובהמסס . הפוסקיםמסקנת
 מצדד והוא הם"מבאין

 ,הטיי-

 יהקל מצדד והפ"מ בהפ"מ. אפי'
 :בהפ"מ

 ולא שנאבר או הבדיקה קודם הד'הו או מלהו אם שא?התרט
 הכוחט )שניטל ק"ד עליו הי' אם מבחויןברק

 אם א"י רק מעי"ע ניקב ,2לא ברור וידע המהט מקום נודעו,א
 והרם"א להטריף המחבד דעת מבואר שם המחט(. מ' ננר ק"דה"

 רו"פ( )וכ"ה מעל"ע נ'קב הי' שלא ידע אם בכה"ג בהפ"ממ'קי
 ונאבד מעל"ע ניקב אם לבדוק הפפיק ולא תחובה מחט הי'ואם
 לבדוק שא"א באופן וכה"ג מקומו נודע ולא המחט ניטלהאו
 שהרניש )אע"ג מבחוץ כלל בדק ברלא בהפ"מ אפ'לו טריפהעור

 דמתיר כש"ך דלא פר"ח )תב"ש מבפנים קצת כ"א עכרה לאדמחט
 בדק אם בכה"נ להקל בהפ"מ עכ"פ מצרד והנרע"א עפ"מ.בהפ"מ

 מבחוץ: ק"ד הי'שלא

 דדינ' מבואר שם חלורה. המחט על נמצא אם שא?התרי
 חלודה נמצא ואם )ש"ע( ק"ר עלי'כנמצא

 שם נמצאת כאילו טריפה אחר מצד ניקב אפ" המחט נגרמבחוין
 מכשיר רש"ל בשם )והש"ך ופר"ח וכנה"ג וב"ח רמ"אק"ד

 המחט נאבדה דאם ופשוט מוריד( ולא ל"מ חלור'רבנימצ"א
 ח"ב )והשבו"י מצא במקב רכשד חלודה עלתה אם שנבדקהקורם

 לכבוד או בהפ"מ בזה להקל הורה ם"דס"
 שבת"

 נמצא ולא בו תחוב ועורח מעל"ע המחט עבר אם ?ם4ל?דקתריא

 דעת מבואר שם המחם. פביב או ק"רעל"
 הרמ"א ודעת ועבר( דחק שחיטה שאחר )רי"4 להכשירהמחבר
 כל לבדוק )דאא"ב נהע והכי צרד'ם מב' שניקב מאחרלהטריף
 טריפה םפק אלא אינה ומ"מ רו"פ וכ"ה לו ופמוך המחםאורך

פ"ם(:
 דיש מבואד שם בכיפ. תחוב מחט שמצא קטן שאלהתריב

 לירע חריף הוא אם פיו על ולאפורלהחמיר
 וש"פ(: ש"ד ש"ע אברים בשאר )וה"ה איו בדכר'םןיכוון

 ג' גוי קצב אצל רמתא שוחט שיטחט בעוברא שא?התריג
 בעל א' לגוי מעיים הבני מכר והקצבבהמות

 הוציא אושפיזא שבעל ורא' שכר לשתות יהודי בא אה"כאושפיזא
 קנית ממי היהודי ושאל מעל"ע שניקב וראה א' מסמר ההמסםמן

 במקום הי' אם נודע ולא הירוע מהקצב והי2יב הללו מעייםהבני
 שוחט איזה הבהמות לסמן יטדרכו הגוי והקצב אהדדיי2יטפכו
 נוב"י תשו' ראשונה. מבהמה הוא לגוי שמכר שזה אומרתחלה,
 )והב"א האחרות ולהתיר הראשונה לאסור ד"ט העלה כ' סי'מ"ת

מביאו(:

 הבהמה מן הפרי2 בהוצאת מתעםק שהי' גו' שא?התריד
 ברזל של זה מםמר ראה לו ואמר לישראלובא

 תחוב שהי' המקום לו והראה הבהמה בכרם תחוב'טמצאת'
 מהד"ם דעת כך. הי' אם טריפה הבהמה ה'תה שלא בעניןבכרם
 להכשיר. ופסק חולק והט"ז להתיר עליו פומכין דאין לאסוריובל'ן
 הקמטים בתוך המםמר לאורך תחוב שמצא' הגוי אמר אםאבל
 לאפור אין הדופן עובי מול מחט ש4 חוד שאין באופן ההמסם'2ל
 בהוצאת עוםק דעדיין דכיון השיגו ופר"ח והנקה"כ הט"ז,כ"ה
 המטריף. במקום מצאו שלא הנוי מהימן ו4א מצאו רמסתמאהפרש
 שעומק בעוד ישראל כשבא וכ"ז בצ"ע. רינא לענין הניחוהפ"מ
 בהיתר הכרם יצא כבר אם אב5 בירו מסמר ומצא הפרשבהוצאת

 אצל שרחצה גוי באשת הי' ומעשה דכ'טר מודה לובלין מהר"מנם
 תחובה שמצאה ואמרה ובאה הוי"ב שקורין כרם חתיכתהנהר
 חדשה כעין מלוטשת היתה המחט וראיתי פשתן של אחד חוטעם

 אצ4 משרתת היתה לא הגוי )והאשת פ"מ והתרתי חריט הי'והוט
 שקנתה אחת באשה במעשה סכ"א בח"ד מלב"ש וכ"נהטבח(.

אצל
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 להטבח חזרה שעות נ' או ב' ואחר רקין וקצת כרם הטבחאצל
 מבחו,ן שראתה הזה בברם מצאתי זאת לו ואמרה בידהומחט
 וראתה במבין ההוא סקום וחתבה אגוו כמו בסקצת קשהמקום

 ההוא במקום מראה שינוי שום ראתה לא אבל מחמ בהשתחוב
 הפ"מ והי' במשקל קשה שהי' רק הכרם לבל שוה הי'אררבא
 אעור' והאש' טעמים( )מכמה בשיר' דבהמ' הל"ש והור'בדבר
 היבי אלו וברינים אדם לבל אמורין והדקין והכרם ממנ'לאכול
 קב"ב( )סימן וט"ז ש"ך לרירי' אמור מסל"ת או הנוירנאמן
 להטריף ש"ד הג"ה בשם העל' היש"ש הקופא. פינה צדבאיזה
 מ"ו במי' וש"ך הט"ז וכ"ר להבשיר( בכה"ג )וברקיןבביה"כ
 והשבולי בהפ"מ. להקל ותוי"צ צ"צ ותשו' ופר"ח כאן.ותב"ש
 הי' לא וגם מעל"ע ניקב לא אם בהפ"מ להקל העל' סע"רח"ב
 אין ממש נמרך לא )ראי ממש נמרך או יבלת או מבחוץק"ד

 לממוך יש ובהפ"מ להטריף יש נסרך או ק"ד יש אם אבללהחמיר(
 בב"א(: )מובא ופר"חאצ"צ

 ולא בחלל ובביה"כ בהממם שנמצא קוץ או מחט עםאלהתרטז
 ענין בבל דבשר כובואר שם בלל. בהםנתחב

 וש"פ: והגרע"אומ"י

 אלא ניקבו ולא הביה"ב ברופן מחט נמצא אם שאלהתרטו
 להבחין יבולין שאין באופן ומבפני' תחובה היתה הרופןבאורך
 נמרך( רלא )כיון מבחוץ ק"ד אחר לראות )רמ"א( בדיקה שוםוא"צ
 והצ"צ רס"א( ברעת וש"ך )ט"ו טריפה מבחוץ ק"ד נמצאהא

 רמ"א בדעת ובר"ו ודגמ"ר ט' סי' מ"ק ונור"בי ופר"תופר"ח
 )וא"צ בשר מבחוץ ק"ר שיש אף תחוב ולא רבנמצא והעלוחולקין
 הוא תחוב ולא רבנמצא העלה והפ"מ מפולש( נקב יש אםבריקה
 וב"ה להתיר יש רבהפ"מ וסיים וש"ך( הט"ז )כרעת מתחובגרוע

 המחט(: כנגד שלא בחו'1 וק"ר בתחוב להקל בהפ"מהתב"ש
 במדינה הגרילים בבהמות מאוד דשכיחי במקום 2טאלהתריז

 לבהמות ממפוא הנותנות השפחות בי בברם מחמין בעיןלמצוא
 בקוץ. נעעמ' קרבנה אל באו ובאשר הרבה מחטין בראשן להןיש

 רחבה שדעתו וכוי להקל. צדרים בלא"ה שיש במקום הפ"חהעלה
 : וצע"ג רהו בל להקל ח"ו הפ"מ ואין בלא"ה צרדים אין אםאבל

 מממימן
 עורות ב' יש )רלקורקבן א' קרום שניקב הקויקבן שאלהתריח

 הב' עור הוא כולו הבשר ובל ולבן בפניםא'
 שגוררין שאחר רק בפ"ע פנימיות קליפה לה אין ובאווזאוארום.
 ארום בשר ואח"ב קצת וקשה וחלק לבן עור נשאר בכביןומקלפין

 פ"מ( לבן ואח"כ קצת ירקות בפנים בים במין ישובתרנגולת
 זבל"ז נרקב או ניטל וה"ה זה בלא זה ניקב ראם מבואד מ"טבמי'
 )דאי חולי ע"י ניקב אם בשר החיצון עור אפילו מ"ח מי'נוב"י
 זה בנגד זה שניהם ניקבו ואם טריפ'( מחט או קוץ מחמתניקב
 כשר זה בנגד שלא זה שניהם ניקבו ואם חולי ע"י אפילוטריפה
 שלא ב"כ ממובים הנקבים יהיו שלא צריך ומ"מ ועו"פ()ש"ך

 עפ"מ(: )תב"ש מפולשיהי'

 קוץ או חולי ע"י הקורקבן ניקב אם מפק הוא אם שאלהתריט
 ש"ע מ"ם )משום רכשר מבואר שם מחט.או

 המפק אם ודווקא )פ"מ רמחמיר( בט"ז רלא ועו"ם כר"1וש"ך
 שאין רק להתברר אמשר אם אבל העולם לכל להתברד שא"אהוא
 ורווקא וטריפה( פפק ול"ה יריע' חסרון הוי זה לראות בקיהחבם
 אם אבל שלם הוה אי ירענו ולא לפנינו העור שאין השקולבמפק
 מבמחט בקו'ו לתלות יש רטפי מ"ם ל"ה ונקוב לפנינוהעור
 בשר חוץ מצר אחד בצר )שניקב הכומות בית ועובי בלב הריןוכן

 נ"א(: מי' ולקכון ל"ג מי'עיי"ל
 מבואר '2ם הקורקבן. בבשר מבפנים נקב יש אם ?ן4ללך[תרכ

 שניקב )בין מעל"ע ניקב לא אם בריקהרצריך
 כננר מבחוץ ריעותא שאר או מחט או קוין מחמת בין חולימחמת

 ומ"ח(: ט"ו סי' )עי"להנקב

 שם מותמו. שעליו ושומן הקורקבן ניקב אם שאיהתרכא
 אם אב5 מחט בלי הנקב )אם רבשרמבואר

 תולדת תשוב' וכ"ד להקל קשה תמיר ונוקב עמרו על עומרהמחט
 שאם בתולרה אינו שהשומן מפוטמים בעופות וכן ו'( מי'יצחק
 הנקב על הרב' השומן זה ריש אף הגנה אינו משם יומרתכחש
 ופ"מ ודנ"מ וכר"ו והש"ך בזה מחמיר נ"כ והתב"ש ב"עתשו'

 בזה מפקפקים ומנ"י מ"ב סי' ש"א תשו' בשם מ"1 מי'והגרע"א
 עיין בזה מפקפקים ומנ"י ס"ב סי' ש"א תשו' בשם מ"1 סי'עיין
 לבר צד מכל המחט סביב השומן אם ומיהו להקל. ודעתם מ"וסי'
 ובתב וש"פ( פ"מ תב"ש ב"ע )תשו' להטריף יש חורה עלולא
 מעור מעט רק נשאר שלא אע"פ העורות שני כל ניקבו לאשאם

 וש"פ(: )ש"ך שכשר ניקב שלאהחיצון

 מבואר שם מבפנים. בקורקבן תחוב מחט נמצא אם שאלהתרכב
 וברומ' מבחוץ ק"ר שיש רק כולו ניקב לאראם

 ק"ר שם ואין כולו ניקב ואם ובביה"כ( בהממם מ"ח בסי')עי"ל
 פ"ם המנהג. )וכן בהפ"מ אפילו טריפ' מבחוץ ולא מבפניםלא
 ה'(: מי' יצחק תולרת ותשו' מתב"ש וב"נ ופר"ח בש"ךדלא

 בשרו בעובי נבלעת ובולה בקורקבן שנמצאת מחט שאלהתרכג
 נשאר חוץ מצר נם הכים מצר אצבע חציונשאר

 פלוגתא שם נקב. שום ניכר הי' ולא אוכלת המחט היתהשלא
 אם מבחוץ ק"רר אחר בריקה וצריך להקל דתולין המחברדעת
 אף להחמיר הרמ"א ורעת )ש"ך( בריקה בלא מותר בהפ"מלא

 אסור בדק ולא הדיחו או מלחו אם אבל בהפ"מ לא אםבכה"ג
 הנמצאים תולעים מ"ח. סימן עי"ל וש"פ )ט"ז בהפ"מאפילו

 להקל(: יש ובצדדים פלוגתא דיש מ"ח סי' עיי"לבקורקבן

 לגמרי. נרקב והכים הפנימי העור שכל בקויקבן שא5התרבר
 להבשיר העלה י"ח מימן מ"ק נוב"יתשוב'
 מביאו(:וב"א

 מבחוץ התרננולת בקורקבן תחוב' מחט נמצא אם שאלהתדכה
 הרדב"ז תשובת . הרבה לחויו יוצאת היתהוהמחט

 וברקו ניכר ולא עופות בשאר העוף זה נתערב ואם העוףהטריף
 5א העופות ובשאר מהם באחד שחור דושם בחו'ו ומצאהתרנגולת

 והתב"ש בזה מפקפק והפר"ח השאר. והתיר רושם שוםהי'
 שהי' מעיטה ועור רואות. שעיניו מה אלא 5דיין ראיןמיים
 ובשעת מעל"ע אצבע חצי ועבר האווזא בקורקבן מחטמצא

 במחט בלל הרניש ולא כ54 ניבר לא ויטטיפה והרחהמליחה
כ"א
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 מיקל והפר"ח להחמיר י'2 דלטע'2ה והשיב הביי2ול אחרכ"א
 צ"ע דלמע,טה וסיים להקל דעתו נוטה והפ"מ החמירוהתשב"'ו

 מעל"ע(: אהר להתיר יי2 ממ"נ)והכ4ים
 הי' שבפנים אלא בבשר מובלע מחט שהי' קורקבן ?מ4ולדץהרכו

 ניכר לא ואח"כ עובי' של"ם עד שבילכעין
 לבן שביל הי' המחט 'טביל וממקום המחט מקום עד שבילשום
 להכשיר העלה הפ"מ בחו,ן. בריא ה" והבשר לחו'1 סמוךעד

 מבפנים(: מהחיל שה'2ביל )כיון הפ"מ בלאאף
 ובקורקבן לאברי' חתוכה הרנגולת בה יטהי, יקערה שאלהתרכז

 המחט נקב אם ניכר הי' ולא מחט כה תהובהי'
 נוקב הי' ואם לחוד החיצון או והפנימי החיצון העורות'2ני

 ולא מעל"ע ניקב אם הוא הספק אך טריפה ג"כ הי' לחודהחיצון
 בהפ"מ. בכה"ג ,הכשיר דאין הבה"' העיה ,טנתבשי. מחמתניכר
 )עט"ז,ופ"מ כשר חיוד' או ק"ר ו,יכא מונח דק תחו3 לאואם

יע,,ע(:
 טחט שיי2 אכיל' בשעת בפיו שהרגיש תינוק ?(4נ?והתרכח

 במקום וראו וצעהבקורקבן
 הט"ז העלה '2ם מי2ם. המחט יצא בקורקבן השןנ'2יכת
 ניקב אי ספק ים"ט ענין בכל הדין )וכן התערובות כללהטריף
 '2נחתך או 'טנאבד כגון לבודקו וא"א הו.1 מצד גםהקורקבן
 לבודקו שא"א באופן '2נהתך או ,2נאבר כנון לבורקו שא"אבאופן
 וכתב בה"י(. בשם מ"'2 הקודמת בשאלה עיין מספק לאסוריש

 הפ"מ באין אפילו כשר ודאי בפנים ק"ד או שביל יש דאםהפ"מ
 י'ט אם אבל טריפה ספק רק הוי מבחו'ו 'טביל או ק"ד ישואם
 ווראי הוי אי בצ"ע הניה מבחו'ן יי2 ונקב מבפנים ק"ר או'2ביל
 או הספק שנודע קורם באהרות בנתערב )ונ"מ ספק אוטריפה
 הפ"מ כ' ועור וק"ו(. ק"ה עסי' אחר ב.2ר עם שנמלחבמלוח'
 מחט או בקו'1 ליזהר המורה צריך זפק להם '2אין אווזא וברדאווזא
 הוא עורות ב' לו 'טיש מקום רבכל הוושט מגיע היכן עד'טתחוב
 עורות הב' שכלו ולאחר אחד מצר אפייו במשהו ונקיבתןוושט
 תולדה ותשו' ס"ד מ" ח"ב .טבו"י )ותשו' כקורקבן ר'נואז

 וכדומה שבת 4כבור צורך יעת זו בשאלה להקל העלו ה' סי'יצחק
 מביא'(ןוהב"א

 מחט בה ונמצא הרבה בשר עם נמלח' אווזא בר שאלהתרכט
 ג"כ ותרנגולת נגדה ס' הי' ולא הגוףבחלל

 פ' הי' ו4א הנוף בהלל מחט ומצא בפ"ע הרבה בשר עםנמלחה
 או '2ניהם לאסור או י:ניהם להתיר אם ום"מ הפ"מ והי'ננדה
 עם '2נמלח הביטר ויהתיד אווזא בר עם שנמלח הבשרלאסור

 הוי א"כ זפק לה דיש דבתרננו~ת הפ"מ העלה שםהתרנגולת.
 ל"ה זפק להם י2אין אווזא ובבר הב'2ר שאר להכשיר י,טס"ם
 וכ"ה נ"א סי' עי"ל טריפה וודאי היא עצמה י--"ינגולתס"ם
 נוב"י ותשו' ק"ה כימן ועיי"ל ל"ב סי' חיו"ד משה ףשיבתשו'

 בישוי לאחד אח צריך וק~ימ' זו( ס"ס דוחה כ"וסימן

 ולא מבפנים לא נקוב י"יגו בקורקב: שנמצא מחט שאלהתרל
 מבפנים חויו לצד הרוב יותר '2הי' אלאלחוין

 י"ג סימן צרקה מעיל תשו' נראה. אינו צר ב'2ום ריעותאוי2ום
 הוי1 יצר יותר קרוב י2נמצא בזה ריעותא שום )דאין יהקלהעלה
 חו.ן לצד יותר נכנם דאם הע~ה ד' סימן יצחק תולרתותשו'

 בהפ"מ: אפילו להטריף יש הפניםמצר
 מהכ חצי ההיצון בעורו שנתחב אווזא של קייקבן שאלהתרלא

 בפנימיות תחוב הי' מחט של השניוחצי
 עובי חצי וגם הפנימי העור אך החיצון החיבה מקום נגדהקורקבן
 אך ויפה '2לם הי' החיצונה המחט הצי למקום קרוב ערההיצון
 שנראה '2ביל קצה הי' החיצונה המהט תהיבה ממקוםימעיה
 ק"ד רו'2ם שום הי' ולא לחוי1 ויצא' למטה חמחט ירדהשמ'2ם

 ליו"ט סמוך הי2אלה זאה ובאה המהט. מקום כביכ חלודהאו
 ת'טו' נתבשל. וכבר להתיר המורה הורה וכבר אורהיםו,צורך
 עוברא למיהדר ל"צ בנ"ד דבכה"ג העלה נ"א סימן חיו"רהה"ס

 לאסור: דיש נראה בלא"האבל
 ענטין וג' הענער ענגל'שי י"א יחד שמלחו מעשה ?:4ולדץהריב

 נקבים ב' בא' ונמצא הקורקבין בשלוואח"כ
 והנקבים שחיטה באהר לספק שאין באופן בהם נרקב צרורורם

 מגיע הי' אם לירע ואין נחתך החיצון חלק אבל פנימהמגיעים
 והאחרים לגוי מהם א' למכור הור' ל"ג כימן נוב"י תשו'יהו'ו_

 קררות: בכ' לבשלהתיר

 נכ:יכמן
 לא או תלינן לתלות י'2 אי הפומלים הנקבים כי ,2איהתרלג

 בטבח לתלות יש דאם מבואר נ' בסימןתלינן.
 וסמק בו לתלות דבר אין ואם בהם תולין והחזירן י2נטלן בזאבאו
 בהקפ' בזה"ז בקיאין אנו )ואין טריפה לא או מחיים ניקבאם

 דמ"א לזה. זה לרמות אצלו נקב לנקוב סומכין אנו ואין~קולא
 או בריאה נקב שמצא כגון להחמיר אבל . כמהבר ד~או':"פ
 הי' הקמה ובלא הנקבים אידמי ולא הבורק הקיף ואה"כבבנ"מ
 דמי דלא כיון מ"מ ל"ו סימן עי"ל בזאב או בטבה לתלותמקום

טריפה(:
 אחר הנקב שנעשה לתלות יכולין 'טאין מקום כל ,2אלהתרלד

 לברוק יכולין שאין או ברקוהו ולאי2חיטה
 טריפה כספק היא רהרי ברמ"א מבואר שם )וכדומה(.'2נאבד
 שנעש' לוכור שנוכל בדבר אלא הותר' נשחמה וי"א אותהואוסרין
 ומהר"ם )רמ"א(. מחיים מחזקת' יצאתה ד4א שהיטה לאחרר'עותא
 בנולד דאף רמ"א על שמואל אמונת תשו' וכ"ה חולקיוב4ין
 כמהר"ם להקל בהפ"מ הכריע והש"ך להקל יש מחייםריעותא
 מווילנא )והגר"א כמהר"ם נוטה מקומות באיזה מווילנא)והנר"א
 דהיכא מחלק והנוב"י לובלין( כמהר"ם נוטה מקומותבאיזה
 וקודם במוח מים שהי' )כגון מחיים הריעותא דנולר ודאירידעינן
 בוקא וכן מקיפו המוח אם וא"י הגיגולת נחתך הריעותאשבדקו
 במקום העצם נשבר וכן נ'בי' איכי אם לבדוק הספיק ד4אדאטמא
 וכה"ג( הבדיקה קודם דנאבד חומין עו"ב אם בדק ולאהמטריף
 עצם שבורת שנמצא )כגון מחי'ם נולד אם ובספק יחומראאזלינן
 למתלי דאיכא מיתה לאחר או מחיים אי נעשה אימהוא"י

 להקל יש שחיטה מבלאחר מחיים יוהר לתלות הוכח' ואיןבתרווייהו
 רמ"א. בדעת הכר"ו וכ"ה לעולם( להקל דעתו נראה גדול1'ובלצייר
 בדאיכא תום' )דלרעת והעלה מקומות בכמה האר'ךוהתב"'2

 לא וראי דכשנולרה שונרא כפק כלבא פפק כגון ברורההזק'
 כיון רובא מכח דאתי חזק' אבל אחזק' מוקמינן אז היתהררוסה
 ר"י ודעת מהאיסור טפי שכיח כו2היתר כ"א יהתיר איןדאיהרע
 שהטדיפ' וכל ברור' חזק' באיכא אפי' עולם אסור' ריעותאכדאיכא
 מן שחיטה לאחר או מחיים נעשה אם יודעים שאין רקוודאי

הסתם
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 )ואין במחיים לתלות יש ריותר השקול ספק מיקרי לאהסתם
 המחמירין וע"פ היטיב עיון עם גרול לצורך כ"א בזהלהורות
 ר,2כיח היכא רכל העלה צ"ה סי' יעקב והבית ופר"ח(ועפ"ם
 שחיטה אחר שנעשה לרבר רנלים שיהא רוקא בעינן מחייםריעותא
 לכ"ע יותר להיתר שכיח במקום וכן וכה"ג בטבח לתלותכגון
 להקל: יש לרבר רגלים אין אפי' איסור שכיח לא ברבר אבלכשר

 ניטלו אי הנתבארו טריפה במשהו דניקב אבר כל שאלהתרלח
 בין כולו ניטל ראם מבואר שם הרין.היאך

 פלוגתא היא באם וכן מטחול( )חו'1 טריפה ביד או בחולישניטל
 דעת חסר נברא אם טריפה שניטל מקום וכל מ"ה. סימןעיי"ל

 וההב"ש בהפ"ם להכשיר והכר"ו הרם"א ודעת להחמירהמחבר
 להחמיר: העלו ופ"םוהפר"ח

 אבר יתר יש אם טריפה רחםד הנתבאר אבר כל שאלהתרלו
 יתר רכל רטריפה מבואר שם אברים. שנישיש

 חסר והו"ל רמי כנטול ריתר ודמב"ם רש"י )ודעת רמיכניטול
 בו שרבוק המקום עם הוא כנטול ריתר הרמב"ן ורעתאבר(.
 ולהלכה כנקב. רהוי טריפה בו פומל שהנקב למקום דבוקואם
 להקל יש ובהפ"ם הפ"ם באין הפירושים לכל לחוש הרם"אהעלה
 ועיי"ל )עפ"מ רמחמיר נ"ה בסי' כט"ז רלא ול"ש הש"ךוכ"ה

 הנתבאר נטילה או חסרון או פוסל שנקב אבר כל 2ט~4לדץתרלז
 כל רטריפה מבואר שם בנסמסמם. הריןהיאך

 וניכר גמור שינוי להיות וצריך )ט"ז( ממראיתו בשרשנשתנית
 גם לחוש. אין וראי במקצת מראה בשינוי אבל רקבוןקצת
 כזו מסמסה מטדיף אינו דאל"כ מעל"ע השינוי להיותצריך
 מכרם.נן לא לחוד מראה דשינוי העלה י"ג סי' נוב"י ותשו')כר"ו(

 שלא אף בבשר ליקוי הי' אם אמנם בבשר ג"כ לקותא ליכאאם
 שינוי )ובכל טריפה מעל"ע שלט לחור המראה רק מעל"עשלט

 לקוי: אינו אם בבשר לברוק צריךמראה

 באסימן

 נ"א בסי' הבהמה. לחלל שניקב מחט או קוץ 7~44לדץתרלח
 או קוץ דנמצא היכא ל"ם רטדיפהמבואר

 טריפה רווראי ובשד בעור ריעותא שום ניכר ואינו הגוף בחללמחט
 חעיר דרך מבחיץ שבא וידוע נקוב והבשר עור אפילואלא

 )רמקומות בריקה ול"ם פ"ם מספק טריפה שם תחוב ערייןואפילו
 ש"ע( ברעת תב"ש הפנימים מהאברים א' ניקבה ושמא ישרבים
 רוקא רכשר חוי1 מצר אחר מצד ניקב שאם האברים בכלוה"ה
 ע"י אם ספק הוא ואם טריפה קוץ או מחט מחמת אבל חיליע"י
 או קוץ ע"י ספק ס"ם )מטעם כשר מחט או קוי1 ע"י אוחולי
 ואפי' מ"ט סימן עיי"ל הפנימים מאברים ניקב לא ושמא חוליע"י
 ועובי והלב מאברים באחר חוי1 מצר נקב ונמצא שלם העוראם

 )משום רמכשירין כשר חוץ מצר א' בצר רנקיבתן וקורקבןב.ה"כ
 ער העור ג"כ בניקב ס"ם ע"י להכשיר 'טיש וכ"ש הנ"ל(ס"ם
 רעת בפי' )עפ"ם קו'1 ע"י או חולי ע"י אם וספק והבשרהחלל
 השקול בספק ודוקא הב'( כפי' ועיקר הט"ז רעת ע"פהרם"א
 שום נמצא ולא לא או שלם הוי אי ירענו ולא לפנינו העורשאין
 רל"ה לפנינו העור באין מלהתיר מפקפק )והפר"ח הגוף בחללמחט

 )פ"ם(. בהפ"מ בכה"ג להכשיר העלו עו"פ והתב"ש השקול(ספק
 לתלות יש )רטפי בהפ"ם כשר שלם העור אם לפנינו העורואם

 עתב"ש מקוץ רבא )רשכיח ס"ם מהני לא נקוב העור ואםבחולי(
 הגוף בחלל מחט נמצא אם אף זפק לו שיש ובעוף ופר"ח(ופ"מ
 ומוצאין נקוב הזפק אם אף ומיהו טריפה ספק רק ל"ה שלםועור
 ויצאה בזפק תחובה המחט אם ואף להכשיר אין הגוף בחללמחט

 וכאן(: מ"ט בסימן )פ"ם להטריף ישלחוי1

 הקוץ ונמצא הבהמה ונשחטה לפנינו בקוץ ניקב אם שאיהתרלט
 מהאבר.כ לאהד הבהמה מרופן לפנינותחוב

 מבואר שם חללו. לבית ולא וקורקבן ביה"כ ועובי לבהנזכרים
 אין באישתהי אבל מיד בשחטו רוקא אך וש"פ(. )ש"עדכשר
 רב עיון ואחר גרול לצורך )כ"א עתה שנעשה ירוע באיןלהקל
 כ"ה סימן יעקב שב ותשו' ופ"מ( תב"ש מרבים מומחה כודקע"י

 באישתהי בריקה ע"י רחב בקנה להקל יש הפ"מ רבמקוםהעלה
 י"א: סי, הבית פתח בס'וכ"ה

 בבשר. וטמון לחלל ניקבו לא המחט או הקו'1 אם שא?התרמ
 )בירך בבשר טמון כולו ראפילו מבוארשם

 כשר פנים לצר קופא ואפי' ועוד( המחט כל לכסות לדי עבשהוא
 פנים לצד בקופא להחמיר יש בעוף אבל הש"ע( דעת )ש"ךבבהמה
 ונוטה מכריע לא והפ"ם כט"ז רלא ופר"ח וב"ח ונה"כ)ש"ך(
 אווזים כמו בייתי בעוף ג"כ כטז פוסק ס"ז סימן ושבו"ילט"ז

 תעוף אשר עוף יא אבל אשפתות תוך שמתחככיםותרנגולים
 קלושתא במחט ומיהו כבלח"י. רלא וב"א מח"ב וכ"הבשמים
 בבשד כולה טמונה אפילו להתיר יש וראי בעוף אפילו שלנוכעין
 כשר מחט או מקוי1 עב שהוא ובקנה ס' סימן אליהו יד ותשו'פ"ם

 מיר שחטו אם במשהו( שנקיבתן )באברים בבדיקהלעולם
)כנתבאר(:

 של קורט )כגון מעיים בני שנוקב רבר הלעיטה ,טאלהתרמא
 שהיא אומרים אחרונים פוסקים ישחלתית

 וכיוצא לזר"א שהיא פי' ורש"י בע"ז שהיא הביא וברא"םקאוו'י
 פר"ח(. כשאכלה. מיר שנשחטה )ואפי' רטריפה מבואר שםבזה.

 עשבים אותם אכל' הבהמה ואם בערבי כאל"ך שקוריןובעשב
 הבהמות מתים ולפעמים ארומות בהרות בבנ"ם בבהמהונמצא
 כבקורט רמחמיר ככ"ם דלא להקל הביאו וש"ך המבי"ט רעתמזה
 הם אם הבהרות ראותם הפ"ם דעת וכן כ' והתב"ש חלתיתשל

 ולגרור לבדוק כ' והב"א ואא"ב. גוררו שהדופא כבשד הוימעל"ע
 יש א"כ בהפ"מ. להקל יש שלם מעור עוד נשאר ואםהרושם
 בהם למות שרגילין שחין מין בהם שגרל לפעמים בכבשיםלאסר
 רש"ל המכה שפסקה ער לקנותם שלא בחרמות גזרו קהלותבכמה
 חולי מין '2יש דשמעתי כתב והפ"ם כט"ז. דלא ועו"פויט"י

 נופל אותן וכשצולין ללובן ונהפך לקוי שלהן שהכבדבכבשים
 לאסור: יש מהן מתות וגם תילחי תילחיכוהם

 הסמוך בשומן באווזות שנמצא כ"פ הי' מעשה שאיהתרמב
 בשם הט"ז שם הרבה. ארוכות נוצותלבנ"ם

 שהנוצות להכשיר העלה ס"ה( מי' ח"ב שבו"י רעת )וכ"נהב"ח
 בנוצות שהוא כמו קטן קנה יש נוצה ובכל זא"ז עומדותתכופות
 להוציא הטבע בכח הי' לא שמנם שנתרבה )רמקוך מבהוי1האווזות
 לאסור חולקים פוסקים וכמה בפנים וגרלו לחו,ו הנוצותגירול
 הנוצות שכהם אבעבועות יש או החלל בתוך מקולפים הם אםאבל
 ותשו' י"ד סימן ח"ג פנ"ם תשו' דטריפה מורים כ"ע מוגלאמלא

חב"י



רעת נב נמא סימן ריפותה4כוהחקי116

 המורה: ראות לפי והכל וב"א( יעכ"'ו ווטאלתחב"י

 )שקורין עופרת י2ל ענולים שני באווזא נמצא אם 4417להתרמג
 דדינם העלה כ"ה סי' יעקב שם תשו'שרוי"ט(

 בהפ"מ להקל יש קטניות כמו נדולים הם אם אך מחט אוכקויז
 כתב מ"ת נוב"י ותשו' במי2הו. ,טנקיבתן אברים בריקחע"י

 ותשו' מ"ח, סי' עיי"ל בהם"מ אף להחמיר ויש הוא קי2הדבריקה
 חמירת )מ'2ום יב"ח אחר ער לאסור נוטה ונ"ג נ"כ סימןהת"ם
 להקל והורה נאכל הבי2ר כבר לפנינו הבא ובשאלה מעיים(בני

 : יעקב כ,טבהכלים
 היא ותרופת' בטחול חולי להם שיש כבהמות שא'ההרמד

 הטחול עד ידופן מן במחט מנקר הבקי'טאומן
 חיו"ד צבי תפארת תשו' הבהמה. שרי אם החיצון עורוינקוב
 להקל אין ישראל בהמות הנכרי האומן חותך ראם העלה ס"טסי'

 אבל הפנימים באיברים נקב מהעי2ות לשכוור 'דקדק שלאכושום
 ואחר כשירה הטחול בודקין עצמו( בבהמת )ר"4 נכריכבהמת
 יעקב שב ותשו' להשהות. אין לכתחילה ומיהו כ'2ר וראייב"ח
 תוך באיסטרמענ"ט תוחבים י2רופאים מה ע"ר כתב כ"הסי'
 שום יעשו לא אשר אומרים והמה לרפואה הטחול על הבהמהחלל
 וזה אברי' בכל מזדעזעת החרדה מכח הטחול על כשנוגע מידנקב

 ראין וסיים והחלב הבהמה להתיר לצדד בזה והאריךרפואהה
 מפורסם בפוסק נמצא לא אם רנפי2י' מסברא להתיר ע"זלסמוך

בפי':
 השומן תוך שנמצא אווז של שמאלץ לינרן בחתיכת שאלהתרמה

 כמין ונראין מוגלא כמין ובתוכו אגוזכשיעור
 חד אחד ובראשו קטן עצם ובתכו מנוצות שערות אוחוטין

 לי וניכר הזה בעצם ומששתי קצת וכפוף ורחב כר אחרובראשו
 בשם הב"א אווזות. של הצלעות שבמוף עצם 'טהוא לוודאיקרוב

 ס"ם: משום להתיר העלה ט"ז סי' נעלםאור

 נבסימן
 הלב ונשתנו מעיו בני ונחמרו לאור שנפל עוף שאלהתרמו

 ככרתי והוריקו ארומים להיות שררכןוקורקבן
 הגיע לא ואפילו שנשתנו מהם במשהו אפילו טריפה)גע"ל(
 כשר באדמומית הוסיפו אם אבל טריפה הקורקבן או הלבלחלל
 טריפה והארימו מריקין להיות שדרכן המעיים וכן וש"פ()ש"ך
 )ש"ך כשד בירקות הוסיפו ואם לחלל. הגיע ולא במשהואפי'

 המעיים ננר נשתנה אא"כ בו אוסר השינוי אין והכבדוי2"פ(
 מקום כנגר חוץ מצר הכבר(אפי' של הדק בראש הוריק)דהיינו
 סופו מעל"ע הגיע שלא אף ארוך חוט בטרפשא הכבדחיבור
 הוריק אם וכן ש"ך. בדעת פ"מ הכבד ונחלשה כולולהוריק
 אלא רטריפה הכבר שדבוק' במקום הוריק אם )ל"מ המרהכננר
 שאילו כל חו'1 מצר המרה כנגר ארוך חויו מכבר הוריק אםאפי'
 טריפה. חלייתה המקום בצירוף כזית ישאר לא החלק אותוינטל
 כל הכי דינא ג"כ חיותה כוקום כל כנגר וכן הש"ך( בדעתפ"מ

 )וה"ה טריפה חיותא במקום כזית ישאר לא הירקות מקום'2ינטל
 כ"ש כשהוריק אבל טריפה אינה כוחללה לכ,טה הלב הוריק אםלב
 התב"ש וכתב פ"מ. החלל ער בעוכי להוריק דסופו טריפה חללונגד
 כז,יר וארום מירוק חו'ו אחרת במראה נשתנה ראם הפ"מוכ"ה
 להיות רדכן המים דעוף רע"כ( )בשם והם"מ התב"ש עוד)וכתב

 ובעופות טריפה האד'ם ואם נרי"ן להוריק .הקורקבן והכבדהלב
 אינדי"ק ועוף ותורים ובנ"י תרנגולים כגון אצלינוהנמצאים

 אדומים להיות דרכן והקורקבן והכבד הלב היב'טה עופותוהם
 רמעופות כרע"ב והכריעו נכללים הם באיזה פלוגתאובאווזות
 המים כעופות הוא רך שלהם מוח שקרום לענין )כ"א הםהיבי2ה
 המים עופות שהם לחוש שיש אלו בעופות ולכן ל'. סי'עיי"ל

 כשיעריך כ"א בהם נקיל לא לאור כשנפלו אווזות בבר גםומכלים
 )ודווקא יטרוף וכשנשתנו זה ממין אחר העוף אבר לנגראבריהם

 כנתבאר(: מראות בשאר לא אבל אדום בירוקבנ'2תנו

 למראה וחזרה ושלקוהו ירוק שהי' כבד מעשה ל:אלהתרמז
 העלה שם שינוי. הי' ובפנים מבחו'ואורם

 ושאילת הפ"מ וכ"ה הוריק( חולי שמחטת )די"ל להכשירהפר"ח
 אז לאור דנפלה ידענו בלא דדווקא העלה ק"ע סי' ה"ב'עב"'ו

 ומ"מ(: ותב"ש מפר"ח )וכ"נ שלילהמהני
 נוטה הי' אם ירעה ולא ירוק כבר אשה מצא אם ק2אלהתרמח

 הפוסל במקום הוריק אם 'רעה יא גםלאיסור
 כריק"ש( )דלא להחמיר והבל"י הפר"ח העלה '2ם הכבר.ונאבד
 בלא ואפילו לאור שנפלה ראינו דלא )כיון להקל העלהוהפ"מ

הפ"מ(:
 לאור כנפל דינו אז דותחין למים עוף נפל אם ז2אלהתרמט

 לאור כנפלה רדינה הפ"מ העלה שםבנשתנו.
 לא רלרעתו כן העלה לא נ"ד סי' חת"ם ותשו' בריקהוצריכה
 רוקא אור ע"י רק במ"ע חמירת משום רוהחין במיםמטריף

 חמין(: י"ש בפסולת שנתפטמו השוורים על שאלתו)בדבר

 ל"ח( סימן )עי"ל שהוריקה הריאה נשתנה אם שאלהתרנ
 להכשיר המחבר רעת שם לאור. נפילהמחמת

 והתב"ש הפ"מ באין מחמירין ופר"ח והש"ך הגר"א דעתוכ"נ
 ובין בבהמה )בין בהפ"מ אף להטריף מפ"מ וכ"נ ובל"יוהכנה"ג
 ל"ח סי' )והב"ח הדיאה בריקות צריך אין בעוף ומיהובעוף(
 ורווקא נפיחה( בלא אפילו ובדיעבר הנפיחה אחר בה"ממכשיר
 לאור נפילה ע"י אדומה במראה אבל בל"א או גרי"ן ירוקבמראה
 )תב"ש ארומה מראה במקום וכוויץ קמט אין אם בהפ"מכשר

 ל"ח(:סימן
 בסומכי' הוריק דאם מבואר שם . שהוריק טחול שא'התרנא

 כעובי ינשאר מעל"ע הוריק ולא משהורק
 ברוחב בסומכי' שהוריק )ער להכשיר הט"ז דעת זהב.דינר
 והתב"ש ירקות( בלי ד"ז עובי נשתייר שלא ער כולו ובעומקמשהו
 גרע לא בעוף אבל בבהמה ודוקא בכה"ג אף מחמיריןוהפ"מ

 פ"מ(: מ"ג סימן )עי"ל מכשירין דרו"פ הטחולמניקב

 )הנתבאר( הפוסלת במראה ונשתנו לאור נפלה אם שא?התרנב
 מבואר שם להיות. שדרכן לכוראיהן לחזרןושלקו

 כשחזרו אבל כשר מועטת שליקה ע"י למראיהן חזרו דאםבש"ע
 העלה הש"ך( )ברעת והתב"ש להתיר מהני לא מרובה שליקהע"י
 יש לכן מרובה שליקה ואיזה מועטת שליקה איזה אא"בדאין

 מרו"פ(: כ"נ מבישול פחות )שליקה גווני בכל לדידןלהטריף
 ירוע ואין )הנתבארו מאברים באחד שינוי נמצא שאלהתרנג

 המחבר רעת מבואר שם לאור, שנפלהלנו
 הפ"מ( באין )ואפילו הט"ז וכ"ה להכשיר הרמ"א ודעתלהטריף

והש"ך
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 רמ"א ברעת גם העלה )והפ"מ להקל רווקא בהפ"מ מכריעוהש"ך
 הפ"מ באין אף בבדמה אבל בעוף לצורך או בהפ"מ רווקאלהקל

 להקל(:יש

 שם מעי'. בני נחמדו אם ידוע ואין לאור נפלה שאלהתרנד
 אברים נשתנו לא אם בדיקה דצריכיןמבואר

 מאברי' אחד נשתנה ששלק טחד ואם )עגר"א( שליקהוצריכי
 )אם אכורה דליבדיקי' קכון לילהא ואי ופ"מ( )עתב"שטריפה
 בדעת והש"ך ש"ע, ברעת ט"ז שיתחמש כדי באור מעטשהתה
 נאברו והשאר ויפים לפנינו רובם וכ"ש חציים דאם כתבש"ע
 בבדיקה. בקיאים אנו ואם מריאה. חוץ מעכבת אין הבדיקהאז

 בבדיקה בקיאין דאנו העלה והתב"ש בבדיקה דאא"ב הש"ךדעת
 דבבהמה העלה והפ"מ בהפ"מ(. רווקא משמע דבריווממיום
 לאור שנפלה א"י אם אבל הפ"מ. באין אפילו לסמוך ישעכ"פ
 שנפלה דא"י כיון שליקה א"צ לכתחילה )דכאן ששלקוואירע

 וש"פ(: )ש"ע כשר ונשתנו הש"ך( בדעת פ"מלאור.

 במינו שיש בייתי עוף של בכבד פומל ירקות אי שאלהתרנה
 אם ירקות פומל אינו דבכבד מדואר שםמבברי.

 ואפילו ככרתי ירוק כבדן המרבריי' )שכל לאור שנפלה נודעלא
 לחלק אין לאור שנפלה נודע אם אבל בכבד ודווקא הפ"מבאין
 עופות לשאד בייתי עוף בין לפ"ז ונ"מ ועו"פ. ותב"ש)ט"ז

 עתב"ש(: הפ"מלענין

 נם שייך אי )הנתבאר( אברים שינוי טייפות שאטהתרנו
 דבבהמה המחבר רעת פלוגתא שםבבהמה.

 ודעת )עפ"מ( לאור שנפלה ידענו אפילו פומל אברים שינויאין
 נהונ. והכי )וכ' לאוד שנפלה בידוע בבהמה גם לאמודהרמ"א
 שנפלה בירוע אסור הפ"מ באין רדווקא הרמ"א בדעת כ'והש"ך
 ובעוף הפ"מ באין אף בבהמה כשירה יודע באינו אבל עפ"מלאור

 וש"פ(: ופ"מ תב"ש ש"ך בהפ"מ. דק כשראינו

 לתוכה שנשפך ניכר והי' ככרתי ידוק שנמצא בכבד שאלהתרנז
 הב"א שם כרדכה. מלאה המר' היתה שלאהמרה

 שהכשירו: מורים כיש רלא לאיסור העלה מח"בבשם

 נגנמי%3ן

 לצר שלפנים )הרגלים מעיקרם הבדמה ידי נשמטו שאטהתרנח
 במי' לגמרי. נחתכו או שנשתברו אוהראש(

 העצם אבל כשר גופא דהבהמה המחבר דעת מבואר בש"ענ"ג
 הבשר לתחוך )צריך השבירה מן למעלה מעט עם עצמוהנשבר
 כלל א"צ לגמרי נפרד הבשר ואם העצם ולא השבירה מןלמעלה
 כשנשבר אסור האבר( כל להשליך רמחמיר כנה"י דלא ופ"מבל"י
 נם להמריף הרמ"א ורעת רובו. את חופין ובשר עור איןאם

 שנצרר ורואין )כגודל( לנוף ממוך נשבר או נשמט אםהבהמה
 שאין כ"ז טבל הגוף( תוך המכה )שעברה לצלעות מעברהרם
 ודעת הכרו"פ. וכ"ה בדיקה וא"צ לחוש אין הרם שנצרררואין

 אפילו בגוף יר שבורת או ביטמיטת להחמיר ותשב",1 וב"חש"ר
 והרש"ל )והגרע"א הש"ך דעת וכ"נ לצלעות מעבר הדם נצררלא

 רבבהמת כתב והפר"ח בנשמט(. לא אבל בנשבר דוקאמחמיר
 והל"ש ישדאל. בבהמת לא אבל ונחתך ונשבר נשמט לאפור ישגוי
 מעבר המכה שעבדה רואין באין העלה י"א( י' ט' ח' ז')מי'

 דהיינו הבוכנא ממש הגוף תוך מהן אחד נשבר דאםלצלעות
 השחיטה קודם כבר נעשית השבירה אם לשנים אמיתא תוךשנשבר
 )דהיינו אחרת ריעותא שום ראינו לא אפילו טריפה בהפ"מאפי'
 נע'טית ואם הבהכוה חלל לצד בפנים הצלעות מעבר הדם נצררשלא

 שלא היכא אבל בהפ"מ( כשר מיד ושחטוה השמיטה אוהשבירה
 האמיתא מתוך כולה הבוכנא שיצא אלא לשנים הבוכנאנשנר
 אחרי מיר שחטוה ואם הפסיר לא בה"מ דהמיקל מיים החו'1אל

 )שניזוז הבהמה יד נשמטה ואם ה"מ א"צ שמוטה אוהשבירה
 שנשבר או מחורו( לגמרי יצא ולא האסיתא בתוך במקומוהבוכנא
 כבד נעשה אם אסור הפ"מ ובאין כשר בהפ"מ לגוף ממוךהיד
 מיר ושחטוה שמוטה או שבורה נעשה אם אבל השחיטהקודם
 מחיים נעשה אי ידענו ולא כך נמצא ואם הפ"מ. בלא אףכשר
 דיעותא יש אם אך גוונא. ג' הנך בכל כשר שחיטה לאחראו

 או דם צרורת או שחור דמכה דמקום הדם נצרר כגוןבצלעות
 נעשה דמחיים וראי ותלינן כלל ספק ל"ה המכה במקום רושםאיזה
 וכ"מ כלל. המכה במקום רושם שם כשאין אלא מפק מקריולא

 מירי נמי איכא אי ואפי' מחיים שנעשה במירי למתלידאיכא
 )והכרו"ם מחיים נעשה וודאי כאילו דינא שחיטה באחרלכותלי

 וראה בהניבים ברק אי המבוארים רינים ג' ובכל כן(. כתבלא
 כשר נבדק ולא בנאבד וכן מרובה הפמר באף אף כשר נתעכלושלא
 תוך הבוכנא בנשבר א' דברין חילוק יש ומ"מ הפ"מ באיןאף

 ורואה היתדות כשבודק אלא ניבין בבריקת להתיר איןאמיתא
 שהיתרות רואה אם אבל כלל נברקו ולא שנאבד או נתעכלושלא

 אפ"ה נפמק לא וגם נתעכל לא הרק שהגיד שרואה חףנתעכלו
 שיצא רק שלם שהבוכנא דהיינו אחרים רינים בשני אבלטדיפה
 אפילו אזי מחורו יצא ולא ממקומו ניזוז שרק וכ"ש מחורוכולו
 וכן שנפמק אף נתעכל לא הדק והגיד היתרות שנתעכלו רואהאם
 כשר ונאבד הדק הגיד בדק ולא נתעכלו שהיתרות מראה אאף
 כ'טר ונאבר הדק הגיד בדק ולא נתעכלו שהיתרות ראה אםאף

 הפ"מ באין אפילו כשר מהגוף זה משיעור רחוק שנשבר וכלברקה
 רראו היכא מהבוכנא( לבר היינו זה )שיעור לגמרי נחתךאפילו
 בלא כשר לא אי זה שיעור תוך הי' אם נמרד ולא ונאברהשבר
 וחזר לגוף ממוך רנשבר והיכא ניבא דאיעכל ראינו אפילוהפ"מ
 על שבר נקשר אם אבל הפ"מ באין אף כשר שאשי"יונקשר
 המכ' 'טעברה רואין ואם בה"מ אלא מותר אינו ירובקו יחריושבר
 טריפה הבהמה חלל לצד בצלעות הדם שנצרר כנון פנ'כלצד
 כולה )שיניחנה הריאה בדיקת ע"י מתכשר ובה"מ בה"מאפילו
 וכשר( יבצב.1 ולא נפיחה שיעלה עד היטיב וינפח פושרין מיםלהוך
 אבל והשבירה, השמיטה אחר מיר ושחטו הדבר שהה לא)אם

 לגוף סמוך נשבר או נשמט אם הריאה בריקת מהני לאבלא"ה
 בריקה וא"צ כשר הדם שנצרר רואין אפי' מגוף רחוק בנשבראבל

 העצם חצי עד הוא לגוף סמוך ש'עור זה ולענין כלל(בריאה
 אפילו נשבר אם עצם מחצי למטה אבל לגוף המחובדהראשון
 ביצה וה"ה הבהמה אותה של )והחלב כשר בצלעות הרםנצרר

 ועפ"מ(: לההיר, העלה ל"ג מימן שבוי' בשםהבל"י
שאלה



דעת נג נימן טריפדתהלמדתחקי118

 )ש"ע רכשר מבואר שםירימ. ג' לה שיש בהמה שא?התרנט
 כשר ירים ב' חסר או יר חסר וכןוש"ם(

 הם"ז העלה שם חסר. אויתר גף נמצא אם עוף ען4ולהתרם
 בחמר והפ"מ הל"ש. וכ"ה רכיטר הב"חביטם

 שבא מעשה הביא כנה"ג ובשם בצ"ע הניח גף וביתר רכשרמודה
 כך הי' בתולרה אם להכיר יכולין היו ולא גף חסירת עוףלפניו
 פ"מ. קיים הי' רהבוכנא אפילו לגוי למכר' וצוה ביר ניטלאו

 לא ואם בפשיטות מכשיר קיים הי' הבוכנא אם בכה"גוהל"ש
 אוסר: קיים הבוכנאהי'

 שם אגפי'. נשברו או נחתכו בעוף נמצא אם ז2:אלהתרסא
 סמוך נשברו אם ראפילו המחבר רעתמבואר

 ונ"מ כנשמם הוי ראל"כ קיים באסיתא הבוכנא )אם לנוףלחיבורו
 בדעת פ"מ להחמיר יש רבנשמם מחיים נשבר אם בא"י לרירןאף

 עוקץ בו הי' )שאם החיצון עצם בשבר עוקץ אין אם כשרהש"ך(
 נ"ר(. סי' עיי"ל הריאה כנגר בעוף א' צלע ובנשבר הריאהתברק
 שבר יפה ובנתרפא )רמ"א( לגוף סמוך נשבר אם אומריןויש
 קיים שהבוכנא או עוק'ן באין להקל לצרר אפשר י"י שבראל

 בשם )ש"ך ריעותא שום שם יהי' שלא בצלעות לכרוקומצריך
 והכר"ו להקל יש הצורך דלרעת כתב מ"י בשם והפ"מרש"ל(
 והפ"מ להתיר לכועשה להלכ' ע"ז לסמוך ח"ו ומ"ם ומיים ג"כמתיר
 להחמיר הגרע"א וכ"כ היתר ולא איסור לא אומר אין ואניסיים

 )ושיערו בצמצום אפילו אגורל כרוחב לשער שנהגו הפשוטוהמנהג
 ראין באימותא כבוכנא שהיא מה מלבר בריווח שעורותשבע

 מכריע ס"ג סימן נ"ש ש"י ותשו' רמ"א( ברעת ש"ךמצטרף
 מודרין ואם מרווח משוחק באצבע למרור יש הבוכנא מןכיטמודרין
 שלנו והכנהג מצומצם. באצבע לכ,רור יש בגוף חיבורממקום

 ורווקא כשר לגוף השבר ממקום בצמצום אפילו אגורל רוחב ישאם
 באלכסון נשבר )ואם בגוף הנתחב הפרק ראש עד ולא הגוףער

 אגורל שיעור שלו העצם בכל שאין קטן ובעוף לקמן(יתבאר
 כשר לגוף עצם מחצי וביותר מריפה לגוף עצם בחצימשערין
 אין אבל לצלעות מעבר הרם שנצרר שרואה לא אם ופ"מ()עבל"י
 אם אפילו בצלעות בריקה וא"צ מסתמא ומכשירין לזהחושיטין

 צריך מ"מ עוקץ ביש )אך הגוף מן שרחוק מאחר בשבירה עוקץיש
 אבל רובו את חופין עו"ב אין אם המרולרל אבר אותולהשליך

 בכל מריפה הוא אז לגוף השכירה מקום בין אגורל רוחב איןאם
 ראיכא כוקום בכל בבריקה ראא"ב הריאה בריקת מהני ולאענין

 גרולי בשם הבל"י וכ"כ הרמ"א רעת הוא כן נהוג )והכיריעותא
 והפ"מ בצלעות. לעיין חייב עוק'1 רביש מכריע והט"ז הוראה(בעלי
 הוא כך דברים של רפסקן העל' והנרע"א ול"ש( מש"ך)וכ"נ
 רנתרפא ואף ריעותא ואין עוקץ שאין אף אגורל תוך לגוףרסמוך
 בצלעות לעיין א"צ עוקץ ואין אגורל רחוק טריפה שאשי"ייפה

 ברינים העל' והל"ש יחמיר. ולא יותר רחוק הא תע"בוהמהמיר
 אפילו הבוכנא לבר מהגוף אגורל שיעור תוך שני:בר עוף רנףאלו
 תיכף הגף התך או בצלעות נצרר רם ואין היטיב ונתרפאחזר
 נמר קורם השוחט ביר נשבר אם או האגודל תוך שנשבראחר

 ואם כשר כוצומצם אפילו אגורל רחוק השבר ואם טריפההשחיטה
 המחובר זה עצם בסוף השבר אפילו לצלעות מעבר נצרר רםנמצא
 ואין שאשי"י ונקשר האגורל תוך אפילו הגף נשבר מריפה.לגוף
 שעל הבשר מראית נשתנה ולא בצלעות רב נצרר ולא בהשברעוקי1

 תוך 'טנשבר אדר תיכף הגף חהך ואם בהפ"ם להכשיר ישהשבר
 היו והאגפיים השחימה גמר קורם השוחם ביר נשבר אם אואגורל

 כשר בהשבירה עוקיז יש אפילו השוחם ביר תפוסים אוק'2ורים
 המלת או 'ב"ח שיהוי אבל בצלעות. נצרר רם שאין כל)פ"מ(
 רחוק השבר אם מהני לא השבירה מעת יום כ"א לאחרבצים
 תוך הוא ועי"כ הפנימי ע"ג ההיצון שבר קפץ 'טאח"כ רקאגורל
 שהאבר הגוף מן רחוק נשבר )ואם עוקי1 בו יש ואפילו כ,טראנורל
 או נמלח אם כו"כו ולהשליכו האבר לחתוך רנוהגין אע"געצמו
 וכ"ש ס' ליכא אפי' לאסור אין האבר אותו עם נתבשלה אונצלה
 נקשר שלא אלא ונקשר וחזר ובשר בעור ריעותא ראיןהיכי

 ום"ב(: נ"ה סימן ועיי"ל ועו"פ ש"ך התבשיל דמותרשאשוי"י

 המהובר מהאבר והעוקץ כאלכסון שנשבר העוף גף ע:א?התרסב
 היטבר האמצעית מן אבל אגודל כאצבע הי'לגוף

 אך אגורל אצבע כשיעור הי' לא החיצונה עצם העוק'1 מןוכ"ש
 ששוכבת מקום הגוף לצד ולא הראש לצר היתה החיצונהשהעוק'1
 של השבר עוק'1 ער הריאה ממקום הגוף מן מוררין היו ואלובריאה
 בתשו' והשכו"י אוסר הבל"י שם מהשיעור. רחוק הי' הראשצד
 רבו באלכסון כנשבר זה וברין זו. במעשה הכשיר ס"וסי'

 הגוף מן רחוק השבר ראם ועו"פ ופ"מ ובל"י מש"ך ונראההריעות
 השבר מן קצת ויש כקולמם באלכסון שהשבר אף עוקץ בוואין
 יותר הוי השבר רעיקר אע"ג עוקין יש אם אבל כשרה אגורלבתוך

 כיון מ"מ באלכסון כשנשבר השבר מאמצעית דהיינומאנורל
 ונתחברו בשוה הוא השכר ואם מריפה. אגורל בתוך נכנםרהעוקץ
 להכשיר יש האגודל בתוך החיצון העצם שנכנם אף זע"זהשברים
 ראם כתב והכר"ו שרר(. הלבושי בשם הקורמת בשאלה)ועיין

 השביר'. האמצע מן אגודל האצבע לכורוד יש באלכסון הואהשבירה
 ואחר הבישול קורם עיין לא )ואם בינוני ארם מן הוא אצבעוסתם
 להתיר צר עור יש אם השיעור להבחין וא"א בשבירה הרגישזה

 ועו"פ(: כר"ו להקליש
 שם . לפנינו בגוף לחבורו סמוך הגף נשבר אם 2טא?התרמג

 ובהכי לגמרי הגף תיכף רישבור הפוסקיםהעלו
 יב"ח בשהי' זולת ומריפה תקנתא ליכא בשמום' אבלכשירה

 פ"מ )פ"ח יב"ח תקנה ליכא ובנשבר יום. כ"א וה"ה בילרהאו
ל"ש(:

 נשמם דאפילו מבואר שם עוף. של אגפ" נשממו שאלהתרסר
 הריאה ניקבה שמא חוששין מעיקרו מהםאהך

 )ש"ע( טריפה לאו ואם כשרה שלימה היא אם לברקה לנפחהוצריך
 וש"ך ט"ז בנשמט וכ"ש )בנשבר יפה בבדיקה ראא"בולרירן
 דמצרר ל"ו בסימן ש"ך לפי אף עוף של בריאה מחמירופ"מ

 ל"ו(. סי' וע"ל )פ"מ בהפ"מ אף אסור בעוף( מ"מ בהם"מלהכשיר
 פרק דהיינו הסכימו המפרשים רוב אגפי'. נשמט הויואימת
 ועו"פ והבל"י הפ"ח אבל אמיתא(. הבוכנא )רהיינו לגוףהמחובר
 הגוף עם המחובר אחר עצם נשמם א"כ אלא לחויט ראיןהסכימו
 ויש ל"ב( סימן )עיי"ל לסכינים ורומה ממש בריאה נוגעוראשו
 אם אבל שמומה דווקא עצמות באותן )ואף בהפ"מ ע"זלסכווך
 דהוא המפרשים כרוב מפרש והכר"ו כנה"נ( לכ"ע כשריםנשברו
 )כתשב"'1 ניבים פסיקת עכ"פ להיות צריך אבל לגוף המחוברפרק
 לצדר יש ניבי' עיכל לא אם הצורך לעת ולכן וסיים בש"ך(מובא

 ס"ג: כ"ג כלל ח"א בם' וכ"הלהקל
שאלה
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 או נשבר שחיטה קודם אם וא"י שבור הנף נמצא מאלהתרסה
 הי' מחיים שהי' ידוע הי' אם )בענייןאח"כ

 שאין למי או לפנינו הריאה ואין בשבידה עוקיו שיש כגוןטריפה
 פלוגתא מבואר י2ם והגר"א(. פ"מ עפ"ח וש"ך ט"ז בבדיקהבקי
 לנוף סמוך כנשבר להכשיר הרמ"א ודעת דטריפה המחברדעת
 )היינו פוסקים ועוד הש"ך וכ"ה המכ' פי השחיר ולא עוקיזואין
 אסור בכח כנהוג הרכיב אם אבל שחיטה קודם זע"ז הרכיבכשלא

 ולא שבורה רואה אם להיפוך וכן נעשה שחיטה קודםדמסתמא
 והכר"ו והרש"ל כר"ו( נשבר אח"ש מסתמא כלל הדםנצרר

 בריאה או בצלעות ריעותא שום רואה ואם בנשבר. אףמחמירין
 כ"מ וכן וש"פ( )ש"ך מהני לא בדיקה ואפילו אם"ם תלינןלא
 והל"ש לחוכורא. תלינן מבהיתד טפי באיסור למתלי דאיכאהיכי
 ולא בשבורה עוק'1 ואין אגודל תוך שבור שנמצא העוף גףהעל'
 ביש מלבד הפ"מ באין אפילו כשר אח"ש או מחיים נעשה אינודע

 ידוע אם עצמות שבירת דיני בכל גדול כלל דטריפה. בצלעריעותא
 השבורה במקום ואין שבור נמצא ואח"כ שלם לשחיטה פמוךשהי'
 בשום להכשיר אין בנשמט אבל בנשבר ודווקא כשר. רושםשום

 ט'(: סימן טה"ע )ל"שאופן

 אגפי' דמעקמין לשוחט שמוליכין אווזותהני שאלהתרסו
 מקושרים האווזות רגלי תחת אותםלהשים

 שהשוחטים בתרנגולים וכן מחיים. הגף שנשבר הוא דמצוירגליהם
 התחלת שבשעת הוא מצוי לשחוט שאוחזים בשעה אגפיהםמעקמים
 סמוך שבר אח"ש ונמצא אגפיה נשבר מפרכסת כשהעוףשחיטה
 דבכה"ג דכשר העלו והפ"מ והפ"ח לאיסור הש"ך העלה שםלגוף.
 הי' שבוודאי לשוחט כשידוע )וכ"ש מב"א וכ"נ הריאה תנקובלא
 מכח נשבר שחיטה בשעת רק לפניו הובא שהעוף בשעהשלם

 ודאי מעיקרו הגף בנשמט אבל בנשבר ודווקא דכשיד.הפירכום
 נם מטריף הב"ח בשם והגרע"א ועו"פ( ט"ז לאיסור.חיישינן

 בכה"נ:בנשבר

 שעושה במקום מהאברים א' שנשבר עוף או בהמ' ז2אלהתרסז
 שנשבר או אסורים והאבר דהוא טריפהאותה

 מותר אם אסור לבד דהאבר טריפה אותה עושה שאין במקוםאבר
 האבר עם שחיטה לאחר או מחיים העוף או הבהמה לגוילמכרו

 הש"ך העלה שם מהחי(. אבר על מוזהרים )דגוים שבההמדולדל
 וקע"ח קמ"ב סימן )ועמ"י לב"נ ליתן דאין ועו"פ והל"שוהפ"מ
 וק"ה ק' סי' וצ"צ מ"ט סימן ונש נ' סוסי ומ"ב ז' סימןובי"ע

 י"ז(: סי'וט"ז
 אם לראותו הספיק ולא נשבר שהי' העוף נף בעצם שאלהתרסח

 צורך והי' ונאבד העצם שנפל עד אגודליש
 )משום והתיד הפ"מ בעל לפני בא זו דעובדא מבואר שםשבת.
 מעל"ע לאחר התיר והנלים עוקי1( שאין וראה '2אשי"י הי' גםמ"ם

 בשהי': תקנה שיש כיון ט'( סימן בטה"ע מ5"ש)וכ"נ
 שחיטה קודם אי ידעינן ולא שמוט גף נמצא אם שאלהתרסט
 מיקל וש"ך )דמ"א לאסור דיש מבואר שם שחיטה. לאחראו

 )ובלבד הפסיד לא בהפ"מ דהמיקל ט' בסי' הל"ש וכ"כבהפ"מ(
 או השביר' במה לתלות יש ואם בצלעות( ריעותא יהי'שלא

 הקיר אל ונלחי1 פירכם או אח"ש הגוף על שדרסו כגוןהשמיט'
 ודווקא וש"ך( )ט"ז בו תולין בו וכיוצא אבן על בכח הולךאו

 והנוב"י )פ"מ( בו תלינן לא בכח לארי1 זרק הא בכותל או כו'ררסה

 הפסד באין נם בנשמט גם ומיקל חולק נ"ה סי' קמאמהדורא
 בוודאי יודע אם לנוף סמוך נשברה אפילו הט"ז וכתבמדובה.
 באצבעותיו מרניש והשוחט ל'2חוט שלם לפניו הובאשהעוף
 בנשמט אבל כשר הפירכום מחמת גפו נשבר שחיטהשבשעת

 בנשבר אף מטריף הב"ח בשם והגרע"א כה"ג מהני לא מעיקרוהגף
בכה"נ:

 הריאה כנגד הכנף תחת עקומה מכה לו שהי' עוף שאלהתרע
 בקש הגדגרת דרך ונפחו המכה על נוצהושמו

 וינפח מים המכה מקום דימלא מבואר שם הרוח. יצא ולאדק
 בקיאין אנן וגם )ש"ע( טריפה המים יבצבצו אם הגרגרת דרךבקי2

 דמחמירין וכר"ו כת"ח דלא ובל"י פ"מ וש"ך )ט"ז זובבדיקה
לרידן:

 אחד פרק רק אגפי' בשני לה הי' שלא תרנגולת שאלהתרעא

 אחד בגוף הי' לא הפרק אותו וגם לגוףממוך
 העלה נ"ג סימן חב"י תשו' להיות. הראוי האורך בחצירק

 מתחילת א' גף דחסר בעוף אידע דאם שם כתב ועודלהכשיר.
 ברגליו חסר שנברא כבש לו שהראו כתב ועוד והכשיר.ברייתו
 הפדק במקום קטנה חתיכה הי' הפרק במקום רק התחתוןהפרק
 כעל עליו הולך והי' פרסות ב' וקבוע האמצעי לעצם מחובר)ר"ל

 בג"ש(: הב"א הביא וכ"ז והכשיר גכווריםרגלים

 הנקרא וכפולה עקומה שלו ה,2דרה שהיתה בעוף שאלהתרעב
 העל' ל"ח דף יוסף מטה תשו'קורקבאד"ו.

 ושמתחלת בעופות כן נמצא פעמים שהרבה להכשיר מו"חבשם
 והורה לידו מעשה בא זה דקודם הוא וכתב כן. גדליםברייתם

 בנחת חוליא בתר חוליא כולם החוליות לפרק טוב בודק אחדזקן
 והכשירו. ריעותא הי' ולא כן וע'12 קיים השדרה חוט אםלראות
 ל"ב(: סימן )עיי"ל וכשר זו לבדיקה דא"צ כת' מח"ב בשםוהב"א

 לתחוב המוכרי' שמדרך הפטומות האווזות ע"י שאלהתרעג
 להצבות כדי הכנף תחת פעמים כמהבמחט

 משום האווזים לכל לחוש יש אם '2ומן מחמת עבה שירא'מקומו
 הניכרת דהאווזא העלה ק"ע סי' חיו"ד חת"ם תשו' הריא'.ניקב'
 המוכר יאמר אם ואפילו לכ"ע ספק בלי בדיק' צריכ' כן בהשנעשה
 לעניין כוורידין ולא מעלין לא דבריו בריאה נגעתי שלא ליברי
 שנתחב בסימנים מכירים אנו או י2ראינו אווזות כל ע"כזה.
 אמנם תיאסר. בבדיקה '2אא"ב וכיון בדיקה בלא אסור' מחטלה

 בחזקת עומדת זו )דאווזא כלל נראה לא להכי מםתמאלמיחש
 ביומא שעומדים מקום או ביתם לתוך לילך ואפי' רובא( מכחהיתר
 כו שעושה מי ביניהם שיש בוודאי וידעינן קבוע דהו"לדשוקא
 האווזא שזאת בוודאי יודע אינו אם בפתם ליקח מותרמ"מ

 מיעוטא הוא אם ומ"מ בד"ז( שהאדיך בחת"ס )עיי"שנתחבה
 תחת במכה כמו עכ"פ ויבדוק יהו,2 נפ.2 בעל כל שםדשכיח
 לא בדיקה בלא אבל זה בעניין בקיאותו על לסמוך ויכולהכנף

 די2כיחא: היכאיאכל

 נרג2ימן

 בסימן בהוליות. או בצלעות שבירה איזה אידע אם שא?התרעד
 חוליות עשר שמונה לה יי2 דלבהמה מבוארנ"ד

בנבה



ףעת נד סימל טך'פותףולכןיןחקי120

 ראשונה החוליא סידדן וכך סופה עד המפדקת כלות מקום מןבנבה
 א' וצלע מיטין א' )צלע צלעות שני בה תקועים לממרקההסמוכה
 צלעות ושני באסיתא כבוכנא החוליא תוך הצלע ותקועמיטמאל(
 עש"ך שדרה נקדאת ולא הצלעות ממנין )ואינם חזה נקראיםהילו
 אשר חוליות עשר אחד עוד ייט זו חוליא ואחר ופ"מ( ול"שוכר"ו
 מימין י"א )דהיינו מוח בהן שיש נדולת צלעות כ"ב תקועיםבהם
 טזה החוליא תוך תחובים ג"כ הם הצלעות ואלו משמאל(וי"א
 חוליות שלשה עוד יש הללו חוליות ואחר באסיתא ככוכנאומזה
 משמאל וג' מימין ג' מוח בהן שאין צלעות ,2שה הקועים בהםאשר

 צלעות הנקדאים הם ואלה באסיתא כבוכנא החוליא תוךוהקועים
 אין איטר חוליות יטלשה עוד יש הללו חוליות ואחרקטנות.
 כפלי שילהי בש"ם( הנקראים הם ואלה תחובין צלעות 'טוםבהם
 די"ט בצ"ע הניחו והפ"ם ועו"פ )ש"ך חוייות י"ח הכל ביןהרי

 איכא חוליות די"ח כש"ך והעל' עליו מתמה והל"'ט איכאחוליות
 כלפי ולמעלה מחציין הגרולות כ"ב של רובן נשברו ואככנתבאר(
 ואחד זה מצד י"א או זה מצד וששה זה מצר ששה ביןה.2רד'
 עשד' כגון מיעוטן נשברו ואם וש"פ( )ש"ע טריפה היטנימצר
 )ונשתברו כשד קיים שאינו או קיים וביטד' שעור' בין י"אאו

 הצלעות ב' אותן אם ואפילו וש"פ( ש"ע כשר הקטנותהצלעות
 דעמהן ניטבדו ג"כ חזה שנקראים החזה עם הנתחבותהקטנות

 חו'1 כלפי או פנים כלפי י2השבד בין ול"ש( )פ"מ כשר רובהוי
 נרא' הב"ח דעת לפנים נוטה והוא עוקץ וביש במיעוטן.כשר

 רואים אם השברים ונקשרו כיטחזרו ואפילו בבהמה אפי'להטדיף
 הניחו והש"ך כשד( עוק'1 שם הי' אם בספק )אבל עוקץ שםשהי'
 מיעוט בנשבד ומתיד בפי' חולק והט"ז להכיטיד ונוטהבצ"ע
 הי' איך המורה עין לפי הכל דבבהמה כתבו ופ"ה והכר"וצלעות
 שע"נ בצלע ומכ"ש להחמיד יש ודאי ובעוף נוטה. ולאןהעוקי1
 שלא אף עוקי1 יש אם דבעוף כתב בה"י בשם והבל"יהריאה.
 ביש אף ובבהמה כשד עוקץ הי' אם ובספק טריפה הריאהכננד
 יו"ט או שבת ולצורך בהפ"מ דלדינא כתב והפ"מ כשר.עוק'1
 ודווקא בו לגעיר אין עוקין לו שיש אף עוף בצלע אףהמיקל
 והל"ש בשר וודאי שלם כשהבשר אבל עליו בשר לוכשאין
 ידועות אין עוף של והצלעות החוליות רמנין כתב סי"ג()טה"ע
 לרוב שמצטדפות לכולן א' דין ולכן כויח בלי הן צלעותי'וכל

 בהן ויש השדר' כלפי ולמעלה מחציין ובנשתברו בנעקרוצלעות
 יתד הפ"מ(. )וכ"כ הנדולות בצלעות הנתבאר המדיפותכל

 ויצא שעליו השבר יניקב בהשבירה עוק,ן יש דאם עוףעליהן
 מחציי' והיא אחת צלע רק נשברה אפילו החלל תוך אללפנים
 הפטיד לא ולצו"ש בהפ"מ המיקל ומ"מ טריפ' הקרקע כיפ'ולמטה
 הפ"מ(. כדעת )והוא הדיאה נגד השבר יהי' י:לא לעיין צריךאך

 בהשבירה עוק'1 יש אם אפילו שנשבר ביילי"ג שקוריןובעצם
 ובסי' מ"ח ובסי' כאן ופ"מ כנה"נ העצם בנתעקם "כ"שכשר

 המורה; ראות לפי הכל דמ"מ כיים והל"שמ"ז.
 הש"ע דעת שם מחוליא. הצלעות נעקרו אם שאלהתרעה

 כאילו הוי קיימת והחוליא מהחוליאדנעקדו
 בנעקרה להטריף הפ"מ באין פוסק .יהש"ך רוב. וצריךנשתברו

 כבה"נ דפוסקין וכר"ו כב"ח )דלא רוב צריך בהפ"מ אבל א'צלע
 להקל. יש מועט בהפסד דאפילו כתב והפ"ח בה"מ( אףלהטריף
 להתיר הש"ך כדעת י"ב( סימן כ"ג כלל הא"ח )וכ"נ כת'והפ"מ
 מעיקרה צלע בנעטדה אבל בגדולה דווקא אך רווקא.בהפ"מ

 מצטדפות אין קטנות הצלעות )'אותן כשר לב"ע קטנותבהצלעות

 דכשר נעקרו לבד הקטנות אם וכ"ש מהאטיתא נעקדו אםלדוב
 דנעקדו סי"ב( )טה"ע הל"ש וכת' וש"פ( ש"ע בדעת ופ"מע"ש

 האסיתא הוך במק'מן ניזוזו רק לגמדי יצא לא אפילו היינודאטדינן
 שאשי"י השבידה ונקשדה סדוב פחות נעקרו או נשתבדו אםמיהו
 עוד נעקדו אי נשתבדו ואח"כ יטהי' לכמות חזרה שהעיקדד'או

 : כשר לדוב והשלימומהן

 עמה. חוליא וחצי צלע גרולות מהצלעות נעקד שאלההרעו
 ובנעקר וש"פ(. ש"ע דטריפה מבואדשם

 ובל"י וש"ך הט"ז דעת עמה חוליא וחצי צלע קטנותמהצלעות
 להכשיד יש ובה"מ ללהטריף ואו"ה( והט"ז מהרש"ל)בשם
 שהבוכנא החוד היינו חיליא דחצי הפ"פ וכתב וכר"ו()פרה
 כל אלא ממש חוליא חצי ד"ל לאו חוייא חצי ומ"ש בותקועה

 סי"ב( )טה"ע והל"'ט טריפה. קיים שהביטד אף ניטלשאסיתא
 דהיינו האסיתא עם הגדולות הצלעות מאלו אחת נעקרה דאםכתב

 ודאי ה"ז התיליא במחצית השבד אם לשנים האסיתאשנשבדה
 בלא"ה אבל אסיתא תוך הצלע שניזוז רואין אם ודוקאטריפה
 דואין אם אז החוליא במקצת רק השבד ואם טריפה ספק רקהוי

 נעקדה כשר. ובלא"ה טריפה ספק הוי האסיתא הוך הצלעשניזוז
 שאמצעית אע"פ זכ"ז משמאל וק"ח וצלע מימין חוייא וקצתצלע

 הצלעות ב' שניזוזו רואין אם ודווקא נבילה ה"ז קייםהחוליא
 ואם טריפה. וספק נבילה םפק רק הוי בלא"ה אבל האסיתאתוך

 הצלע שניזוז ורואין חוליא חצי עם הצלעות מאלו א'נעקרה
 מהאסיתא לגמרי נעקדה אפי' ובהפ"מ לאסור. ייט האסיתאתוך
 ה"מ. באין אף להכשיר יש חוליא קצת עם נעקרה רק ואםכשר
 משמאל חוליא וקצת וצלע מימין חיליא וקצת מאלו צלע נעקרהאם
 הצלעות שניזוז דואין אם ורוקא נבילה. וספק טריפה ווראיה"ז
 טפק אפילו ואינו טריפה מפק דק הוי בלא"ה אבל האסיתאתוך

נבילה:
 שם וכה"ג. וק"ח צלע או חוליא חסרהא. צלעותי' רוב ברייתה מתחלת חסרה שנבדאת נהמה שאלהתרעז

 ה' סי' חי"ד נוב"י ותשו' הט"ז ודעת )רמ"א( רכשירהמבואר
 ובל"י וכנה"ג ופ"מ הש"ך אך הפ"מ. באין אף להכשירנראה
 כ"א להבשיר דאין הסכימו כולם י"א( סי' כ"ג כלל )וה"אול"ש

 חוליא ביתיר ובין בחסד בין להטריף דהעלה כפר"ח )דלאבהפ"מ
 מסופק וכדומה במפרקת בעוף א' חוליא )ובחטר בהפ"מ(אפי'

 : ה"מ( וצריך כבבהמה דדינו נדאה ומל"שהפ"מ.

 החוליא דאפילו מבואד שם אחת. החוליא יתר אם שאלהתרעח
 בהן שיש גדולות צלעות י"ב שנמצא כגון צלעות ב' עםהיתרה
 כשד נמי רובן על יתדות צלעות נמצא )ואפילי )דמ"א( כשרמוח
 מפני מלאכלה למנוע יש אחוריים לצד שמניחין יתירה צלעלבד

 כת' והפ"מ הט"ז. וכ"כ וש"ך ד"מ הכליות. לחלבשקרובה
 )וב"נ מהני אי צ"ע העליונה היתירה צלע לנקר רוצהואפילו
 ובצד צלעות ט"ו אחר בצד נמצא אם וכן ובל"י( וכר"יטכה"נ
 )פ"מ הפ"מ באין אפילו כשר ובכ"ז כשר)דמ"א( כתיקנואחד
 ותשו' בהפ"מ אפילו דמחמיר כפר"ח דלא וש"ך( ט"זבדעת

 דווקא: הפ"מ במקום להקל העלה שםנוב"'
בולה. אחת חוליא נעקדה אם2טאלהתרעט

שאיןמאותן דאפילומבוארשם
 פסיקת שאין במקום למטה הוא ואפי' )ש"ע( טדיפה צלע'תבהם

חוט
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 סביב תלוי' נשאר' ואפילו וש"פ( )רמ"א שם פוסל השררהחוט
 סי"ב( טה"ע )ל"ש ווראי ונבילה טריפה ה"ז קיים והחוטהחוט
 נשארה אפילו כפלי שלהי הנקראים מההוליות אחת נעקרהואם
 נבילה אבל טריפה וודאי ה"ז קיים והחוט החוט סביב תלויעיר
 חוליות הג' כל נעקדו אם ואפילו החוט נפסק אם אפילו הוילא

 : שם()ל"ש

 דמבואר השדרה חוט נפסק ולא השדרה נשברה אם שא5התרפ
 בריקת צריך אך רכשר בש"ע( וכאן ל"בבסי'

 בבהמה לסמ'ך יש יפה הילוך בהלכה אך טריפה. ולדידןההוט
 אי דבארנו( מה לרינא ל"ב סימן )ועיי"ל בעוף קא אבלאבדיקה

 הל"ש העלה שם השבר. הוא השדרה מקום באיזה נ"מיש
 או חוליא באמצע השבר דבין הש"ע( דעת ע"פ סי"ב)בטה"ע
 הגדולות צלעות במקום ח'א ואפילו לחוליא חוליא ביןשהוא

 החוט: לבדוק שצריך רקכשר

 בה. נחתך או התחתון ברגל התחתון עצם נשבר שאלהתרפא
 ברגל יש פרקים דשלשה )דע מבואר נ"הבסימן

 בם'ף לו סמוך ארכובא בבהמה נקרא הרגל תחילתהתחתון
 הוא השוק עצם ואותו באסיתא כבוכנא השוק העצם עםמחוברת
 לארכובה שמחובר במקים זה עצם וראש הקולית מעצם הרבהארוך
 הצה"ג מתחילין ושם אחד בהבדל באמצע שקוע מרזב כמיןעשוי

 בראשו השני בצד ולמעלה נ"ו( בסי' שיתבאר )כמו למעלהוהולכין
 בעצם ורבוק שקוע ואינו חטוטרות כמה ו"' עב כפתור כמיןעשוי

 ג"כ עשוי' השוק על מחבבר שהוא במקום הקולית ועצםהקולית
 הרבה קצר הוא רק הנזכר השוק עצם כמו באמצע שקוע מרזבכמין

 אלא כפתור כמו עשוי' ג"כ הוא לגוף סמוך צלמעלהמהשוק
 חטוטרות כשלשה לו יש ובראשו הנ"ל השוק מכפתור קטןשהוא
 מהרש"ק( בשם ב"י באסיתא כבוכנא בניבים לגוף ומחוברקטנים
 נשבר או בה שיחתוך מק'ם בכל ארכוב' הנקדא התחתוןדבפרק

 וש"פ(: רמ"א )ש"ע כשר התחתוןעצם
 בה. יחתוך אם קולית הנקרא לגוף המחובר עצם שאלהתרפב

 וש"פ(: )ש"ע טריפה בה שיחתוך דבכ"מ מבוארשם

 בש"ע מבואר שם נחתך. אם האמצעי בעצם שא?התרפג
 צומת במקום שלא נחתך דאם י"אפלוגתא

 ולדעתם מריפה. הגידין צומת במקום נחתך "אם כשרההגידין
 ובשד עור ואין לחוץ ויצא הגירין צומת במקום העצם נשבראם

 וי"א כשרה. קיימים ונמצאו הגירין בצומת וברק רובו אתחופין
 הגירין צומת במקיים שלא אפי' שנחתך בכ"מ האמצעידבעצם
 ויצא הגירים צומת במקום העצם נשבר אם ולדעתםטריפה.
 קיימין ונמצאו שברק אע"פ רובו את חופין עו"ב ואיןלחוץ

 אחרונה כסברא 'צרפת אשכנז בכל ונהגו הרמ"א וכתבטריפה.
 )הוא ולמעלה הערקום מן שנחתך מקום בכל לכן לשנות.ואין
 וטשי"ך בל"א טשי"ך שקורין התינוקות בו שמשחקין קטןעצם
 אם וכן . השוק( ובין התחתונה הארנ'בה בין מפסיק הואזה

 טריפ' השוק עם הקולית עצם שמחובר במקום הפרק בתוךנחתך
 הנמכרת ארכובה שבין הפרק בתוך נחתך אם וכן וש"פ(.)ש"ע
 טריפה השיק ובין הערקום בין הערקום במוף לשוק הראשעם

 וש"פ(: ש"ע הנתבאר. האחרונה)כדעה

 ובר"ו הט"ז דעת מבואר שם בטשי"ך. נחהך אם שאלהתרפר
 ובין הטשי"ך בין נחתך אם וכ"שלהכשיר

 ובין הטשי"ך בין נחתך אם )רדוקא כשר התחתונההארכובה
 דבטשי"ך פוסקים כמה בשם הש"ך ודעת דאסור(. הואהשוק
 טריפה שאשי"י נתרפא ואפי' נחתך או נשבר אם טריפה.עצמו
 ופ"מ( בל"י עיין מהני בצוה"ג בריקה אבל בצוה"ג בדק)ולא
 מטשי"ך למטה ואפי' נ"ו( ובסי' כאן )עש"ך צוה"ג חששמשום
 )רהטשי"ך טריפה נמי ההחתונה הארכובה ובין הטשי"ךבין
 אם עצמו דבטשי"ך הפ"ח ורעת בה"י(. לשוק למעלהשייך
 חופין עו"ב אין אם עצם( שבירת )משום טריפה בבהמ'נחתך
 אם אבל לחוש(. אין לשם צוה"ג פסיקת )ומחמת רובואת

 )שאין ובעוף להכשיר יוט התחת'( פרק ובין הטשי"ך ביןנחתך
 להטריף יש אמצעי לפרק התחתון פרק בין נחהך אם הערקום( זהלו

 צוה"ג( חשש )מצד לא או חא"ר עו"ב בין חילוק ואיןבפשיטות.
 והגר"א הפ"מ וכ"ה דהקיל. ל"ט סי' שמואל אמונת כתשו'דלא
 שבין ערקומ' שנשבר בהמה כתב והל"ש יי.פ"ח. כש"ך ג"כהעלה
 העו"ב אם שאש"י נקשר ובין כלל נקשר לא בין לארכובההשוק
 השוק צר של הערקום ממוף והחיצונים הפנימים והגידיןכדינו

 ערקום כשר. שלמים אצבע~ת ג' או ב' כמו השוק בעצםולמעלה
 בחיבורה לגמרי נשמט אפי' או התחתונה מהארכוב'שנשמט

 כשר: 'טנשברה עצמה ארכובה אולארכובה

 הראשונים רגלי שהם וידיו שנולד בעגל מעשה שאלהתרפה
 הפרסות מן שחותכין מה והוא וכפופיםעקומים הי~

 וכשהי' הראש עם הנמכרת ארכובה ונקראת הבהמהכשמפשיטין
 הי' ובהליכתו כרוכים זע"ז שוכבים והיו יד~. את שיכל הי'שוכב
 פשוטה עליהם ה'לך העגל הי' האחרונים ורגליו ברכיו עלהולך
 ושאר טלפיו על כפוף הי' עליו שהלך מהנה א' רק הארץ כלכדרך
 שוים אבריו הי' הראשונים ברגלי' ולכועלה הערקום מןאבריו

 בהם הי' לא הנ"ל העקומה ובארכובה בע"ח כשארומיושרים
 לפשוט יכול הי' שלא הנ"ל מום רק חסרון ולא שביר' היכרשום
 שם כך. ונתגדל כך שנברא ברכיו על הולך שהי' הארכוב'תאת

 להיתר הוא בפשיטות כתב והפ"מ להיתר ובל"י הלח"פהעלה
 איסור ירענא לא כה"ג האחרונים ברגליו אתרמי ראם והעלהבירים

 צוה"ג(: חשיט מחמת מתירו אני אין ומ"מברור

 בגוף חיבורו במקום ממק'מו ,2ניתק הקולית עצם שאלהתרפו
 מבואר שם מדוכתי'. ד'שף דאטמא בוקאוהיינו

 המחבר ודעת ויט"פ(. לט"ע בעוף ובין בבהמה ביןדטריפה
 וקיימים עדיין לגמרי נפסקה לא )ואפי' בנרקבו טריפהררוקא

 אותו ואוחזת העצם על שיוצאת הכף שבעצם היתרות נתעכל'(רק
 טריפה מאד הוא וקטן בחור שמחובר שבראשו גיד נתעכל אם)וכן
 וא' נתעכלו לא שניהם ואם טריפה ודאי שניהם ובנתעכלומספק
 אבל והגרע"א( ול"ש ופ"מ )פר"ח בה"מ כשר נפסק רקמהם
 נתעכלו יא אם וכן רמ"א וכתב כשר. עיקוי מחמת שלאנפסק
 בעיכול בקיאין דא"א י"א אך מדינא. כי2ר קיים ורובן מיעוטןרק
 וסיים ניבי' איעכול שמא ירך שמיטת כל לאסור יש לכןניבי
 שדי הפ"מ במקום אבל הפ"מ שאין במקום להחמיד וטוברמ"א

דוקא
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 בקי 'יאינו שנפמק רואה אם אבל ניעכל. ולא בלאנפסקרוקא
 וכ"ש הרמ"א ברעת ופ"ח )ש"ך בהפ"מ אף 5אסור ישבנתעכלו
 עיכול בלא אף טריפה לגמרי דבנפסקו מדבריו רנראה הט"זלרעת
 טריפה ירך בשמיטת ה5כה ראא"ב ו5דידן כש"ע(. רלאמדינא
 בעינן דמ"מ וכר": ופ"ח מהרש"ל ורעת ניכי. איעכל ברלאאפי'

 ובה"י וש"ך הב"ח רעת וא"כ כ'2ר. לא"ה הא ניבישנפסקו
 נוב"י )עתשו' טריפה נפסק בלא אף רלדירן אלא ועו"פובל"י
 איפסק ב5א יפר"ח ר,2"ל על לסמוך אם י2נשאל י"ז מי'חיו"ד
 דבהפ"מ לדעתי והשיב נתעכלו '2לא שלנו בקיאות על לסמוךניבי
 ברין בעוף בין בבהמה בין חו5קין ואין בזה( מורה הרמ"אגם

 ממק:מו שנשמט בקו5ית כתוב ס"א בטה"ע והל"ש ירך.שמיטת
 ע"י 5הכשיר יש ובהפ"מ טריפה. ממנה יצא ו5א האסיתאמתוך

 הבשר אם ורוקא נתעכ5ו ולא נפסקו שלא לראות הניביםבריקות
 אבל הנשמט נגר נקובים 'טעו"ב 'אף כראוי שלם הנשמט'טמביב
 שנפרר רק באסיתא היטב רבוקה הבוכנא אם ואפי' טריפהבלא"ה
 רמש"א כתב וכן נשמט. ריני בל בו ייט הבוכנא מעוביקצת
 חיבוך יש אם נשמט אם להכיר רמש"א כהב עור ובל"י.וכה"ג

 : הוא חיבוך וע"י ,2ף וראי בעיכנאושריטות

 שהבוקא העצם רק מרוכתי' הקו5ית עצם שף לא אם שאלהתרפז
 חצי' נשבר אסיתא רהיינו בתוכו מונחראטמא

 רק בו נמצא ו5א נשבר השני והחצי' עצם הוא אחר מצרדהיינו
 הע5ה צ"ר מי' יעקב בית תשו' עצם. בו הי' :'לא 5ברבשר

להטריף

 מבואר שם לנוף. סמוך הקו5ית עצם נשבר אם שאלהתרפח
 5חוץ רביצא 5חויו יצא )ולא רבנשברברמ"א

 ונקשר שחזר אע"פ 5גוף סמוך עט"ז( שיתבאר כמו טריפהב5א"ה
 בתשו' עי' ניבי( איעכל )שמא טריפה ירובקו יחר שא"שהיטב
 אי שף אי ירע ברלא מיירי רהרמ"א שהע5ה י"א סי' כהונהבתי
 אפילו 5הק5 יש שף ר5א וחזינן 5נוף סמיך נשבר אם אב55א

 5נוף סמוך שבר מצינו וגם דשף חזינן אי )ומיהו איפסיקבוודאי
 לאסור( יש אפ"ה השבר במקום ולא בבוקא 5א איפסיק לא איאפי'

 וקטן גרלו 5פי הגח:5 ובעוף בדקה וב' בנסה אצבעות ר'ומשערין
 וכתב ועו"א, 5"ש באסיתא התחוב מבוכנא חוץ )רמ"א( קטנו5פי

 ואווזא אינרי"ק שנקרא גח.5 בעוף אפי' בינוני אצבע ררוחבהדנ"מ
 שלישי בשני וסני אצבע רוחב בעינן 5א ותרנגולת בתרנגולאבל
 ובעוף סיים והפ"מ קטנות'. לפי הוא קטנה ובתרננו5תאצבע
 להכשיר יש וכה"מ נוהגין כן גוד5 רוחב ר".א באצבעמשערין
 פ"מ פ"ח )רמ"א נתעכ5ו דלא א5א שנפסק אף לגוף סמוךבנשבר
 ו5ב"ש חיו"ר כ' סי' נוב"י תשו' בדיקה ב5א ואפילווש"פ(
 לגוף סמוך נשבר ראם כתב והל"ש טה"עוהגרע"א לה'בפתיהה

 נקב ב5י ש5ם העו"ב ו.נם שלמים הניבים אפי' כ55 נקשרולא
 שרוא' כ5 להתיר י,2 וכרומה וסעו"מ בה"מ מיהו טריפה.ועוב"ח
 שים בבשר ואין נקב בלי שלם ועו"ב ניבים נפפקו ו5א נתעכלושלא

 והבר"ו חיפוין דיני בהשאר שאין ואף מראה ושינוילקותא
 להשליך צריך ז' בסעי' שהכשרנו :.מה בצ"ע, הניחווהגרע"א
 נקשר כ5א רינו שי"י ע5 שבד נקשר ואם הפרק. עדהאבר

 לבר בהפ"מ כאן כשר וסמ"צ ה"מ 5עי5 דצריך רמה רקהנתכאר
 שנשבר ובקולית בה"מ. כשר נתעכלו ו5א הניבים נפסקוואם
 שלם ועו"ב שלמים הניבים אפיל. שאשי"י ונקשר וחזר 5גוףסמוך

 יש ובה"מ טריפה. חיפוי ריני בכ5 להעצם ורבוקים נקבבלי
 ואין נקב ב5י ,טלם לבר 'טעור כ5 בניבים בריקה בלילהכשיר
 או חיפוי ריני ם. שאין ואף בבשר מראה ושינוי בעו"בלקותא

 היינו רמכשירין נקשר בעו"ב נקב שיש ואף כראוי.שחיפוי
 בא5כסון השבר אפי' ואז ביר לפרקו שא"א ער בחוזקז2נקי2ר

 שהותר )והיכא עוקצין ונשארו זא"ז מכוון השברים נק'2ה.ולא
 נקשר ו5א מהנוף רחוק שנשבר וקולית מותר( האבר נםבסעי"ז
 ובהפ"מ טריפה. חיפוי ריני בכל 5עצם ורבוקים שלם עו"באפילו
 שאין כ5 חיפוי ם. שאין ואף נקב בלי ש5ם עו"ב אם להכשירייט

 להכשיר יש שעשי"י נקשר ואם בבשר, מראה שינוי אולקותא
 נקוב 5ברו שהעור בין שאשי"י נקשר ואם ה"מ באין אףבכה"נ
 5ש.תא ואין חיפוי ריני בכ5 שעוב"ח כל כשר בעו"ב נקב שישובין

 שם ואין בבשר לקותא נקב יש אפי' ש5ם העור ואםבבשר.
 נקשר אפילו בי' דמטריף באופן שנשבר כל כשר חיפוי'טום

 טריפה: ת.רש י"ב חי ואפילושאשי"י

 דעת מבואר שם ניבי'. ואיעכל הירך נשמט לא אם שא?התרפט
 עמורי ום' ופ"מ ותב"ש הכר"ו וכ"ההרמ"א

 ברייתה מתחלת הירך נשמט אם אמנם מטריף. והפר"ח רכשרכסף
 הב5"י וכ' טריפה. 5ספק זה נם דן דה5"ש מלבר יכע"כשר

 אם רק 5התיר ויש הניבים נפמקים הפרך עבורת דע"י ניביןלת. ראין מ5אכ' בהן שעושה בשוודים מנקרין כמה לפנינורהעידו
 וה"ה ניבים יש השני ובצר בחיי' צולעת שהיתה ריעותא בונמצא
 ו5א שצו5ע מצר הבוכנא על משורטט או רם כגון ריעוהאשאר
 שהם.כנא בחיי' וניכר הצו5עת )ובהמה טריפה. השניבצר

 בריקה. א"צ ושחטוה למקומו שב כך ואחר אסיתא תוךמתנדנד
 כה"פ(: ניבי איעכ5 ד5א אע"ג טריפה הירך ניטל אםלש.

 השחיט' וקורם עוב"ח ואין ממקומה שנשמט ק1ל'ת שאלהתרצ
 )אף מספק רטריפה מ~.אר שם שלם.הי'

 השחיטה קודם רשמא טריפה מ"מ לעיכול ל"ח מועטתרבשעה
 לשוק תחתון בין ובעוף השוק ובין הטשי"ך בין וכן נההך(.הי'
 נשבר(. כמו רנל חתיכת )משום אסור פ"א שיצא או עוב"ח איןאם
 אפ"ה בצוה"נ רבקיאין אינרי"ק( )שקורין הגם ועוף רבבהמהואף

 ריעותא כ"א ליכא דאז שלם עו"ב )ואם וכאמור בנחתךטריפה
 בנשמט בבריקה להכשיר אפשר )ואינריק( בבהמח אזרצוה"נ
 להכשיר צר יש ובה"מ רטריפה הל"ש וכ"ה פ"מ( ונתחברוחזר
 והכר"ו נתעכלי. ולא נפסקו שלא לראות הניבים בריקותע"י

 לשוחטו תיכף יש בנשמט לכן וכ' לשחיטה סמוך בנשמטמסכים
 ואם לאסור. מפ"ח וכ"נ בצ"ע הניח והפ"מ לאסור מצדדוהמ"י
 ירועה אם שחיטה גמר קודם או לאח"ש אם '.א"י שמוט'מצא
 להתיר נראה שנפסק שרואה ואף שהובא בשעה שמוטה היתהשלא

 שמוט' הית' אם בספק אף בהפ"מ מתיר והגרע"א ופ"מ(.)עש"ך
 לנמרי מחיבורו שנשמט דקולית כ' בטה"ע והל"ש שחיטה.קורם
 ואפי' ניבי איעכל לא אפי' כ,אמיתא כולו הבוננא שנשבררהיינו
 טריפה חיפוי דיני בכל להעצם ורבקימ נקב שום בלי שלםעו"ב
 בהמה לגמרי. ונתרפא אדם בידי או מעצמו למקומו הוחזרואפילו

 הל"ש עור וכתב טריפה. ספק הוי לאסיתא חו'1 בבוכנאשנבראת
 אחר בורקין לשחיטה סמוך השוחמ ביר מהגוף שנשמטדקולית

שתי
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 אפי' כשר נפסק מהן שא' אפילו נתעכלו לא ואם הניבים מינישתי

 בנשמט. )כנתבאר( והחיפוי הניבים כרין שיהי' ובלבר הפ"מבאין

 וק.לית כפ"ח. רלא בה"מ אפי' טריפה ונאברה ברק לאואם

 מתוך בולה הבובנא שנשברה רהיינו לגמרי מחיבורושנשמט

 מחיבור בנשמט כנתבאר הרין לשחיטה סמוך השוחט בירהאםיתא
 לשחיטה סמוך השוחט ביר לגיף סמוך שנשבר וקוליתלגמרי,
 שנפסקו אעפ"י נתעכלו לא ואם בניבים לברוק יש הפ"מ הואאם

 לגוף. סמוך בנשבר הנתבאר כרינו העו"ב שיהי' ובלבדכשר.
 זמן נעשה אמ ידעינן ולא שחיטה לאחר שכיט שנמצאוקולית

 ואם בניבים לברוק יש הפ"מ הוא אם אח"ש. או שחיטה קודםרב
 ובלבר כשר. הניבים מיני ב' שנפמקו אע"פ היתרות נתעכלולא

 לא ואם מחיבור* הנשמט בקולית )הנתבאר כרינו העו"בשיהי'
 שמוט לאח"ש שנמצא וקולית בהפ"מ(. כאן להכשיר ישברק
 ירעינן ולא האכיתא מתוך כולה הבובנא שנשבר' רהיינולגמרי
 לגמרי(. מחיבורו הנשמט בקולית )כנתבאר הרין נעשהאימת
 נעשה אימת ירעינן ולא לגוף סמוך שבור' לאח"ש שכמצאוקולית

 יתירות נתעכלו לא ואם בניבים לברוק יש ם"מ וגם הפ"מ הואאם
 שלם עו"ב שיהי' ובלבר כשר. הניבים מיני ב' שכפסקאעפ"י
 שנמצא וקולית )הנתבאר(. חיפוי ריני כל בו ויהי' כקבבלי

 אפי' הרין נעשה אימת ירעינן ולא מהכיף רחוק שבור'לאה"ש
 לאח"ש שנמצא קולית בהפ"מ. כשר חיפוי וליכא בעו"ב נקביש

 אימת ירעינן ולא מהשוק הערקום או מערקום לגמרי ושבורשמוט
 שנמצא שוק בכה"ג(. שנשמט )בק'לית כמבואר הדיןכעשה

 )כנתבאר הרין נעשה אימת ירעינן ולא צ"ה במקום שבורלאח"ש
 ברחוק לשער כאן רמקילין רק צוה"ג(. במקום שנשברבשוק
 שנמצא שוק השוק. מתחתית בגודל וב"א קטן בעוףאגורל
 ולא בעוף מהגלי"ר שמוט או בבהמה מהערק.ם שמוטלאח"ש
 ומ"מ בכה"ג( שנשמט )בשוק כנתבאר הרין נעשה אימתירעינן
 ואינרי"ק בבהמה. כאן להכשיר יש שלמים וצוה"ג עוב"ח איןאם

 לארכובה השוק שבין וערקום ום"מ. בהפ"מ ובאווזאבהפ"מ
 אימת ירעינן 'ילא לאח"ש שכור הנמצא בהמה שלהתחתונה

 יש בהפ"מ ומ"מ כה"ג(. הנשבר )בערקום כנתבאר רינונעשה
 חיפוי. שום ואין שלמים החיצונים צוה"ג רק אם אף כאןלהכשיר
 אי אבל לאח"ש, ולא במחיים לא לתלות רבר באין אייריובכ"ז
 מירי איכא ואי גוונא. בכל כשר בלאח"ש לתלות מיריאיכא
 בלאח"ש טפי לתלות מקום יש אפי' בלאח"ש וגם כמחייםלתלי.ת
 שלם שהי' וידעינן מהגוף שמוט לאח"ש שנמצא קוליתטריפה.
 אח"ש או קורם נשמט אי ירעינן דלא אלא לשחוט שהובאבשעה
 ובלבר כשר שנפסקו אעפ"י נתעכלו לא ואם הניבים מיני ב'בורקין
 נתעכלו לא היתרות ררק אפילו 'יבהפ"מ כרינו. העו"בשיהי'
 שמוט לאח"'ט שנמצא קולית כשר. חיפוי וליכא בעו"ב נקבויש

 דלא אלא לשחוט שהובא בשעה שלם שהי' וירעינן מגוףלגמרי
 )בקולית כנתבאר ריכי אח"ש או שחיטה קורם נשמט אינורע

 לגוף ממוך שבור לאח"ש שנמצא קולית מחיבורו( לגכורישנשמט
 נשמט אי נורע רלא אלא לשחוט שהובא בשעה שלם רהי'וירעינן
 ואם בניבים. בורקין הפ"מ ח.א אם לאח"ש או שחיטהקורם
 ובלבר כשר הניבים מיני ב' שנפםקו אע"פ היתרות נתעכלולא

 חיפוי: ריניי כל בו ויהי' נקב בלי שלם העו"בשיהי'

 ממקומו. שניתק לשוק המחובר הקולית עצם יאש שאלהתוצא

 ניבי איעכול ראפי' המחבר רעת מם.ארשם
 וכנה"ג ובה"י הבל"י וכ"ה א"ר כשעו"ח רוקא הרמ"א ורעתכשר

 איבא בנשבר )ררוקא הרמ"א רעת בצ"ע הניחו ופ"חוהש"ך
 נשמט אם וה"ה חילוק אין כנשמט אבל חא"ר עו"ב ביןחילוק
 שהצו"ג אע"פ א"ר עוב"ח ואין הש.לית מעצם התחתוןפרק

 וכ"ה עם"מ(. בה"י טריפה אעפ"כ ריעותא בהם ואיןקיימים
 הערקום או מערקום שנשמט רקולית וכתב ס"א בטע"ההל"ש
 ונתעבלי נפםקו אפילו נקב בלי שלם לבר הבשר או עוב"ח אםמשוק
 כך נשמט אם כשר מברייתו שהוא כזה נשמט לא אוהניבים
 ונתרפא וחזר כדינ. חיפוי הי' ולא בעו"ב נקב והי'וצולעת
 או מערקום לגמרי שנשמט דקולית הל"ש העלה עורטריפה.
 כנתבאר רינו מאסיתא כו,י הבוכנא שנשבר רהיינו מהשוקערקום
 ואפי' למקומה הוחזר ואם נקשר ולא מהגוף רחוח הנשברבקולית
 מקימות בשתי שנשבר עצם שם. כנקשר רינו ונתרפא ארםבירי
 נקשר. שלא השני להשבר מועיי זה אין שאשי"י נקשר א'ושבר
 כשר. ונקשר התחתון לערקום לחיבורו םמוך שנשבר' קולי'ומ"מ

 גם נוהגים הנתבאר מהג.ף רחוק הקולית בנשבר הנוהגין)הרינים
 במה והשוק הקוליא שבין ובערקום כוצוה"ג לכועלה השוקבנשבר
 שנשמט ושוק הנשבר(. אבר כרין האבר רין ברי"זשמתירין
 הארכוב' שהוא מהגליר ערקום י' שאין ובעוף מערקוםבבהמה
 שלמים והחיצונים הפנימים גירין וגם )הנתבאר( חיפוי ריני בוויש
 בעוף ומלבר בהפ"מ. אלא להתיר ראין באווזא מלברכשר
 בריקת ואין טריפה. יטלם עו"ב אפילו לגמרי נשמט אםהדק

 למקומו הוחזר ואם בהפ"מ. ואפי' כבהמה אפי' כיעילצוה"ג
 עו"ב שאם שאשי"י כנקשר רינו מצלעתי' ונתרפא ארם ביריואפי'
 ואינרי"ק בבהמה. כשר שלמים והחיצוני' הפנימים והגיריןכרינו
 בריקה. שום מועיל אין הרק ובעוף בהפ"מ ובאווזא הפ"מבאין
 כלל נקשר לא בין לארכוב' הי2וק שבין ערק.מה שנשברבהמה
 והחיצונים הפנימים והגירין כדינו העו"ב אם שאשי"י נקשרובין
 ג' או ב' כמו השוק בעצם ולמעלה השוק צר של הערקוםמסוף

 או התחתונה מארכובה שגשמט ערקום כשר. שלמיםאצבעות
 שנשברה עצמה ארכובה או לארכובה בחיבורה לגמרי נשבראפילו

כשר:

 רטריפה מבואר שם רגלים. ג' לה יטיש בהמה 2טאלהתרצב
 התחתון עצם מראש היתר זה שיהי'וחיא

 שזה ורוקא ועו"פ(. ש"ך טריפה בערחום וכן )ש"עולמעלה
 בלא"ה )אבל הרגלים במקום ועומרת רגל תואר לה ישהיתרות

 אם וכויהו וש"פ(. רכו"א ויכשר. רלרול רק ול"ה יתרת מקרילא
 שהוא או עליו הולך ואינו לארץ מגיע אינו המטריף היתרהרגל
 אלא )אינו ממש רגל צורת לו שיש אע"פ לפרםה מחוברלמטה
 נמצא אם וכן וש"פ(, ובל"י פ"ח )כר"וי וכשר בשר(רלרול
 עלתה או וצפורן עצם בו והי' יותר א' או אצבע מהוברברנל
 עפ"מ(. ובל"י )פ"ח להכשיר ייש בו כיוצא כל וכן בהעצם יבלתשם
 בארכוב' וכ"ש לתחתון עשי"ך( )הנקרא הערחים בין היתר זהואם

 בשם רמ"א כרעת )והוא ויט"ך להט"ז כשר עצמההתחתונה
 ראומר כפ"ח ולא רכיטר הזנב לצר העומרת רגל שיתרתהמררכי

 מ"מ(: זהבכל
שאלה
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 מבואר 'טם אחד. רגל חסר בהמה נבראת אם שאלהתוצג
 כנחתך וה"ה וש"פ( ברמ"א מובא )גמ'רטריפה

 בנבראת: ה"ה טריפה ספק או טריפה שבנחתךוכל
 טריפה הרגל 'טם יחתך שאם )הנתבאר( מקום נכל שאלהתרצר

 שם נשבר. אלא נחתך לא אם הריןהאיך
 ויוצא נ'טבר אלא( נחתך יא )אפי' רה"ה המחבר רעתמבואר
 הקיפו ורוב עוניו רוב עוב"ח אין אם האויר( ב. )ש'טלטלחוי1

 מצר והולך ומיצר מצ"א רחב אלא ממש עגול העצם אין)רלפעמים
 הקיפי מרוב טפי עוביו רוב הוי אז מעט מיצר וכיטהואה,טני

 האבר ימתח אותו בודקין וכך ההיקף תתרבה כן הרבהוכשמיצר
 כ' יהש"ך ט"ז. א"ר עוב"ח אם ויראה זא"ז ניקב יטהי'כסו

 מצוי שאינו רבר הוא וגם רמ"א כדעת הכל להמריף שנוהגיןולפי
 עוב"ח ואם טריפה זה( בסימן בזה כיוצא רינים וכמה בזהקצרתי
 )'ט"ך(. מרינא עצמו האבר אפי' כשר הקיפו ורוב עוביירוב
 אין אפי' מזו וגרולה לחו,1 יצא במפק אף להשליך נוהגיןאבל

 בד"ת ולעני זע"ז ושוככין ונקשר בחזר רק להיטליך נוהגיןריעותא
 להפית כעו"ב ייט אם מהעצם קצת נפל ואם )פ"מ(. להשליךאין

 לחפותו כרי בו אין אם אבל כשר. העצם נפל לא אם אףהשבר
 אם נחתך אם נטרף שאינו במקומו עצם נשבר ואם טריפה.עתה
 ומ"מ מררבנן אסור והאבר מותרת הבהמה חא"ר עו"באין

 ב"ע תשו' מותרת הביצה בתרנגולת וכן מותר. חלבהלנמ'ע
 אפילו רשרי הש"ך כ' ספיקא יש ואם נ"ג. סי' ח"אושבו"י
 י"ד. סי' שמואל אמונת תשו' וכ"ה לב"נ להושיטולכתחלה
 לב"נ ליתן שלא כזה מועט רבהפסד נכון דמ"מ כתב)והם"מ
 מעט גם לחתוך וצריך להקל(. יש וראי רבעיף כתבוהכר"ו
 הגר"א. טעם. יתן שלא )כרי האסור האבר כשחותךמהמותר
 רט יותר להחמיר דאין משמע ופומקים רמהש"ך הבה"יוכתב
 כל להתוך הוראה מורה כל נוהג עכשיו אבל מהשבורהמעט
 יש מועט רברבר כתב יהפ"מ הפרק. ער השבירה שלהאבר

 האבר(. כל להשליך אין חשוב רבר כשהוא אבל האבר כללהשליך
 העוף או הבהמה עם יטימלחנו קורם לחתכו רצריך הרמ"אוכ'

 נ"ג(. סי' עיי"ל האבר אותו עם נתבשל או נצלה או נמלח)ואם
 טריפה אותה שעושין במקום ונחתך בנשבר ואיסדין מחמיריןויש
 מחיים אחת פעם יצאה שהיטבירה נורע אם חא"ר עו"ב אין אםאף

 להטריף המרינות באלו המנהג נתפשט ומזה ופ"מ(.)עפ"ח
 מקיפין עו"ב אם ואף טריפה. נחתך שאם במקום כעצם שבירהכל

 אין כי להטריף המנהג מ"מ כלל נקב בם ואין צרדיו מכלאותו
 הפ"ח וגם בצ"ע הרמ"א הניח )והט"ז רמ"א. בשר בחיפייבקיאים
 עפ"מ(. כלל נקב כם אין צר מכ4 שלם בעו"ב גמור להיתרהמכים
 להקל יש המורה עיני ראות ולפי הפ"מ במקום לא אם לשנותואין

 יש בהפ"מ אף נקב יש הא בעור ריעותא באין כהלכהלהורות
 להורית יש רבהפ"מ משמע הש"ך ולדעת והגרע"א. פ"מלהטריף
 נקב שיש אף כשר הקיפו ורוב עוביו רוב חיפוי ייט ראםכמחבר
 לא )אפילו ונקשר חזר אם אבל ונקשר חזר לא אם ורוקאקטן.
 ריעותא ניכר ואין יטלם כשעו"כ זע"ז יטיכבים רק שאשי"ינקשר
 כט"ז רלא ק"ט סי' ח"ב פמ"א תיטו' וכ"ה רמ"א( בדעת ש"ךכלל

 בקולית אבל וכר"1(. )שך כלה"ס אפילו )רס"א( להכשירנוהגין
 להקל יש אמצעי בעצם ררוקא ום"מ בהפ"מ לא אם להקל איןכה"ג
 ומכ"ש בג"ש. וב"א ופר"ח נ"ח סי' חכ"'1 כתשו' דלא שםפמ"א
 רלא וחכ"צ( וב"ח כנה"ג בשם )בל"י התערובית לאסורשלא

 ע' סי' שמואל זבח ותשו' נוב"י ותשו' ס"ח סי' ב"עכתשו'
 להאשכנזים ואף להתיר נתפשט אלו הארצות בכל שכבר מורהמ"ט

 צדדיו מכל אותו ועיב"ח שנשבר הקולית עצם בענין פההדרים
 בשאלה ב"ע תשו' ואעתיק כ"ג סי' מ"ת וענוב"י כרמ"א.ורלא

 התרנגולת אבילת ובשעת בשר עור עם ונתבשלה שנמלחהתרנגולת
 שבר רס מונח יהי' ונקשר וחזר נשבר שלה הקולית שעצםמצא
 יש והכלים וביצתה והבשר התרנגולת אמור שאשי"י ולאעיטי"י
 מעל"ע. אחר מותרין בהגעלה רא"א חרם וכלי בהנעלהלהכיטיר
 להקל נוטה רעתו קל"ט סי' הב"ח ות'ט.' שם נוב"י תשו'וכ"ה
 העוף אותו לאסור מפיק המנהג מחמת אך עצמו. העוףאפי'
 ותשו' העוף נגר ס' שאין אע"פ עמו שנמלח הבשר שאר לאאך

 לעצמי יחמיר רהמחמיר ופיים יהתיר בכה"ג ג"כ העלהלה"ק
 ויו"ט שבת לצורך או הפ"מ דאיכא היכא וכ"ש לאחרים לאאבל

 שאר אבל העוף. בה שנתבשל קררה אותה רק יחמירוהמחמיר
 עיקר. כל להחמיר אין העוף נגר ס' 'טאין אע"פ עמו שנמלחבשר
 ס"ב(. )ובסי' נ"ג סי' ועיי"ל יחה"פ לכ"ע כשר בשאשי"יאבל
 הי' שלם שהעיר השבר שנעשה מיד שראו אלא כלל נשאר לאואם
 להכשיר יטרצה אחר כחכם דלא שם )פמ"א הפ"מ ג"כ צריך צרמכל
 השבירה תיכף שראו כיון כלל נקשר בלא אפילו הפסר בלאלכ"ע
 ראבר פ"י תשו' בשם הב"א )וכתב הכ"א. וכ"ה שלם( עורוהי'

 תערובת'י אוסר הבהמה אבר עם או העוף עם שנתכשלהמדולרל
 ספיקא(: לענין ונ"ממררבנן

 ואינו טריפה אותה שעושה במקום העצם נשנר שאלהתרצה
 לחלל העצם נשבר )כגון הע'ילם אויר בו שלט שלא לחו'1יוצא
 בו(. שולט האויר אין מ"מ לנמרי הכשר מן שיצא אע"פ ופניםהגוף
 שהי' בעוף לפנינו הבא עוף או כהמה ולפ"ז רכשר. מבוארשם
 להכשיר למעשה הלכה אברהם מגן רבינו .הורה לח העצםשבר
 נגר ריעותא שום יהי' שלא בדיקה צריך העוף הקולית בעצםומ"מ
 שבין הפרישה עור ניקב העצם שעוק'1 דחזינן והיכא בדקיןהשבר
 הפרישה עור ניקב לא ואם הרקין. ג"כ שניקב אפשר והגוףהירך
 )מהריק"ש(: למידי לסיחש ליכא העצם בשבר חר עוק'1 'שאפי'

 הופה הוי איפן באיזה חא"ר בעו"ב רמכשרינן הא שאלהתרצו
 מן החיפוי כשרוב רדוקא מבואר שםא"ר.

 העור מן החצי אם אבל עמו. מצטרף עור של המועט ואיןהבשר
 רך( שעורו )כגון בעוף אבל בבהמה ודוקא לא. הבשר מןיחצי

 אבל )ש"ע(. כשר עור ומחצה בשר ובמחצה הבשר עםמצטרף
 אם אבל לחוץ. יצא אם )ש"ך( בעוף אפי' מצוי אינו לבדועור
 להכשיר יש כלל נקב שם ואין צרדיו מכל אותו ומקיף שלםהעור
 וכן פוסקים רוב בש )לחה"פ בבהמה ואפי' בשר ריב שאיןאע"פ
 לברו שעור מקום שיש שכ' מי ויש הקודמת(. בשאלה עי'עיקר
 שאין )לפי לארכובה ממש הסמוך במקום והיא בבהמה אפילומצוי
 מקימות ובשאר העצם(. עם רבוק לבד עור אלא בשר לעולםשם

 והי' בלבד עור אלא בשר שם הי' לא אם בשר שם להיות'טדרך
 עליהם לסמוך ויש )ש"ע( שמציל י"א והעצם העור ביןרירין

 מיקרי הגידין וכל מצילים אינם להקשות שסופן גירין)ל"ש(.
 וש"פ(: ורמ"א )ש"ע להקשית*סופן

שאלה
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 הנתבאר )במקום ר.בו את החופה הבשר הי' לא שאלהתרצז

 מתלקט אלא אחד במקום חיפוי( ע"ילהכשיר

 אלא אחד במקום שהוא או העצם פביבות כאן ומעט כאןמעט
 העצם מעל נקלף או דק(. שהוא ממתלקמ טפי )וגרע מרודדשהוא
 שלישותו שניטל או בעצם(. דבוק עכ"פ שה.א ממרודד)וגרע

 נפדק או ניקב או כלום(. ניטל לא ששם מנקלף )וגרעהתחתון

 במפולש ניקב עליו שמגין שהעור כיון שלישותו מניטל טפי)וגרע
 וכן מצילין דאינם מבואר שם בכה"ג. מצילין אם ט"ז(לאורר
 גוררו. שהרופא בשר כעין ונעשה החופ' הבשר נתמפמםאם
 וכאן )רמ"א. מציל אינו הבשר מראית שנשתנה כוק'ם כלולכן
 ול"ד טריפה. נמי נלקה בלא אף לחוד מראה בנשתנהאפשר
 בהפ"מ אפי' ועיי"ש( פ"מ ונ'. ומ"ח ט"ג בפי' דמבוארלמאי
 בדעת )ש"ך זה ברין טריפה ריעותא ואין ונקשר דהזרואפילו
 ראם חא"ר עו"ב דבעינן שאשי"י בנקשר נמי ואפשררמ"א(.

 )פ"מ(: טריפהנשתנה

 בעיגול טבעת כעין השבר מעל בסכין הבשר נקדי שאלהתרצח
 דנתבאר )במקום חפוי הוי אי מכופה היקפו'רוב

 דבוק הבשר שיהי' והוא דכשר מבואר שם חיפוי(. ע"ילהכשיר
 וש"פ(: )ש"ע הקדירה סביבבעצם

 טריפה אותה שעושה במקום העצם נשבר אם שאלהתרצט
 לאו. אם רובו יצא אם ירוע ואין ונקשרוחזר

 חא"ר. כשעו"ב דוקא והגרע"א( הש"ך )לרעת דכשר מבוארשם
 כשר. נמי א"ר חופין עכשיו באין אפילו וכר"ו הפ"כודעתת
 שע"ש ונתחבר הראשון למקומו בשחזר דוקא דכשר המחברודעת
 עדיין וניכר השבר במקום עב עדיין הוא אם ואפילו ידובקויחריו

 בשאשי"י. דדוקא הרמ"א לדעת דמסכים ונראה )רמ"אשנשברה
 שוכבים העצם שברי שני אלא הראשון לכוקוכון חזר לא אםאבל
 ומהרא"ה מריפה(. למטה נמשך וזה למעלה נמשך זהזע"ז

 הב"ח ודעת בשעשי"י. אפי' ומכשירין זה על חולקיןואחרונים
 אינו דאפילו כ' והכר"ו הבל"י. וכ"ה בהפ"מ עליהםלסמוך
 למקומו לצד ומשוך בולט עוק'1 שאינו כל הראשון במקומוכ"כ

 ונתדבקו בשיפוע כקולמם השבירה הי' ואם לי'. קרינןראשון
 בתחלה שהי' כמו ממש נתכוונו לא אבל השיפוע באותוהשברים

 )אפילו כשר למטה נמשך וזה למעלה קצתו נמשך זה עוק'1רק
 מחט ע"י דבודקין רק בזה להכשיר המנהג וכן ט"ז(.למהרי"ק

 נדבקו אם טיהו ידובקו יחד מקרי שבר על משבר המחט עובר'דאם
 למעלה הרבה נמשך דזה כגון לעבור יכולה אינה שהמחטבאופן
 מיירי )וכ"ז )כנה"ג(. י"י מקרי לא למטה הרבה נמשךוזה
 רמ"א(: בסי'נ"ו יתבאר צוה"ג במקום אבל צוה"ג במקוםשלא

 שום ניכר ולא ביושר הולכת והיתה בהמה קנה אחד שאלהתש
 היו לא שהם ואמרו שנים באו ואח"כריעותא

 הבהמה ומכירין צולעת שהיתה מחמת זו בהמה לקנותדוצים
 מהקערה נפל שהירך לפי צולעת שהיתה להם אמר המוכר אךבט"ע
 שבו"י תשו' כלל. צולעת היתה לא עכשיו אבל שופל"ישקורין
 זה הבהמה לבעל נודע אם אכן ניבי לאיעכול ול"ח להתירפסק

 ראוי בדקו ולא ועבר בדיקה שצריך מהמורה ושמעהריעותא
 לאיסור כזה בנירון דהורה קמ"ח סי' חו"י תשו' ועייןלקונסו.

 רבהמה השבו"י שם עוד וכתב עפ"מ(. הביאו והבל"י)והב"א

 בדיקה שצריך אחת ברגלה חגרת ונעשית אחרונים ברגלי'שנתקלה

 ונחקלה(. חגרת יטהיא ריעותאלפנינו ראיכא )כיון רגלבאותו

 כלל צולעת אינה והיא מחברתה נבוה אחת שירכה בהמהובענין
 כאן דאין נ"ז מי' חיו"ד הגחח"ם העלה ישר הייוךוהולכת

 א"צ: בדיקה ואפי' כלל לטריפות ספקמקום

 עו"ב ואין לחו'1 עצם רוב )ויצא שבור נמצא אם 27אלהתשא
 לאחר או מחיים נעשה אם וא"י פ"ח(חא"ר

 מחיים שנעשה בירוע שחור המכה במקום דאם מבואר שםשחיטה.
 אין ואם ודבמש"א(. כנה"ג ב" תולין אין דרסה או שרצצה)ואפי'
 נעשה שמא ספק ויש המכה פי הושחר )שלא עליו לעמודיכולים
 או שררפה כמו רבר באיזה לתלות יש אם ט"ז( והבריאמחיים
 ועבים )שגפות הבהמה ברגלי ואפי' להקל תילין בו וכיוצאשרצצה
 דדוקא דסובר כאו"ה דלא והב"ח ורמש"א )ל"ח בו תוליןהם(
 )ש"ע ממפק אפורה לתלות במה אין ואם עפ"מ(. תוליןבעוף

 ומ"מ ס"ם מטעם בהפ"מ להקל בצ"ע הניח והגרע"א'ש"פ(,
 ועכ"ם וסיים ולהקל לדון יש לכאורה ולמט' מהקולית הואאם

 באהפ"מ. אף להקל יש שלם בעו"ב ובפרט לחוץ יצא אםבספק
 קשקשים בו שיש הג' .עצם וירך קולית פרקים ג' יש להעוף דגםודע
 אימת העצמות בטריפות ופ"מ(. )עש"ך בבהמה ארכובה נגרהוא
 שנשמט בקולית שהטרפנו מה דבכל הל"ש העלה שיהוי.מהני
 ונפסקו באיעכלו '.כ"ש עיכול( בספק )ואפי' ניבים מחמתמהגוף
 עד או שתלד עד שהיי' בהו מהני לא שהטרפנו נשמט ולאניבי

 במה אבל ל"מ. יב"ח כ"פ חיתה ואפי' יב"ח עלי'שיעבור
 יב"ח. או לידה מהני לזה עוב"ח שאין מחמת שםשהטרפנו

 לא הניבים מחמת לגוף סט.ך שנשבר בקולית שהטרפנוובמה
 חודש י"ב אח"כ חי דאם היתרת בנתעכלו בראו מלבר יב"חמהני
 שהטרפנו במה וכן כשר. נתעכל הדק גיד שגם אח"ש ראואפי'
 ביטינוי מלבר חורש י"ב מועיל אין שלם עו"ב הי' שלא מחמתשם

 במה כשר. יב"ח המראה שראו אחר חי' דאם בבשרמראה
 אחר שחי מה ל"מ הניבים מחמת שאשי"י בנקשר שםשהטרפנו
 דמהני. יב"ח אח"כ וחי שנתעכלו בראה מלבד יב"חהקיש.ר
 חיפוי הי' ולא השבירה שנתגלה מחמת שם שהטרפנו במהאבל
 הקשירה קודם בראה מלבד הקיטירה אחר יב"ח שחי מהמהני

 הקשירה. אחר יב"ח שחי מה דל"מ חיפוי הי' ולא השבורהשנתנלה
 שם לגוף ורחוק לגוף סמוך שנשבר בקולית שאשי"י בנקשרוכן
 שמטריפין במה אבל כנזכר הניבי' שמהמת טריפות לעניןהדין
 אא"כ יב"ח מהני לא חיפוי הי' '.לא השבירה שנתגיה מחמתשם
 חי ומאז הקשירה אחר חיפוי הי' ולא השבירה שנתגלהיודע
 בבשר או בעור שהי' נקב מחמת שם שהטרפנו ובמה חורש.י"ב
 לחו'1 השבר שיצא בראינו מלבד הקשירה אהר יב"ח שחי מהמהני
 שנשמט בקו5ית שהטרפנו במה הקשירה. שאחר יב"חרל"מ
 מערקום לגמרי שיצא בקולית שהטרפנ. ובמה יב"ח. מהנימהשוק

 וכן והשוק הקולית שבין הערקום יטנשבר או מהגוף הערקוםאו
 בנקשר שם שמטריפין במה אבל יב"ח. ל"מ רגל חפרבנברא
 הקשירה אחר יב"ח שחי מה מהני שעשי"י ובנקשרשאשי"י
 מהערקום שנשמט בשיק שם שהטרפנו במה בצוה"ג. בדיקהוא"צ
 בשוק שם שמטריפין במה אבל בצוה"ג. בדיקה וא"צ יב"חמהני

 חודש י"ב דמהני בנתרפא מלבד יב"ח ל"מ מהערקוםשנשבר
וא"צ
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 ל"ם שנשבר בערקום 'טם שמטדיפין בטה בצוה"ג. כריקהוא"צ

 במה אבל השבירה. חשש לענין ולא צוה"נ חשש לענין לאיב"ח

 שא"צ ציה"ג לענין בין יב"ח מהני יטאשי"י בנקשר שםשמטריפין
 דליכא יב"ח בסוף רואה דאפי' השבירה לענין וביןבדיקה,
 אבל יב"ח. מהני שהטרפנו באופן הפניסים בצוה"ג כשר.חיפוי
 יב"ח. ל"ם שם בווראי שהטדמנו באופן שנפסקו החיצוניםצוה"נ
 ריעיתא נראה הי' ואם יב"ח, מהני מספק 'טם '2הטרפנוובמה
 חורש י"ב אח"כ וחי' ונתרפא הנתבאר צוה"ג ,טבמקום הכ'2רעל

 יב"ח ל"ם הניבים מחמת יר בנשמט שהטרפנו במה כריקה,א"צ
 הדק ג.ר שגם אח"כ חי' ראם היתרות 'טנתעכלו ברוא'מלבר
 הריאה נקיבת מחשש שם שהטרפנו ובמה כשר. אפ"הנתעכל

 יב"ח. ל"ם עצם חצי ער לנוף סמוך או הנ.ף תוך נ'2בר אםאז
 שהטרפנו ובמה יב"ח. מהני מאסיתא לגמרי יצא אפי' בניטמטאבל
 נ"ג בסי' כמקומו נתבאר כבר י2נשבר או 'טנשמט העוף בנוף'טם

 ס"ב(: בסי' )עי' ונשמט הנשבר אברו'ענין

 וברקוה מרגלי' באחת צולעת והיא חויבת פרה שאיהת,טב
 ואמרו שבר איזה ירגישו לא אם רג5באיתו

 הקולית בעצם מבחוץ נפוח מקום שיש רק שבר שום מדנישים'טאין
 הפרה שמכרה האשה וגם הכאה מחמת בא ובוראי לגוףהסמוך
 אם צילעת להיות התחילה ואח"ז אותה הכו שהבהמותאמדה
 הפ"ם: במקום להתיר העלה ו' םי' שאול נבעת תשו' מותר.חלבה

 ונקשר לגוף סמוך הקולית בעצם שנשבר עוף ע"ד שאלהתשנ
 הרגישו לא מי יחר עופות שני עור עםינמלח

 העלה חיו"ר כ' סי' נוב"י תשו' והדחה. המליחה אחר ערבשבר
 עמו שנמלח מה להתיר יש נגרו דוב ויש מינו עם נמלחראם

 בדיעבר קליפה בלא אח"כ נתבשל ואם שמן הוא אפי'בקליפה
 וכ"ה לקולפו. נקל אם הבישול אחר לקלפי וטוב אסוראינו

 באסאן הגמהר"י עמו והסכים נ' סי' חיו"ר צרקה שמשבתשו'
 )עפ"ת(: נדולים. כמהועוד

 מהרגל האמצעי עצם שנ,טבר אחת בתרנגולת מעשה שאלהתשר
 אגודלין אב' יותר מעט היא השבר נוףומקום

 ירר ובהקשרים יפה קשר זע", העצמות ונקשרו העצםמהתחלת
 שיעור לתוך מעט שנכנם ער למטה העליון העצם מחציהחלק

 כגזף מקשה הי' לא השיעור לתוך שירר והמעט התחתוןהאגורל
 קנארפיל שקורין חפחום כמו הי' אך לו עצם מראה ולאהעצם
 אגורל ריחב מרדו ואם לכפפו שידצה צד לכל כאנמוןונכפף

 ער ולא הנ"ל החסחום ער הבוכנא עם התחתון העצםמהתחלת
 הצר אל הנ"ל החסחום כפפנו אם וגם מרווח. אנורל הי'בכלל

 בכלל הבוכנא ויא הבוכנא ער ממש העליון מעצם למרירוהתחלנו
 החסחום כלות ממקום מדנו אם אך מרווח. אגורל ג"ככ,צאנו
 לא ביני שביני הרווח רק בכלל הבוכנא ולא הבוכנא המקוםער
 באגודל לא ביני הכיני טדדו יאם ביותד. מצומצם אגורל רקהי'
 היא מותרת התרנגולת רין היאך בשופי. אצבע הי' באצבעאך
 דיעותא. שום נדאה ולא צד בכל ובשר העור ברקנו נם אסורה.או

 ובה"ג כה"ם להתיר באריכות העלה רעה יירה חלק ע"חתשו'
 סעודתם פורעי שלצורך ועוד י2ם וכתב נ"ו( סימן בפ"מ)וכ"ם

 אורחים: לכבוד בכלל איןבפונרק

 נוסימן

 יחד( נקשרין שהגירין )מקום צוה"ג ניטלו אם שאלהתשה
 החוט. באמצע נפסקו רק לגמרי נטלו שלאאי

 העצם שכל אע"פ טריפה נפסקו בין לגמרי 3ימלו דבין מבוארשם
 עב א' שלשה הם גידין צומת רבבהמה ורע וש"ם )ש"עקיים
 שמפרידין אותו והוא הדקין שנים על מונח העב דקיםושנים

 והעצם בבשר הרבוקים הם והשנים ברגלי' הבהמהכי2ת'לין
 שהזנב במקום מבחויו בסופן יטי"ך הנקרא האמצעי בעצםומקומם
 הגוף חיל לצר מבפנים נם ממש כאלו בו כיוצא ויש עליו.נופל
 שנבלעים אחדים גירים ויש בעצמן. החיצונים גידין אותןנגר
 כשר צוה"ג חסר נבראת ואם על"ש(. צוה"ג בכלל ואינםבאלו
 ,הארכובה מן שנעקרו רק לגמרי נטל. לא ואם )פ"ם(.בה"ם
 דטריפה ופר"ח וש"ך ט"ז דעת למעלה. עד מהעצםונקפלו
 רלא וצ"ע להקל אין ולדינא סיים הפ"ם וגם ראב"ר(.)כשיטת
 למעלה נחתכו אבל מהגוף, יונקים עריין אם בכה"ג דמכשירכב"י
 בנתקפלו להקל העלה והפ"ת רטריפה(. מורה הב"י גם עצםמחצי

 קיים עריין הוא שנתקפלו המקום ואם כתב והכר"י)כב"י(.
 כשר: מחובר ויהי' למקומן לחזורויכול

 דצוה"ג י"א בש"ע פלוגתא שם צוה"ג. הם איזהו 2טא?התשו
 שהזנב חוץ כלפי האמצעי בעצם בבהמההם

 הבהמה. חלל לצר פנים כלפי שהם שאומר מי '.יש עליו.נופל
 ראשונה הסברא אבל הסברות כשתי להחמיר ויש הרם"אוכ'
 וב"ח )ר"ם הסכרות כשתי להחמיר יש רינא ולענין עיקר.הוא

 המנהג שנתפשם שכתב כלבוש )ורלא ופ"ח( ש"ךומהרש"ל
 נוטה הפ"ם ורעת ב'(. כסבדא ולא א' כסברא האליבארצות
 הל"ש העלה )וכן בהפ"ם אפילו הפנימים נפסקו אפילולאסור
 נשאר לא אם ורוקא טריפה(. ספק הוי הפנימים נפסקו אורבניטל
 עוה"נ. בכלל שיש שלישים( )מי"ב שלכוים שלישים ארבעהמהן
 לאח"ש או נפסקו בחיים אם בספק ואפשר כשירה בלא"האבל

 באופן הפסיקה דאם בדי"ז העלה )והל"ש טריפה.רבחיצינים
 טריפה ספק דהוי באופן ואם טריפה, ספק בזה הוא טריפהרוראי
 אבל הפ"ם. באין אף ובעוה בבהמה בהפ"ם( בזה להבשיריש
 והל"ש )פ"ם( וכשר ס"ם לעשות יש בפנימים כה"ג אידעאם

 דהיכא דנ"ם כתב והם"י בעוף. כין בבהמה בין דוקא בה"םמיקל
 מפק יש כגון )יר"ל א' אסברא לסמוך יש להתיר צד עורדיש

 צוה"ג העיקר כעוף דגם ורע ס"ם(. כוטעם להקל רישבפנימיים
 דכ"ע אליבא דהמנהג דכתב כבה"י )רלא פנים לצד ולא מבחוץהם

 כמו גדול בעוף ונ"ם כן( קיי"ל ולא מבפנים הם צוה"גרבעוף
 הפירושים ככל להחמיר צריך לברוק אנו שבקיאין וכד.מהאינדי"ק
 המודה וצריך בתרווייהו מט"ז יותר והם ומבפנים מבחוץולבדוק
 והעלה אבה"י חולק י"ז כי' צרקה מעיל תשו' וגם )פ"ם(ליזהר
 בכל או העוף חלל מצר הן צוה"ג במקום בע-ף רקבון שישרכל
 צוה"ג והתחלת שבת. וככוד הפ"ם במקום אפי' לאסור הרגלצררי
 הנמכרת לארכוב' השוק שמחבר קטן עצם והוא מהערקוםלמעלה
 קונ"י שקורין התיניקות בו שמשהקין הוא וה ועצם הראש.עם

 ערקום לו יש שמות דד' ופ"מ ובל"י מהרי"ל וכ' טשי"ך)ובל"א
 גידים וצימחים מתחברי ממנו ולמעלה טשיי"ך( קונ"יארכוב'

 בשר כעין וחוזרים שמתרככים עד בשוק ומתפשטים ועוליםאלו
 היא התחלתן ושיעור .פנימים חיצונים ג"כ יש ובעוף)ש"ע.

נ"כ

,4י



גט*יעת נו סימן טריפותוקלכרועהקי27]

 'טבין והגלי"ר ערקום בעוף אין כי התחתונה מהארכובהימעלה
 ובפנימים החיצונים בעוף צוה"ג מתחילין שם לארכובהה'2וק

 שני וכדומה ואווזא אינרי"ק כמו הגם בעוף למעלהושע-רם
 הבוכנא מלבר א' אגורל ודומיהן התרנגולת כמו הדק ובעוףא;וריין
 אם בריקה בלא כשר השיעור מזה למעלה שנפסקו וכ4ל"ש(.

 החוץ בצר בצוה"ג יבר'ק רצריך הל"ש וכתב ע4"ש. עוב"חרק
 הגוף חלל כלפי העצם בפנים וגם עליו נופל '2הזנב מקום עצםשל

 טריפה: אחר במקום נתקלקי רק ואם בעוף ובין בבהמהבין

 רכשירה מב'אר '2ם הערקום. כנגר ניטלו או נמפקו שא?התשז
 כנגר רק לפנינו רנחתך כגון ורוקא)'ט"ע(

 הערקום דנשבר היכא אב4 מלמעלה( רצוה"ג ח'ש'2 )רי'כאהערקום
 צוה"ג בבריקת בקיאין )רא"א טריפה. רצוה"ג ה'2שאואיכא
 רלא שע"ר בדעת וש"ך ב"ח מהני. לא שאשי"י נתרפאואפילי

 בנחתך ררוקא שע"ר( )ברעת כ' והט"ז כה"ג(. דמכשירכמהרש"ל
 צוה"ג. יש וראי 'טשם טריפה אז לשוק הטשיי"ך ביןהארכוב'
 רהצו"ג ורע לכ"ע כשירה שאשי"י שנתרפא כל בטשיי"ךולרירי'
 עצם לאותו שוק בין נחתך ואם לשוק. הטשיי"ך בין הםבבהמה
 הווין לשוק ארכוב' בין רבעוף נ"ה במי' נתבאר )יכברטרפ'

 פ"מ(: כלל. טשיי"ך ליכא רבעוף להקל ואיןצוה"ג
 להיות שמתחילי' ממקום רצוה"ג ארכן שיעור כמה שא?התשח

 שם גסה. בבהמ' בבשר שמתפשטי' ערצומתים
 )וכ"ה אצבעות י"ו ארכן גסה רבהמה י"א בש"ע פלוגתאמבואר
 שיעור שהוא שא'מר מי ויש זו(. כרעה להלכה הש"ך ברעתהפ"מ

 במראה אלא שיעור חכמים נתנו לא רקה ובבהמה אצבעות.ר'
 צוה"ג רין להם יי2 ועבים קשים לבנים שהם זכון שכלובמישוש

 רין להם אין ורקים קטנים שהם או להתרכך מתחילין כשהםאבל
 קצת-'מזהירין לבנים אלא כ"כ לבנים שאין ובמקום הגירין.צומת
 שנבלעים אחרים גירין ויש הגירין. צומת הוי לא זכוכיתכעין
 )ש"ע הגירין צומת בכלל אינם ואותם בנקבות או בזכרותבאלו

וש"פ(:
 רבבהמה נתבאר )רכבר בבהמה לבר' העב גיר נחתך שאלהתשט

 מבואר שם רקים(. וב' עב אחר ג'צוה"ג
 שהרי כשר לברו העב נחתך ראם רמ"א( רעת )וכ"נ המחבררעת

 גרול העב שהרי כשר ג"כ הרקים הב' נחתכו ואם שניםנשארו
 רנחתך לא אם מיעוטו אלא הצומת כל ניטל לא והרימשניהם
 רעת והוא ש"פ )בשם 'הש"ך טריפה. ראז כוהם א' כל שלרובו
 טריפה נמי רבבהמה כ' רש"י( כשיטת וסה"ת וסמ"קסמ"ג

 ראורייתא. באיסור להחמיר וראוי מהן אחר לרוב אפילוכשנפכקו
 רהרבה כ' והכר"' המחמיר( אחר הולכין תורה )רבשל הפ"מוכ"כ

 )ובה"מ להחמיר ויש בנין. או מנין רוב ניטל בין מחמיריןפוסקים
 הכו ראם הפר"ח וכ' להקל(. האחרונים מצררים צרריםועור
 בריקה. וצריך צ'ה"ג לפסיקת לחוש יש בחץ שלה הנשה כגירבהמה
 תוך נפסקו או שנטלו בהמה של החיצונים רצוה"ג כתבוהל"ש
 ורוקא טריפה. וראי ה"ז ארכן שיעור כל נקפלו שרק אושיעורן

 מהרקין א' של וברוב העב בכל או שלשתן ברוב הפים.קאם
 טריפה. ספק רק אינו בלא"ה אבל מהרקין ובא' בעב הואוהקיפול

 שנפסקו או שלם א' מכל שליש שנשאר רק בכולן פיסוק ישואם
 שלישים וב' העב כל י2נפסקו או מהרקין א' מכל ו,2ליש העבכל

 ושליש הרקין ב' שנפסקו או שלם כ'לו נשאר הב' והדק א' רקשי
 כשר:כוהעב

 הם רבעוף מבואר שמ ומקומן. בעוף צוה"ג ריז שאיהתשי

 נפסק ואם י"ו והם בבהמה כמו האמצעיבעצם

 צוה"ג שכלים מקום 'סי' וש"פ(. )ש"ע טריפה מהם אחר שלרובו

 לשער יוכל לשער שבקי ומי )ש"ע(. דקה כבהמה כסימניםבעוף

 צוה"ג. הוי קשים שהם זמן כל קטנו ולפי גרלו יפי עוףבכל

 ישער לשער בקי שאינו ימי צוה"ג. ל"ה שמהרככיםובמקום

 ש"ך )רמ"א שמתחילין ממקום בעוף ש"ב( )אגודל אצבעכרוחב

 בעוף. אצבעות ב' הפחות רלכל כ' רש"ל ב'2ם והט"זכר"ו(.

 )ובבהמה אצבע שיעור יהקל י'2 יי"ט או שכת רלכבור סייםוהפ"מ
 )כגון מאר קטן בעוף בין ולעולם לעיל(. שיעורו נתבארכבר
 ובין כר".( אבר מחצי יותר הוא אצבע 'טרוחב וכרומהיונה

 )ש"ך האמצע' עצם מחצי ימעלה צוה"ג אין וגדולה גסהבבהמה
 שלה אבר שחצי תרנג'ל כמו הגרול ובעוף רמ"א(. ברעתוכר"ו
 ,ט"ך כדעת והוא באצבע רדי הכר"ו כ' אצבע מרוחב יותרהוא
 בחצי רק לשיר שאין י"ז סי' החרש.ת ב"ח תשו' רעת הואוכן
 ט"ז כודכרי לזוז שאין ג"כ מסיק למע"ה בפתיח' ול"שעצם.
 והפ"מ כש"ך הגרע"א וכ"ה היתר. צר עור ביש זולתוש"ך
 י2יעור ל,2ער "ט גרזל בעוף ומ"מ סיים וריט"ל( ט"ז כרעת)והוא
 צוה"ג בבריקות בקיאין אין ואנו הרם"א וכתב לחומרא.-ב"א
 ט"ה הרבה הן עוף '2ל רצ'ה"ג )כיון לברוק רקי2ה מי2ום עוףי2ל
 אותם לברוק יוכל י2לי2ה רק ואינם גדולים עתידל בבהמ'אבל
 העצם( נשבר )כטן נרולה ריעותא יטאין כל בבריקה י2בקימי

 אפי צ'ה"נ במקו' מכה דאיכא מקום בכל ולכן פ"מן)עי2"ך
 וטריפ' בעוף ואא"ב בריקה צריך שהל מאחר הרם ונצרר נפוחרק

 וצריך הנפוח. לפי רהכל וב"ח( רי2"ל )בי2ם הם"ז וכ')רמ"א(.
 רקבט בו יש אם בו ולע"ן הנפ'ח לחתוך שיטריף קורםהמורה
 אבל להטריף. יש אז מהחוטץ אחד חוט לנפסק לחוש תשונפוח
 או בלא"ה בל"א שקורין כמו מראה שנשתנה אפי' רקבוןבלא

 לגמרי מכשירץ נפוח ולא לקותא שום ראץ 'כה"ג גע"ל אוברף"ן
 ער הרבה הרם נצרר רוקא להיות רצריר שכתב מלבוש~כ"נ
 למה מועט רם בצרורת אבל הדם. מפני ניכרץ הגירין שאיןכמעט
 ראסור בזה הם"מ וכ"כ בגירין(. ריעותא יטום ברליכאנטרף

 ראץ שבו"י בשם כתב להב"א בחנם. ישראל ממוןלהפסיר
 הרם ונצרר בנפוח הפוסקים כמ"'ט רק צוה"ג בריקת עללסמיך
 על לססוך לא אבל בלא"ה. וריעותא רקבון יטם אין אםיראה
 להחמיר טוב לחור טראה בשיחי אף ומ"מ ממי2 צוה"גבריקת
 טריפה. בעוף רקבון או רם הרבה יש אם הראה 'טיחתוך ע"יולעיק

 ובל"י ר"מ יבדוק לברוק 'טיכול מי ונמוח רקבון יש אפי'יבבהמה
 כשלא וכ"ש להטריף יש צוה"ג במקום חתך י2ם י"2 ואםעפ"מ(.
 )עח"א חי"2יט לעולם פנים לצר הוא י2הנפוח ובין בטובהולכת

סט"ו"
 הרנלים בכח שקושרין נזרמן הרוב על אבל כ' והכר"ו

 בי2ר וקצת העור נחתך ואם סביב. ירוק הקשירה רושם'נראה
 והב"א ל"ח ר' סוף יוסף במטה )וכ"ה כשר ניכר איןח2וב
 ראיתי באינרי"ק אבל עופות. בסתם זה כל בדמ"א וכתבהביאה
 וכל ממש עצמות רק ףדים ואינם חוטים ט"ז בו שיש פעמיםכמה
 ה"ה ראותא הפ"מ וכ' ובעיה בחוש אותם לראות י'כלארם

 עכ"פ. זהירות וצריך בשניהם אבריק' לסמוך "ט ובה"מכאינרי"ק
עיר
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 שאין קארפאסוו"א 'טקורין עוף ט'1 ריש רמש"א בשם כתבעוד
 שאמר. על ולהתיר ע"ז לסמוך אין ומ"מ הוא וכ' צוה"ג.לו

 מומחים. חכמים מפי בקבלה שבא לא אם צוה"ג לו אין המיןראותו
 כ' והל"ש עופות. בשאר כמי טריפה צוה"ג במקום נקשרואם

 בכללם יש השוק בעצם והפנימים חיצונים צוה"ג ג"כ ישרבעוף
 מתחתית ב"א תוך מהפנים א' של רוב נפסק ואם ממ"ז.יותר
 מטפק. טריפה בתרנגולת א' אג.רל תוך ואווזא באינרי"קהשוק
 כבבהמ'. דינו עצם חצי ער עוף של הפנימים מצוה"נ א' נקפלאם
 למעלה נפמק אם אז ברק ואצבע הנם בעוף ב"א ער נקפל רקואם

 למעלה נפסק אם אבל סריפה. ספק ה"ז מיר הקיפולובסוף
 מתחתיח נפסק אם אב5 טריפה. ספק ה"ז מיר הקיפולובסוף
 לפיסוק הקיפול בין רבוק מקום שנשאר רק למעלה שנפסק אוהש.ק
 ונצרר נפוח כגון הפנימים צוה"ג בסהום ריעותא יש ואםכשר.
 בעוף רקבון בו יש ואם ולברוק. בבשר לחתוך צריך וכה"גהרם
 ואם וכשר צוה"ג בורקין גם ועוף בבהמה אבל טריפה.הרק
 ברק אצבע משיעור לכועלה עוף של החיצונים מצוה"ג אחרנפסק
 בגם וב"א ברק אגורל נפסק אם אבל טריפה. ספק הוי בגםוב"א
 ואם טריפה. וראי הוי בגם וב"א כדק גורל אורך כל שנקפלאו

 צריך רם צרורת מעט או נפוח החיצונים צוה"ג במק.םנמצא
 רם צרורת או נרקב בשר נמצא ואם הבשר. עומק תוךלחתוך
 בהם"מ צוה"ג בריקת ע"י כשר ובאווזא טריפה הרק בעוף איהרבה

 שינוי רק מבחוי1 הי' אם אבל הפ"מ. באין אף ואינריקובבהמ'
 וניכר בשר קצת עם בעור בבהמה חתך או .סרק רושם אומראה
 והל"ש הבשר. לברוק א"צ בכח הרגלים שקשרו ע"ישנעשה
 ולסטה השוק עצם מחצי והוא צוה"ג במקום שנשבר שוקהעלה
 בעוף בין בבהמה בין טריפה נקב בלי שלם העו"ב אפי' נקשרולא

 מס"ז יותר השוק חצי יהי' שלפעמים גרולה בבהמה'מ"מ
 השוק. מתחתית אצבעות ט"ז ער אלא להטריף איןאצבעותיו

 חו,1 ובצד פנים צר אל הזנב כלפי חוי1 מצר באלכסון נשבראם
 השוק מתחתית אצבע הוא פנים ובצר עצם מחצי למעלההשבר
 צוה"ג במקום 'טנ'2בר ש.ק כשר. גרול בעוף ב"א או קטןבעוף
 בין בשר שלמים הם יאם בצוה"ג בורקין ועוב"ח שאשי"יונקשר
 צוה"ג אבריקות לסמוך אין באווזא אבל באינרי"ק, וביןבבהמה
 ושוק כלל. בריקה מהני לא בתרנגול הרק ובע.ף בהפ"מ.אלא

 אצבעות מט"ז או עצם מחצי שהוא כבהמה צוה"נ במקוםשנשבר
 והחיצונים הפנימים הגירין וגם יטלם ועו"ב שעשי"י ונקיטרולמטה
 שהוא רק עצם מחצי למטה שנשבר יאינרי"ק כשר.'טלמים
 אבל בהפ"מ באווזא וה"ה ודיו החיצונים בירק מב"אלמעלה

 טריפה: הרקבעוף

 יפה. ונתרפא ונקשר צוה"נ במקום העצם נשבר שאלהתשיא
 לא אם מתירין יש בש"ע פלונתא מבוארשם

 צוה"ג, שיברוק ער אוסרין ויש השבר שע5 הבשר מראיתנשתנה
 ובבהמה טריפה. העוף בבריקת ראא"ב לרירן עיקר וכן רם"אוכ'
 ונתרפא וחזר נשבר אם אבל בבהמה נם לאסור יש שב.ר ערייןאם

 אבל שי"י אל שכר כשנקיטר ורוקא )ש"ך(. בבהמה אנובקיאין
 במקום רניטבר עור וכ' )פ"מ(. הבהמה להתיר אם צ"עבשעשי"י
 מיום בעוף יום כ"א או בבהמה יב"ה שהיית מהני לאצוה"נ

 אם ומיהו נתקלקלו(. עתה 'טמא שעה בכל )רחיישינןהשבירה
 מיום בעוף יום -כ"א יב"ח שהיי' מהני אח"כ היטב ונקשרחזר

 נ"ה. סי' עיי"ל רמתיר לט"ז הערקום בתוך בנחתך )וכןשנקשר

 מהני ותהי' יחתוך ולכך מהני החיתוך לאחר יב"ח שההדאם
 ונקשר עצם מחצי למעלה השוק נשבר הבל"י וכ' בע"א(.ולא
 עוקי1 שאין אף לצוה"ג אצבע תוך למטה יורר העלי.ן ועצםזע"ז
 התחתון ועצם זע"ז ונקשרו שנשבר באווזא הכנה"ג וכ"כטריפה
 אצבע כשיעור למטה יורר הי' העליון עצם אבל אצבעות ב'הי'
 אין אמנם הפ"מ וכ' מסריף הררב"ז אבל הכשירו, אחרורוב
 אין רעוף ורע ש"ר. יו"ט. או שבת .צורך בה"מ לאסורבירי
 ובאמצע כבוכנא עיגרל יש השוק שמתחיל מקום ובגליר ס'טיי"ך5ו
 וברקתי בפנים( שצוה"ג ריעה יש )גם שם שוה העצם שאין פגםיש

 שיעור למרור ראין ונ"ל מהבוכנא. למטה נקשרים קצתוראיתי
 מצאתי' שלא אף זה ורבר ההוא. הבוכנא שכלה אחר אלאאצבע
 נמצא וזה יוצא חר עוק'1 בי שאשי"י ואינו )פ"מ(. כך נ"למ"מ
 יש לא אם הבשר מראית נשתנה אם ירוע שאינו אף האכילהאחר

 הביאו(: והב"א ך"א סי' נוב"י )תש.' ס"ם משום5התיר

 אצבעות ב' השוק שנשבר בעוף לירי בא מעשה לטאלהתשיב
 ברקתי אמנם ניכר. שאינו כמעט ונקשרמצוה"ג

 ארכזב' ער התחתון חלל לתוך יורר הי' העליון עצם כיוראיתי
 ואח"כ מאנורל פחות השבר הי' ושמא נעשה רבילרותו ספהוהי'

 העליון שמא להיפוך א' וטריפה למעלה יעלה התחתוןנתגרל
 זו רבמעשה כ' הפ"מ שם ה"מ. והי' וכשר למטה אח"כגרל

 שהעליון רואה ראם המורה עיני ראות לפי הכל ומ"מ ומייםהכשיר
 טריפה עוף של בצוה"ג שאא"ב לרירן רקב.ן בו יש והתחתוןבריא

 להקל: לסמוך ואין )הנתבאר( מספקבכה"ג

 נזסימן
 )דלא מבואר נ"ז בסימן ררוסה. הרין הוא היאך שאלהתשיג

 מעלות מעלות אלא ברריסתן שוה ועוף חי'כל
 ובבל בחיה(. בין בבהמה בין בגסה אפי' רריסה לו יש האריהן

 ימברנו )שמא לגוי למוכרה אסור רריסה יוראי רחיישינןמקים
 ומטיל בצפרניו מכה ארם לו שיש שמי היא ודרוסהליי2ראל(.

 ואין ארם להם אין טהורים ועופות חיות וכל )ט"ז בו ושורףארם
 הציפורן כל בניטל ארם מטיל אין הצפורניים ניטלו ואםר.רסין(

 בצפרנו ותוחב הלשון בש"ע )רמ"ש ארם מטיל הבשר עד ניטלהא
 להציל באים אם ל"מ הרורסים ובכל פ"מ(. ורוקא. לאהוא

 אין אפילו אלא בערה( )רחמתו ארם מטיל וראי ראז מהרורםהנררס
 להם שאין ובאותן וש"פ, )ש"ע ארם מטיל ג"כ להצילובאים

 ופ"מ(: ש"ך רורמין. אין מהם במצילין אףרריסה

 המחבר רעת מבואר שם רורם. הוא מין באיזה זאב ען4ללך;ת'2.ר
 ואפילו גסה בבהמה רריסה לו ראין הט"ז()וכ"ה

 לו יש דזאב וש"ך הב"ח )ורעת עגלים, רהיינו '2בהםבקטנה
 בבהמה באכילה לאסור המנהג וכן גסה. כבהמה אפיל.רריסה
 להקל(. יש קצת רבהפסר ופ"מ הש"ך ורעת הפ"מ. באיןגסה

 להחמיר יש )ובעגלים חי. כשהוא לנוי ימוכרו מותרומיהו
 מיקל ל"מ סי' הב"ח תשו' ב,טם והב"א בהפ"מ. אףבאכ.לה
 יש שבהם גרילים אפי' כבשים כגון ברקות אבל יגו.(.למכרה

 אחר ראם הבל"י )וכ' חי. כשהוא לגוי למוכרו ואכור דריסהלו
 אבל ישראל. בבהמות לאסור אין מזאב נררסת שהי' נודעה'2חיטה

 עפ"מ(: מגוי. לקנית אסורעכ"פ
שאלה
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 חבלה בה והי' 5ישרא5 פרה שמכר בנוי מעשה שאלהתשטו

 יותר בה פנע שהזאב ואמר אותו ושא5ובגופה
 שם לא. או לעצמו הפרה 5קנות הישרא5 רשאי אם שניםמש5ש
 בבר אם וה"ה לקנות יכיל מיר הגוי 5י' אמר 5א דאם הפ"טהע5ה
 והב"א 5הק5. 5סמוך יש הפ"מ ויש 5חזור רוצה אינו והגוילקחה
 5אמר מס5"ת גוי נאמן ראין נוטה רעתו י"ח סי' הב"ח תשו'בשם

 לעדר: נכנםשזאב
 מבואר שם רורסי'. מין באיזה .שועל ונמי' חת1ל שאלהתשטז

 רריסה. להם אין גרולים שהם כל בכשביםדאפי'
 )ש"ע העופות בכל וכ"ש וטלאים בגריים דריסה להם ישאבל
 שיראים המצויים חתולים ריש רורמים החתולים כל לא ומ"מוש"פ

 רירם(: הוא חתול רמין רק ליגעמאר

 להם ראין מבואר שם רורם. מין באיזה חולרה שאלהתשיז
 . בבהמה וכ"ש וטלאים בגריים אפילודריסה

 טחור"ז )וה"ה מהם. בגסה אפילו העופות בכל רריסה לי ישאבל
 בש"ע(: ע"ש פ"מ חולרה. רין ג"כ לו יש מאררי"ראו

 דריסה לכלב דאין מבואר שם רורם. הוי אי נלב שאלהתשיח
 ומיהו בע"ח(. בשאר )וכ"ש בעופות אפילוכלל

 ש"ע להטריף נ"א בסי' )הנתבאר מקוץ גרע לא החלל עד ניקבאם
 בקיאין אנו רחב קנה כמו רחב השן מקום אם ומיהיוש"פ(.

 : נ"א( סי' עיי"ל )פ"מלברוק

 רכל מבואר שם דורמים. אי טמאות חיות שאר שאלהתשיט
 בגדולה רריסה לה אין מזאב גרולהשאינה

 יש אבל ט"ז(. בזאב גדול )ואפילו ועזים כבשים כגוןשברקה
 מהזאב גרול הוא ואם בעופות וכ"ש .טלאים בגריים רריסהלו

 ברעת )ט"ז גסה בבהמה אפילו רריסה לו יש ונמר( דוב)כנון
 באבילה להתיר אין ונמר מרוב דרוסה ספק ומיהו וש"פ.רמ"א
 בדקות אבל בהפ"מ. למוכרו מיתר לגוי ומיהו פ"מ(. ס"םמחמת
 כארי הוא הרי מארי גרול הוא ואם )פ"מ(. לגוי למוכרואסור

 וש"פ(: )ש"ע בכל דריסה לוויש

 מבואר שם רריסה. להם יש מין באיזה עופית שאלהתשכ
 והגם שפארבע"ר הניו מן )חוץ העופותדכל

 בבהמה( )וכ"ש וטלאים בגריים אפילו רריסה להם איןאלגאסטע"ר(
 לבית בצפורנו נקב אם וטלאים בגריים רריסה להם יש הגםוהנץ
 לבדוק אא"ב רחב בצפורן )ואפי' ארם מטיל שאז רוקאהחלל
 אפילו רריסה לו יש והנץ ופ"מ(. עט"ז הוא רריסה דמטעםכיון
 אפי' ובנ"י )כתורים הרק מן שיהא ובלבר ממנו גרולבעוף

 1ח11זות תרנגולת )כגון הימנה בגרולים לא אבל שבהם(הגדולים
 לו יש קטנים שהם כל 1הא11זים לחלל(. הגיע לא אםוכיוצא
 עומות ושאר וש"פ(. )ש"ך החלל לבית הגיע לא אפילו בהםדריסה

 גדול שהוא בעוף לא אבל שכמותם. בעוף רריסה להם ישהדורמים
 )ש"ע העופות בכל רריסה לו יש וכרומה( נשר )וכן .הגם.מהם

וש"פ(:
 רריסה ראין מבואר שם רורמים. הם אופן באיזה שאלהחשכא

 ובעוף ובחי' ברגל לא אבל ובצפורן ביראלא
 טקוץ גרע לא ומ"מ ררים' בו אין שן )וה"ה באגפיים. ולאברגל
 כגון מרעתו שלא אבל הרזרם מדעת אלא רריסה ואיןפ"מ(.

 והכה ישן הי' הדורם )או בצפורנו ונתחב מקרה דרך עליושנפל
 אלא רריסה ואין וש"פ(. ש"ך רריסה ל"ה מרעת שלאהבהמה
 בנררס צפורנו שנפץ ראינו אם אבל ונררם. רורם שלמחיים
 נשחט או יריו חתכו או הרורם מת צפורנו היציא שלאשער

 יציאת בשעת )ואם ארם. מטיל נטילה רבשעת כשר ה"זהנררם
 ואם ארם. להטיל שעה באותו כח לו אין יריו הרורם שמטנפש

 רורם ממשכה רמהתחלת טריפה והומת צפורן קצת למשוךהתחיל
 מעוף או מחי' בו תחובה וצפירן לפנינו בא אם אבל ופ"מ(.פר"ח
 בעופות הצורים אלו )לפיכך וררם וחזר ררם שמא חוששיןהרורם

 שכן אסור צפזרנו שהסיר קורם להנררם שחטו אפילוהרורמים
 ררם שלא ראינו ואפי' שיצורנו ער פעמים כמה בו שמכהררך
 או בכסף צפורניי מצופה ואם להחמיר. חיישינן קורםאותו
 לא דאז מאברים א' ניקב לא אם רריסה לו אין וכרומהבזהב

 וצל"ר(: בה"י בשם )עפ"מ מקוץגרע

 רחוששין מבואר שם ררוסה. לספק חוששין אי שאלהתשכב
 הזאב וכן השוורים. בין ארי שנכנס ראיאם

 כגון למעלה שנתבאר הרורסים ושאר הרקות בין שנכנם)וכרומה(
 לכלוב נכנם אם הרורסת מחי' וכן בררלם או חולר' או הרורםעוף
 שמא רחוששין אמורים כולם תרנגולים של ללול או עופיתמלא
 רחב מקום הוי עוף לנבי ומחיצה גרר המוקף חצר אבלררסו.
 מ"מ הנררסת עוף לפנינו ואפילו בכלוב. אא"כ לררוסהול"ח
 בעוף דמחמיר כרמש"א רלא ש"ע ברעת )פ"מ השאר עלא"ח

 צריך הנררסת בחי' רוקא אלא כלוב בעי .לא בריר אפי'הנררסת
 פ"מ(. כלוב רצריך מודה הרמש"א גם מקור' הריר וכשאיןכלוב.
 צר במקום הוא אם וצועקים מתרערים והם שותק הוא שיהאוהוא
 מקום מקרי ומחיצה גרר שמוקף חצר ואפילו מפניו לבריחשאינו
 בנכנם ומ"מ ומחיצה גרר מוקפת שאינה בקעה )ורוקא בבהמותצר

 אחר נמצא אפי' גרר מוקף שאין רחב ובמקום המוקף( רחבלחצר
 גדולים בשם ורמש"א וש"פ. ש"ך לאינך חוששין אין ררוסהמהן
 תשו' אחר חדר והכל בנין מכל פנוי )חלל רחב חצר ראםכ'

 אמות מאה המשכן כחצר לאסור( יש דבלא"ה נ"ג סי' נתיביםמאיר
 וב"א(. ופ"מ ט"ז )עי' רחב מקום מקרי גדר מוקף אפי' חמשיםעל
 צועקים והם )וצועק( מקרקר הוא או שותקים והם שיתק הואואם
 קצת שראינו אירע אם ובכה"ג וש"פ )ש"ע לררוסה חוששיןאין

 רחתך נטצא ואם הגרע"א(. צ"ע וושט של הפנימי בעוראורם
 ותשו' ומ"מ צ"צ רוקא בפניו ומתה הרגו )או מהן אחר שלראשו
 שותק הוא אפי' אחרים עור שררם ראינו ולא ז'( סי' שאולגבעת
 אם אבל רוגזי'(. )רנח השאר לאינך חיישינן לא מקרקריןוהם
 אחר אחרים שררם ירעינן רלא )אפי' אחרים דרם או הרג אופצע

 היא הררוסה אם וכן וש"פ(. )ש"ע שבריר מה כל אסירשהרג(
 והרגו מהן אחר של ראש בחתך אף אז משיגים טורח רע"יבכלוב

 רוגזי': נחל"א
 תשו' הרוגים. כבשים ב' ומצאו זאבים ב' הי' אם שאלהתשכג

 מפ"מ וכ"מ השאר להתיר העלה ק"ה סי'צ"צ
 )פ"ם(: אמורים כולם הרוג אחר וכבש זאביםובב'

 דקות בהמות של ערר ומבבו זאבים ג' באי אם שאלהתשכד
 שם לכולהי. וחיישינן צר כמקום הוי איבשרה

 דאפי' עליו חולק והפ"מ צר. כמקום דהוי להחטיר הבל"יהעלה
 רחב: מקום רק ל"ה בשדה זאביםכמה

שאלה
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 סחיצה הסוקף גדול לחצר בלילה שנכנם א' זאב שאלהתשכה
 פתוח הפתח ושהי' וצאן כבשים שם והייסביב

 סולם מע"נ לקפוץ יבולין והצאן אמה גבוה ארצה מוצבוהסולם
 מקשקשים והבבשים צועקים שהבלבים הרועים שמעו הלילהובחצי
 ררוס. אחר בבש ומצאו לחוץ ויצא הזאב שקפץ וראובז'גים
 ההצר שמוקף )בל הכבשים לשאר להתיר העלה ק"ה סי' צ"צתשו'
 לקנו' אמורים לבתחלה מ"מ ולצאת( לרלנ יבולים הכבשיםונם

 הי' עריין שמצאו הררום שהכבש ודוקא יב"ח סוף ערולאכול
 לשאר עור למוש אין נשמע שהקול מיר הרונ מצא. אם אבלהי

הבבשים:
 לאחר ופצע שועל ביניהם ונבנם בחצר שהיו אווזות שאלהתשבו

 חוץ להתיר הורה קב"ז מימן הב"ח תשו'מהן.
 צעק' קול בלילה ונשמע בכלוב שהיו בתרנגילים וכן שפצעמאותו
 הבלוב מן שנרחק אחת תרנגולת נמצא לראות וכשהלכוביניהם
 הנקבים בין ראשו תח,ב מהן ואחר ולבאן לכאן והלבו רצווהשאר
 בתרנגולי' ובן קמ"ז סימן בתשו' והתיר בררלם ע"י שהי'ואומרים
 תרנגולים ושני נבוה במסום הכלינסות על בחרר עומדיםשהיו
 היו שלא באופן בקרקע מהם למטה בזה זה קשורים היוקטנים
 ראשו נקטע והשני כולו שנאכל אחד נמצאו ולמחר לעלותיכולים

 )עפ"מ(: בבלונסות שהיו אותם התיר קמ"ח סי'בתשז'

 פרות ארבעים בו שהיו מאר רחב בחצר מעשה שאלהתשכז
 והומתו זאבים במה לתובן ובאו צאן סאותוה'

 מעשה הביא לובלין מהר"ם תשו' צאן. מט"ו יותר מהןונפצעו
 קנה וישראל שר של היו והפר,ת הצאן )ואותן בולהו לאמורזו

 דכבר הנבינות ליקח שרי הגבינות עושה הגוי ואשת המלבממנו
 מפ"מ וב"נ שם היו ופדות צאן רהרבה ביין גוי בירנתכטלו

 לדבריו(:דממכים

 תרנגולים. של בלול הנבנמים בחתולים גוהגין איך שאלהתשכח
 שלנו שהחתולים על עכשיו רסוסבין מבוארשם

 אין מקרקרין והן שותק שה.א אע"פ העופות עם הם תרבותבני
 בשלא חוששין ראין שותקים והם שותק ביטהוא וב"שחוששין
 רדיפה בלא אפי' שהבה רכל הב"ח ודעת )ש"ע. שהבהוראינו
 והם שותק זבהוא לאסור הב"ח דעת שותקים בשניהםאפי'

 והכה רדף רוקא דבעינן חולק והט"ז הכאה. בלא אפי'מקרקרין
 הוא בלום לאו רדיפה בלא רהכאה מקרקרין והן שותק בהואאף
 למברו מותר עכ"פ מקרקרין והן שותק והיא ורדיפה בהבאהואף
 אך חוששין רדיפה בלא אפי' שהבה דבל העלה והש"ךלגוי.
 וה"ה למברו אסוד לגוי אף ורדיפה וכהבאה לגוי למבדומותר

 . לנוי ומברן אסור יריהם ומכניסין הבלוב על העוליןבחתילין

 פעמים דכמה העולם סומכין מה על ירענא לא ומיים מפ"מ.וכ"נ
 רלאותו העלה והכר"ו למכרו. אף אסור ודאי וזה רדיפה ררךמכה
 בהבא' שבלול עופית שאר אבל גרירא בהבאה חיישינן שהכהועוף

 בשם הבל"י ובתב ומבה. רורף רחזינן אא"כ חוששין איןנרידא
 מהגרע"א. וכ"נ בביתם. חתולין מניחם אינן מעשה דאנשיבה"י
 רמש"א בשם הגל"י ובתב היתר. לנהוג יש הגרולים בעופותרק

 דהוא רואות דעינינ. דריסה להם יש קטנים( )ציפרים הדקרבעוף
 כצ"ע: הניחו והם"מבן

 דריסה. להם יש אי )ראטע"ן( גדולים עבברים מיני 2טאלהתשבט
 דריסה להם ראין העלה סב"ז מ"ת נוב"יתשו'

 הפנימים באברים בריקה וצריך בקוץ הוי בשיניהם נשבו אםרק
 מקזם בראש נקב יש אם כגון במשהו פוסל שנקב מקוםובכל

 שלם אם בגלגולת לברוק צריך העורף ממול בצואר אוהנלגולת
 להשהותו ואסור ונ"ט נ"ח מי' חי."ד חת"ם תשו' וכ"הובריא.

 תקלה: משוםיב"ח

 לאינהו וגם צוח או שתק אי ידעינן דלא היכא שאלהתשל
 דבבה"ג המחבר דעת שם שתקה או צעקואי

 )ועכ"פ בכה"ג לאסור לחוש הרמ"א ורעת לדריסה ח"שיטלא
 ובהפ"מ הוא בעלמא וחומרא וש"פן ש"ך לגוי למברומיתר
 בעור אורם קצת '2ראינו אירע ואם פ"מן באבילה )אףמותר
 מ"ז ל"ג מי' )עפ"מ בהפ"מ אף להחמיר יש וושט יטלהפנימי

 במה ירענו ולא דם מבעבע בע"ח לפנינו בשבא שאלהתשלא
 או כלב ע"י או הרורסת חי' ירי על אםנעשה

 מבואר שם ובדימה. זאב או ארי נבנם ראינו ילא קויוע"י
 ואין ס"ם( )ע"י מתירין וקוץ וארי כלב לפנינו ייט אםרבבה"ג
 שניהם ואם במצוי תולין לפנינו אינם ואם לדריסה.חוששין

 עפ"מ(: וש"פ )ש"ע מצוי ביותר תולין מצויאיני

 רחב במקום היו והשוורים השוורים בין שנכנם ארי שאלהתשלב
 בגבה צפורן ונמצא מוקף( שאינ' בבקעה)רהיינו

 תלינן )אלא לדרימה כה"ג חוששין דאין מבואר שם מהן. אחדשל
 כב"י. רלא .פ"מ )ט"ז מותר השור אותו ואפי' נתחבך(רבבותל
 יש צפורן בגבו מצא ובשני' א' בהמה הרג דאם הבל"יובתב
 מצ"צ .ב"נ רחב במקום אף בגבו שהצפורן בהמה אות'לאסור
 גדר המוקף בחצר צר במקום השוורים היו ואם עפ"מ(.ופד"ח
 ח'ששין לחה הצפורן אם אפילו אז תלוי אדי של צפורןונמצא

 ספק רק הוי לחה בצפורן )רק שותקים והם ה'א אם אפילולה
 בהפ"מ מתירין אז התערובית לאחר עד נודע לא ואםדרוסה.
 )פ"מ(. נורע בלא אף בהפ"מ להתיר צ"ע דדום' רודאיוביבשה
 וב"ש צר במקום הוא אם חוששין שבדיר השוורים לבלואפילו

 לכלהו דחוששין מגבו שמוטו' הצפודנים בל או צפ'רן מקוםאם
 וש"פ(: וש"ך ש"ע בדעת ס"מ דרום'( וראי )והוא צר מקום הואאם

 ברי צאן וחמשים מאה שקנה אחר באיש מעשה שאיהתשלג
 ונער בשרה רועים והמה אחד אחדלשחטם

 הארץ על רב הגשם הי' הערבים בין יבשבת נוהגם גוי שלקטן
 אמה חמשים אורך שהוא שלהם להחצר להעיר הנ"ל הקטןוהביאם
 קטן והרועה מוסים ג' עמדו חצר ובאותו אמה ארבעיםורחבו

 והיתה תלושה ואלי' מתה אחד צאן נמצא ובב'קר שם ג"בלן
 שלה אלי' תלוש' אחר צאן ועור הסופים מעמד אצלמונחת
 א"י ואמר מזה ידע או ראה אי קטן לרועה ושאלו דםומבעבע
 זאב שם הי' אם או בלילה צעקה קול שמע אם ושאלוה'מאומה
 שהי' א"א בי אומרים הבקיאין והאנשים וא"י ישן שהי'ואמר
 סכ"ר בח"ד הל"ש ברבר. דב הפסד והי' טעמים מכמה זאבשם
 לבי מלאני ולא האלי' שנתלש זו מלבר הצאן בל להתירהעלה

 בכה"ג: היטב לדקדק וצריךלהתיר
 שם מדריסה. אבריקה בזה"ז סומנין אנו אי 2צא?התש~ד

 בה מוצא ואינו ברקה דאם המחבר רעתמבואר
רושם

(4י
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 דריסה לודאי אפילו קדקוד( עד מירך שלו החלל )בכלרושם

 סוסכין ואין אבדיקה למיקם דליכא ובזה"ז היתר. לה יש)הנתבאר(
 ושבירה בנמילה )וכן יב"ח. בשיהוי היתר לה יש בדיקתנועל

 כפר"ח(. דלא עפ"מ חודש י"ג צריך העיבור ובשנת בדיקה.רצריך
 בנקבה גם תתעבר לא אם קיימא של )וולר ותלד שתתעברובנקבה
 כד"ו מהני. אי שהוליד ודאי אי ובזכר וש"פ. ש"ך יב"חמהני
 ובעוף מפר"ח(. חיים מים תשו' ועי' עפ"מ דל"מ ינראהממופק
 ושהתה ראשונה טעינה של )גמורות( ביצים כל להטיל גמרהאם
 מפק )וכן כשר. בצים להטיל חזרה ואח"כ שלמים יוםכ"א

 זמן לאהר שלימים יום כ"א בעינן מעולם הטילה שלאטריפה
 רבים ואם פ"מ(. כשר בצים ממילי' אם ואז ההוא בםפקהטריפות

 תקל' לידי יבא שלא כדי יב"ח להשה.תם אםור הנדרסיםהם
 יב"ח להשהותו שצריכין רכל להחמיר הרמ"א ודעת)מחבר(.

 ואין לתקל' חיישינן רבים( כשהם וכ"ש בםפק עומד באחד)אף
 אל.. במרינו המנהג וכן קודם ימתינו ואלא לגוי חילמוכרו

 ואף לתקל' חיישינן לא יום כ"א כ"א להשהות דא"צ)ובעופות
 בה"י בעוף גם להחמיר נכין מיהו )ש"ך(. הנדרמים רביםכשהם
 שהיא כ"מ )אבל במפיקא יב"ח כשחיו שרי ובדיעבדעפ"מ(.
 ולא טריפה וכדומה בפנים שהאדימה בררוסה כגון טריפהודאי
 בעופות ודוקא וש"פ(. רמ"א בדעת )פ"מ יב"ח שיהוימהני

 שקודין הבר באווזות אבל עופות ושאר תרנגולות כגיןהשכיחים
 שני לה שיולד עד אותם משהה ראם שבו"י דעת)ווילריגענ"ז(

 ע"פ אותם שאוכלים במקום ומותרת דרום' מפק מדין יצא'בצים
 עליו: חולק פ"ב םי' םוף והכר"וממורת

 בשם הבל"י שם באחרת. הדריםה נתערב אם שאלהתשלה
 בודאי אף בבריקה אחרות להתיר העל'כנה"ג

 י"ב )ובשיהוי בצ"ע הניחו והפ"מ )דאא"ב(. בזה"ז ואףדרומה
 בנתערב: לםמוך יש הנתבאר טעינה כדי ובעוף בבהמהחודש

 לגוי. טריפה םפק אי מריפה למכור מותר אימת שאלהתשלו
 דאמור ררוסה וםפק דדרום' דהא הרמ"א כ'שם

 הידיע טריפות אבל ידוע שאינו בטריפות דוקא היינו לגוילמכור
 יעב"ץ שאילת מיתה לאחר אלא ניכר אינו )ואפילו לכלוניכר
 מכשירין ייש . טריפות םפק אפי' וכן מותר. ע"ב( מי'ח"א

 )מטעם לגוי למכרו מותר מ"מ לאםרו דקי"ל אע"ג ההואטריפות
 בבהמה ורוב בגמה זאב כגון כשר שמדינא בטריפות וכןמ"ם
 בהן שיש אחרות בטריפות אבל לגוי. המכור מ'תר ג"כוכה"ג
 רוב דאין במקום או להקל צדדים דאין היכא דרבוותאפלוגתא

 ופ"מ(: ש"ך בידים ם"ם לעשות אין מתיריןהפומקים

 וגם צוארה עור ונקרע השדה מן שבאתה פרה שאלהתשלז
 מן שהיא להם שניכר ואמרו המעיים כנגדהעור

 הל"ש שבועות. איזה הולד והניק ילדה ימים קצת ואחרהזאב
 אמורה. דפרה הורה סכ"הבח"ד

 למכרה זו הפרה ומשפט לכ"ע
 ע"ט(: מי' )עי"ל בםפק עכ"פ להתיר יש והולד תיכף שימיתנהלגוי

 ונמצא כבשים הרבה בי שיש לדיר שנכנם זאב שאלהתשלח
 דכל ונקה"כ הט"ז דעת שם . נדדמיםחמשה

 העדר כל ואומר חולק ם"ד םי' שמואל מקום ותשו' מותר.העדר
 והב"א כ'. םי' ח"א יעב"ץ בשאילת וכ"ה בנדרמים הוחזקודכבר
 בסנ"א באו"ח תם"ז )עבמי' .נקה"כ כט"ז והעלה עליהםחולק

 פ"ד(: סי' וביו"ד וסקו"חופ"ם

 עליהם ובא אותן אוכלין שאין במקום הבר אווזא שאלהתשלט
 סיתר אי ררום' מפק משום ג"כ שאמוריםהדורם

 למכרה דמותר העלה נ"ה מי' ח"א שבנ"י תשו' לנוי.למכור
 הביאו: והב"א חי'בעודה

 סהן בא' תח.ב' צפורן ונמצא לדיר שנננם דוים שאלהתשמ
 ילדה נדרמה שלא עד אם וא"י בצד'ועוברה

 דרומה. בחשש הולד וגם ילדה שנדרסה לאחר או מותרוהולד
 לאים'ר: העלה נ"ד םי' ח"א שוב"יתשו'

 וחמשים מאות ארבעה בו שהיו רחב בחצר מעשה שאלהתשמא
 ערלים ושני החצר לתוך המחיצה מעל וקפץ אחד זאב ובאצאן
 .אח"כ שחלקו תיכף והרגו הצאן מן אחת וחטף החצר אצלהיו

 רק כי הוי וכן ממל"ת הערלים םפרו כן הערלים אותוהבריחו
 והיזק. תקלה שום נראה לא הצאן ובשאר בחצר מת נמצאאחד

 סותרין: דכולן העלה ל' םי' חיז"ד משה השיבתשו'

 בו והרגישו צאן מלאה לחצר שנכנם הרוב ע"ד שאלהתשמב
 בפיו ומצאו אחריו נכנמו שעה רביעיתוכמעט

 לא(. או מהן א' להרג דומה זה )אם הנשארים רין מה פצועטלה
 לגוי למוכרן להתיר ומצדד האריך י' מי' חיו"ד המ'ר הר)תשו'
 היתירא להך אםורין יהיו אחרונים שנים ורק יב"ח לשהותםאו

 בתוך מהן ושלשה שנים לאיבוד שילכו ימלט לא דבלא"הועוד
 א"צ ובנ"ד דרב היתרא ג"כ )ויש אזיל דאיסירא וי"ל השהויזמן

 נ"ז סי' חיו"ד חת"ם ותשו' תרתי(. תרתי הנשאריםלאכול
 ההר מן זאב נפילת בליל' ששמע גוי רועה אורות בשאל'העלה
 וכשבא צאן וששים כמאתים בו והי' מחיצות המוקף עדרו תוךאל

 דהיינו מפיו בלעו נפל ובבריחתו הזאב ברח ומקלות ברועיםלהציל
 ומחצה שעה כמו אח"ז וחי וקרוע פצ'ע והוא הצאן מן א'טלה
 והשיב לכולן ניחוש אם הנותרים רין מה ונשאל אח"כומת

 עבור עד או יב"ח ישהה אחרונים שנים רק מותריםדהנשארים
 הנ"ל האחרונים השנים לגוי למוכרו עצמ' על והמחמירוהולדה.

תי"ב:

 מאתים רועה שהי' רועה של בעדר שנכנס זאב שאלהתשמג
 כן וראו יהודי של וחמשים אחד שר שלצאן

 וגרש הרועה והצילו אחד על הזאב כשקפץ בעיר שהיו יהודיםב'
 של מערותן הצאן בעל ליהודי שנורע .טרם העדר מןהזאב

 לנכרים ושחט טבח הוא כי לשחיטה מהצאן א' לקחהישראלים
 לו שאירע ואמר בראשו קצת נחבל הצאן איך הרועה לווהראה

 עור היהודי לו והראה הזאב מיר הוא והצילו הזאב מעש'כן
 מעקיצת הרושמים אלו וא"ל הגוף בשאר בזה כיוצא רישמיםשאר
 אח"ז מה זמן ושוב מהזאב. הוא שבראש זה אבל שביערקוצים
 שלחו שמיד אמרו והם כנ"ל הצאן לבעל וםפרו הישראלים ב'באו
 הנותרות. הצאן על ושאל לירו. הגיע שלא אלא ככה על אגרתלו

 מותרים כולם נשחט שאחד כיון העלה מ' מי' חיו"ר חת"םתש"
 אפשר אם אחד נכרי עם שלו חמשים להחליף וטוב שנים.שנים
 עיי"ש(: רחב כמקום הו"ל באילנות מםובך אפי' )ויער ה"מבלי

 על לגוי ישראל שהשכינ' טריפה מפק של בהמה שאלהתשמד
יב"ח
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 סי' חיו"ד חת"ם תשו' לתקל'. למיחש איכא או שרי אייב"ח
 באופן יב"ח אחר זמן ל- וקבע נוי אצל דהרהירנו בנ"ד העלהמ"א
 ומותר: למיחש ליכא חורש י"ב קודם למכור יכול הגוישאין

 הרועה השכים שבבוקר צאן ושבעים מאות שלש שאלהתשמה
 נאכל והרביעי מומתים ג' ימצא החצר אלובא

 צאן י"ז ועור רבר בהם ניכר לא והשאר נפצעים י"ג ועורחציו
 משפט מה בהספיקות אח"כ ונתערבו בפפק היו לאשבוראי
 סי' חיו"ד הת"ם תשו' כזה. בהפ"מ להצילן וחלביהםהצאן
 לגוי כילם ימכרם רק זה ישראל תחת הצאן להתיר דאין השיבס"ב

 : נתבטל שכבר אחר הקונ' הגוי מן יחכור שובוהחלב

 ושנים ששה והומתו ביניהם מזיק שנכנם צאן שאלהתשמו
 והשאר קצת א' מכל נאכל המומתיםמאותן

 תשו' מרוב'. ובהפסר ונזק חבל' 'ט.ם בלי וטובים 'טלמיםנמצאים
 רק רורם אינו שהזאב רסמכינן כך העי' ס"ג מי' היו"דחה"ם
 הפציעו מהזאבים אחד רכל סמכינן נפצעים ש'2ה נמצאו וכאןט"ו

 אחד רניידי יכבישינהו ולכן כ"ר עור על דק מפק ואין שלשה'2לישה
 וחלילה וסיים לנכרי, למוכרם יוכל הנשארים המ"ה אלו.גם כ"ר פעמים שני מ"ח ,טישאר ער פריש מרובא דפרייט וכלאחד
 רחוקה: לפרצה נכנסתי הפ"ם הוא ויען אחר למקום מזהללמוד

 לבית סמוך בחצר. עמדו ושלשים מאה צאן עדר שאלהתשמז
 אמות וח' אורך אמות כ' לערך מחיצותמוקף

 לגוי ושאלו הצאן קידקור הבית בני הרגישו השמשות יביןרוחב
 א' צאן ופצע בערר זאב שהי' ואמר הזה הצאן קול מההרועה
 אחר מצאו ולמחר הצאן בשארי נגע ולא במקל מיד גרשווהוא
 מ"ד מי' חיו"ר חת"ם תשו' הצאן. שארי של רינם מההנפצע

 מותר: הריןרמעיקד

 ובתוכה בחצר זאב שנכנם 'טאמר ג-י א' יועה שא?התשמח
 והגוי נמלטו והנשארים א' ופצע א' והמית צאןמאה

 רין מה החצר של המהיצה נפלה מרעש לחצר הזאב שבירידתאמר
 הצאן להתיר העל ס"ה סי' חיו"ד חת"ם תשו' הנותרים. הצאןשל

 מותרי' רובא ער י'2ראל בפני שלא מנייהו פריש ואי יב"הבשיהוי
 ברובא: שנתבשל א' כלי בתוך יחליבם והחלב יב"ח ת-ךאף

 עד צוואדה בעור בצפורן זאכ אותה שהכה פרח ,טאלהתי2מט
 לא אם העור כל נקרע אם ירוע ואיןשנפחה

 בטנה בעור בצפרנו הזאב אחז עוד כלל דם טפת נמצא לאגם
 מה כדת רם יצא ולא החלל עד ניקב אם א"י שס גם מעי'נגר

 שום ניכר .לא נתרפאה ועהה וגבינות. ובחלבה בפרהלעשות
 הבהמה: לאמור בפלפולו האריך מ"ח מי' נפש משיבת תשו'רושם.

 נהסמימן
 מבואר נ"ח בסי' גבוה. ממקום שנפלה בהמה שאלהתשנ

 הית' אם מעצמה בהמה נפל' ואם טריפהדנפילה
 ואם י"ט. המקום גבוה שיהא צריך בבור ונפלה ינתגלגלהשוכבת
 המקום עד מכרימה גם יש אם אז כשנפלה רנליה על עומדתהית'

 עד ומכרים' טפחים ו' עמוק הבור אם )דהיינו טפחים י'שנפלה

 עמוק' בבוד אף מחמיר והכר"ו טפחים. י' הוי טפחים ד'לאר'1
 הפילוה ואם ה"ט(. היא ג"כ לארץ דמכרימה טפחים ה'רק

 בב"א( הנפילה הי' )ולא ומתאמצת להפילה שרוצים -ידעהאחרים
 י' ובעינן מעצמה כנפלה רדינה ועו"מ ופר"ח וש"ך הט"רעת

 והעלה עלי' השינ והכר"ו למימרך(. מירי לה )בליתטפחים
 מדעתה שלא אחרים הפילוה ואם מי"ט. בפחות אפי'להטריף

 חוששין רגליה כל קשר או בב"א שהפילוה אלא בכך ירעה אפי'או
 וש"פ(: ש"ע אבריה נתרמקו )שמא טפחים מי' בפחותאפיל.

 רואים שאנו דאפילו מבואר שם מדעהה. ק"צ' שא?הת'2נא
 שבכותל מחלון קפצ' ל"ש לילך יכולהשאינה

 למעלה הניח' אם לפיכך לה חוששין אין הגג שבאמצע מארובהאו
 יש"פ(: )ש"ע לה חוששין אין למטה ומצאוהובאו

 לגדר מעבר והשליכוה מריר בהמה שגנבו גנבים עיאלהתשנב
 חוששין ראין מבואר שם מאד. גבוהשהיא

 שתוכל כרי מתני' על להפילה מכוונים 'טהם מפני אבריםלריסוק
 מותרי' תשו' מחמת אותה יטמחזידין בשעה לכן לפניהם.לרו'ו
 החזירוה לא אם אבל יפסירוה. שלא בענין להפילה '2מכווניםמפני

 יש"פ(: )ש"ע לה חוששין יראה מהמתאלא
 אפי' להם חוששין ונפלו זה את זה המנגחים זכרים שאיהתשנג

 וש"פ(: )ש"ע מי"טבפחוה

 בעת גדולה נפילה ונפל לשחיטה שהרביצוהו שור ,מאלהתשנד
 כל קשרו לא ראם מבואר שם אותושמפילין

 ומתחזק צפרניו שנועץ מפני לו חוששין אין כשהפילוהורגליי
 קשרו ואם ש"ע(. בדעת )ש"ך חוששין אין מי"ט יותר בנפלואף
 )רמ"א מי"ט בפחות אפי' לו חוששין הנפילה בעת רגליוכל

 רק קושרין ואם כזה. רע מנהנ על תגר קורא )והכר"ווש"פ(.
 מתחזק נפילתו וטרם להפילו בשלישי החבל עם ימושכין רגליםב'

 ונהגין כתב הכר"ו אך מפ"מ. וכ"נ להקל הש"ך רעת הרביע'ברגל
 וצריך וסיים נפל' שכבר עד חזק נקשר ואינו החבלשמותחין
 הטבח נשא אם וכן הדעת(. לקלי בעו"ה נמסר כי ביותרשמירה
 מי"ט. יותר רנבוה חוששין ידאי לארץ ומשליכו צוארו עלכבש
 ממקום אם משערין לארץ נשמט ומשם כבש רגלי בידו אחןואם

 )כר"ו(: כשר לאו ואם טריפה טפחים י' האריו ער יראחיזת

 את דבקו אם ראמורה מבואר שם בעוף. נפילה שאלהתשנה
 ונחבט. לארץ ונפלה צירה בשעת בדבקכנפיי

 אברים לרימוק חוששין בו אותו שצדין בדף נדבק כנפיו שניאם
 ועוף וש"פ(. )ש"ע חוששין א'ן מהם אחת איא נרבק לאואם

 בקרקע ונחבט י"ט גבוה ממקום ינפלה ורגליו כנפיושנקשרו
 אף חוששין אין ורגליו כנפיו נקשרו לא אם אבל לה.חוששין

 )פ"מ(: טפחים י'בגובה

 שם )פ"מ(. י"ט גבוה המים פני על שנחבט עוף שאלהתשנו
 למעלה מלמטה קימתו מלא שט ראםמבואר

 למטה מלמעלה שט אם אבל לו. חוששין אין המים לעומתלמעלה
 וקיימים הנקווים ובמים וש"פ )ש"ע לו חוששין המים הילוךעם

 ע"ג שמהלכים תבן או לקש קרם ואם אחרונים(. כשריעולם
 ביבש' אמות ר' הלכה )ואם יכשר. עצמו מחמת י2ט ה"זהמים

 ופ"מ(: עפר"ח בל"יכשרה
שאלה
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 אברים 5דיסוק דחוששין )הנתבארו( נפי5ה בנ5 שאלהתשנז

 דאם המחבר דעת מבואר שם בדיקה. מהניאם
 שחימה אחר ובדיקה מעל"ע שהיי' צריכה הנפילה אחר עמדה5א
 האידנא דאנן הרמ"א ודעת קדקוד(. עד מירך החל5 כל)נגד
 מקרי ו5א נהוג. והכי בה5כ' רק להתיר ואין בבדיקה בקיאין5א

 בהסה כשאר או נפילת' קורם כמ. אמות ד' יפה הילוך רקהלכה
 קודם כמו להילוך דוקא צריך דלא כתב והגרע"א רם"א()כ"כ
 בה"מ צלעה שלא יפה הילוך שהלכה רק בהמות שאר אונפיל'
 ואנן שנפלה בידעינן בדיקה צריכ' וצלעה הלכה )ואם להקל.יש

 ותשו' ופ"מ וב"א ש"ך מעל"ע .שהת' עמדה אפי' ומריפהאא"ב
 מאיד ותשו' ופ"מ וב"א ש"ך מעל"ע ושהת' מימן נתיביםמאיר
 ב5א אב5 בהמ"מ(. להק5 דמצדד קנקה"כ )דלא נ"ב סימןנתיבים
 אינה ואח"כ הלכ' ואם ופ"מ(. ש"ך כשר שצ5עה אףנפי5ה
 שינוי נמצא אפי' והלכה שעמדה וכל והגרע"א. פ"מ כשר.לילך
 וש"פ( פ"מ ש"ך )רמ"א פירכום ובעינן כמסוכנת דינה לילךיכולה
 יכו5ה אינה ואח"כ ד"א נפי5ה לאחר יפה הי5וך הלכה אם.מיהו
 שינוי נמצא אפילו והלכיה שעמדה וכ5 והגרע"א. פ"מ כשר.5י5ך

 אם בהמה בשאר ממריף השינוי שאין כל חוששין איןבאברים
 הילוך הלכה ואם ש"ע(. בדעת וש"פ ופ"מ )בר"1 מעצמ'עמד'
 אם ובריעבד לכתחלה 5אסור יש כשכור בדאשה מנענעת רקיפה
 מיק5 והגרע"א ופ"מ. ופר"ח עב5"י 5הקל. יש בדיק' ב5יביש5.
 5הלוך דא"י רואים דאם אלא אמות מד' פחות יפה בהי5וךאף

 ל"מ: אז אמותד'
 או לכות5 מרפו או ברג5יו אדם שדרסו עוף שאלהתשנח

 שם קשה. דבר ע5 שנחבמ' או בהמ'שרצצתה
 יפה הילוך צריך בבדיקה דאא"ב ולרידן דחוששיןמביאר

 גבוה אין אפי' גופו ע5 קשה דבר או אבן נפ5 אם וכן)הנתבאר(.
 בדיק' דא"צ הרמ"א דעת באבן אחר במקום הוכת' אם אבלי"מ.

 בדיקת צריך הריאה כנגד הוכת' דאם העלו ופר"ח והכר"1והש"ך
 בעוף הריאה בבדיקת דאא"ב .לדידן מהגג(. בנפ5ה )וכןהריאה
 מדיפה אחד אבר כנגד הוכת' אם ראפילו הע5ה והפ"ממריפה.

 הלכה(: מהני אי )וצ"ע5דידן
 שרצצתו או )וכרומה( אדם ברגלי שנדרסה בהמה שאלהתשנמ

 )ודרום'(. רציצה באותו להתרפק שראויבדבר
 הוכתה אם אבל יפה. הילוך ובעינן כנפילה דדינו מב'אדשם

 אם וכן אברים אלו בדיקה צריכין הפנימיים אברים נגדבאבן
 וצדיבי בזה 5חוד ה5כה מהני ו5א דשדר' אפלגא במק5הבה
 ופ"ם בכד"ו ועיין )פר"ח שהוכת' מקום אותו נגד ג"כבדיק'

 וצ"ע( בדיקה 5הצריך כן נםדנומה

 במקוה ב"א גבוה ממקום ולא מעצמו שנפ5 שיר שאלהתשם
 הוא אם ושחמוהו מע5"ע ושהה עמד ו5אשוה

 המומך עכ"פ ומיים האדיך כ"ב סימן מ"ק נוב"י תשו'כשר.
 וכ"נ 5"ז סי' כתב"ש )ד5א בכך ע5יו 5תפום אין בהפ"מ5התיר
 : 5החמיד כתב"ש העלה והב"א י"ח(. סי' נפש משיבתבתש.'

 שוורים מם8ם יותר בה5וכו חזק נחו שהי' שור שאלהתשסא
 תשו' שוורים. שאר כדרך רק הו5ך ואח"כונפ5

 : עכ"פ בדיקתנו על לסמוך יש דבה"מ הע5ה פ"ג סי'הנרע"א
 הנפי5ה מן ונח5שה החומה מן שנפלה בהמה שאלהתשסב

 עקרה ו5א סייע ב5א מעצמה עמד'ולמחרת

 וחזדה בדיאה בבהמה שעה חצי כסו ועמרה כלל להלוךרגלי'
 עמדה ו5א שביבה בררך אלא נפילה בדרך לא 5ארץ עצמהושבבה
 5החמיד הע5ה נ"ב סי' נתיבים מאיר תשו' שחמוה. סעל"עואחר

 הביאו:והב"א
 תשו' . א' דג5 ע5 וצ'לע הארץ ע5 שנפ5 שור שאלהתשסג

 5פסיקת 5חוש דאין כתב י"ז סי' מ"תנוב"י
 על הסומך רנ5ים שני גוררת או בצו5עת )ואף השדרהחוט

 הב"א כ"ה להחסיר ונכון 5תפסו. אין בזה שמקי5יןאאחרונים
 ראה לא היהודי ואם התכ"ש(. כדעת והוא הנ'ב"י בדעתגם

 כ' ועוד כן. 5ו אומר המוכד שהגוי אף לנפילה 5חוש איןשנפלה
 ואם נשבר. ולא נשממ כשלא ניבי איפסק 5שמא לחושדאין
 והב"א בדיקתנ. על 5סמוך יש בהפ"מ ניבי' איפסק ולאנשממ

הביאו:
 וירד הסולם על ישב אינדי"ק הנקרא אחד עוף שאלהתשסד

 במקום אחד רגל ונשממ לארץ נפ5ובירידתו
 משה השיב תשו' לשוק(. הקולי' שבין בפרק )דהיינוהכשר
 כשהכנפיים רק בעיף נפי5ה )דאין 5הכשיר הע5ה 5"א סימןחיו"ד

 אירע אם )רהיינו יפה הילוך מקרי בכה"ג בבהמה אב5קשורים(.
 והלכה עמד' ואח"כ הכשר במקום אחד דגל ונשממ לארץ דנפלהכך

 הנשממ(: רגל אותו ע5 צל"ע הרג5ים שארע5

 גוים רודפיו והשיגוה. לאגמא דערק תורא אורות שאלהתשסה
 על מונח רגליו בר' קשור לעידוהביאוהו

 5ארע נפ5 אותו ברריפתם מתחלה כי אומרים והרודפיםהשליטי"ן
 עד שעה כמו והמתינו העמידוה. או ועמד השיגוהו זהוע"י

 והשוחמים הממבחיים לבית והובי5והו מהעיר השלימי"ןשהביאו
 הע5ה ס"1 סי' חיו"ד חת"ם תשו' .שחמוהו. במורה נמ5כו5א

 מצאנו דאם נהי נפילה מחמת 5חוש 5השוחטים הי' רודאידאע"ג
 שראינו מה אבל שנאסר'. בדרך דנפלה לחוש אין נפו5הבהמ'
 יבהפילוה אחרים הפילוה בוראי אסורות ורג5י' השליטי"ן ע5מונחת
 דם"ל הפ"ת ע5 לססוך יש מ"מ מי"מ. פחות אפי' אסוראחרים
 יש גם נמוך. הי' והש5ימי"ן ד"מ בעינן אחרים בהפי5והראף

 .אע"ג השלימי"ן על הארץ מן גררוה רק הפילוה דלא5תלות
 ומ"מ בזה. השוחמים 5האשים אין מ"מ הוא רחוקהדסברא

 : תע"בהמחמיר

 נםסימן
 דג5וד' מבואר נ"מ בסי' ג5ודה. דין הוא מה שאלהתשסו

 חולי בידי בין אדם בידי בין עורהשנפשמ
 נשתייר בצ"ע(וואם הפ"מ הניח חסר .בנברא וש"פ )מחברמריפה

 מ5ע מרוחב חסר )ואם השדד' כ5 אורך ע"פ ס5ע דוחב העורמן
 אם כ5ה והיכן זה שיעור מתחיל ומאימתי טריפה. משהואפי'

 החו5יות כ5 ע"פ או הפרשות מבין 5ממה עד הפילין ממוףמתחיל
 ס5ע ורוחב פ"מ(. וצ"ע הפרשות מבין 5ממה אמי5ודהיינ.
 וש"פ )מחבר מותרת זו הרי אבריה ראשי ע5 ס5ע ורוחב המבורע5

 המבור ע5 או השדר' כל ע"פ סלע רוחב נשתייר אם הדחקובשעת
 סלע כריחב נימ5 ואם ופ"מ(. וכר"1 פר"ח להכשיר 5ממוךיש

 כ5 ושאר האברים ראשי מעל או המבור מעל או השדרהמע"ג
 ב5 ומע5 המבור מרוחב משנים נימל אם אב5 כשר. קייםהעור

השדר'
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 ששאר אף רמ"א( בדעת ופ"מ כר". שלשתן כהשל )וכ"שהשדרה
 וש"פ(: )רמ"א טריפה קיים העורכל

 להכשיר המחבר רעת שם נוצתו. שניטלו עוף שאלהתשמז
 נפלו אם 5החמיר ומוכ 5המריף הרם"אודעת

 אע"פ שומנו מרוב ניצותיו נפלו אם מיהו וש"פ(. )רמ"א(כו5ם
 ובה"י ויש"ש רמ"א. 5רעת כשר כולם( )שנפלו ערוםשנשאר
 ער העוף 5שחומ דאין הרם"א ובתב בכה"נ. אף אומריםוכ5"י

 מכה"פ(: )וכ"נ קנים 5הם שיש הנרו5ות הנ.צותשינדלו

 םסימן
 ונברה הרם רתיחת עלי' שנבר רם אחוזת בהמה שאלהתשמח

 עשן )שנכנם והמעושנת וחלת'. ארומהמרה
 מרה שגבר' צינה )חו5י והמצוננח שחורה( מרה ע5י' ונברהבגופה
 הרעים מים שתתה אי דבהמה המות מם שאכלה אוה5בנה(
 ליטחמ' אמור וראי שתיי' אחר ומיר נחש חשש ויש מנולים)מים

 לה יש ממוכנת דין רק מותרת זו רהרי מבואר מ' במי'ולאכ5ה(.
 וה"ה .ש"פ ש"ע ממוכנת מימני בה )כשנראה מירכוםובעינן
 ושתיית )בל"י( 5אכלם רמותר ש5הם המות מם שאוכי5םברנים
 בח5ת' ומ"מ מיד. ומותר מצויין הנחשים אין עכשיו הרעיםמים

 פ"מ(: כריקה וצריך ריעותא הוימיר

 וכיוצא נהש הכיש' או ארם ש5 המית מם אכלה שאלהתשממ
 מבואר שם וחלת'(. הרעים מים שתתה )כנוןבו

 וש"פ( )ש"ע נפשות מכנת משום ואמור' מריפות משוםרכשר

 5חור. הבשר נפסק או רנלי' שנפסקו חי' או בהמה שאלהתשע
 בריקה ע"י אלא ממנה יאכל ר5א מביארשם

 היא ואם צ5י. אלא יאכ5נה ו5א נחש( נשכ' ושמא לברורי)דאיכא
 הנהשים שאין במקום וכ"ז תי5חי תי5חי ותפול תתפרק נחשנשיכת
 צלי' שע"י בבדיקה אף מצויין שהנחשים במקומות אב5מצויין
 ש"ע(: ברעת פ"מ בל"י )פר"ח נפשות מכנ,ת משום ואמוראא"ב

 שם אמורים. ברברים שנתפממ' עוף או בהמה שאלהתשעא
 ראפי' הע5' והכנה"נ רמותר. הרמ"א דעתמבואר

 אחר מעל"ע ישהה אם )אך אמור' בינתיים אחר רפרשאוב5
 בח"ר ו5"ש עפ"מ כנה"נ בשם בל"י 5הק5( יש אימור רברשאכ5ה
 מדברים רק ימי' ב5 נתפממה 5א 'אם 5החמיר. עו"פ וכ"נמכ"ה
 ר5א וכר"1 ופר"ח הש"ך ורעת 5אימור. נ"כ הרמא רעתאמורים
 יש אסורים בדברים רק ימיה כל נתפממה ר5א אפילו א5אכרמ"א
 והכר"1 כרמ"א 5החמיר הש"ך דעת הנאה באימורי )אך ג"כ.להקל
 5אסור האריך .הפ"מ בפסח. מותרת בחמץ נתפממ' לאפי'הומיף
 בהנאה האמורים רברים שאכ5ה רכ5 מזה העולה ומייםולהתיר
 כ5 אכ5ה ואם מע5"ע. שהיי' וא"צ ו5אכ5ה לקנות מותרפ"א
 יש אי דראשונים בפ5ינתא תלוי ואמורים המותרים דבריםימי'

 ינקה או 5שחרית משחרית או ימי' כ5 אם לכתח5ה5החמיר
 ו5או"ה מותר ו5המררכי 5תום'. ריעבד אף אמור מטמאהמקמנותה
 לעיין: יש אמור דאפרן הנאה ובאימירי . אמורלכתח5ה

 שהוא ובקבלה בישוב מצוי שאינו עוף שצר צייד 2מאלהתשעב
 אי ולממה הארכובה מן רג5ו ונפמק מהורעוף

 5החמיר הע5ה ס"נ מי' ח"ב שבו"י הש" נחש. לנשיכת לחושיש
 הביאו:והב"א

 בבהמות הדבר ששכיח בעת הבהמות שחיטות ע"ר 12אלהתשענ
 )אממעם"מ( יש אם רק בהמה שום שוחמיןואין

 ב5י אפי' 5שחומ 5התיר רשאים אם נקי מכפר אותה שקנועלי'
 תשו' בריא'. שהיא ואמר. מבינים אותה שיראו א5א)אממעם"מ(

 בה פגע שכבר חשש ביש המנהג מצר 5החמיר הע5' כהונהבגרי
 אין חו5את בה ננע ש5א ויאמרו בקיאים יראו אם אב5חולאת,
 5ראות מרעת. הומיף שהשוחמ א5א בעירו נהנו וכן לאמורחשש
 אותה. המריף חמרה היתה ואם ונרוש' מ5א' היא אם המרהאחר

 שח5בו החלב ואודית ער"ז שנשא5 נ"ז מי' ח"ב שבו"יועתשו'
 5מראית נגע יש ראם וכתב . החלב מותר אי מתו ואח"כמהם
 מצמרף אך 5הכשיר יש חולי רק ננע אין ואם 5אמור ישעינינו
 שח5ב' בשעה חו5ה היתה אם רק 5אם'ר אין והח5ב לריעותא5תרתי

 מרינא: 5א אב5 מכנה מחשש 5אמור יש מתה שעהואחר

 לחוש דיש במקום מזאב שנררמה מפרה שינק עגל שאלהתשער
 תעלה ר' מי' פ"י תשו' הממנים.לנקיבת
 הביאו: והב"א העגללהתיר

. -.-
 סא סימן כהונה מתנותהלכדת

 )הזרוע בזה"ז כהונה סתנות לכהן ליתן חייב אי שאלהא
 מביאר מ"א במי' והקבה(. הלשון עםוהלחיים

 נוהנות כהונ' רמתנות הפומקים( רוב )ביטם בש"ע המחברדעת
 הבית. בפני שלא בין הבית בפני בין בח"ל בין בארץ בין מקוםבכל
 נמרפה ואם כשירה. ונעשה שנשחמה בבהמה אלא נוהגואינו
 א"צ החומרא שייך לכהן דנם כיון מ"מ חומרא מחמת רקאפילז
 ובשור כמשבצות(. רלא וש"פ ונ"ש והב"א וכר"ו )פר"חליתן

 מתנות נתינת על לברך )וא"צ מהורה בהמה לכל וה"הויטה
 לא אבל בנ"ש(. וב"א וכר"ו פר"ח זכי קא נבוה משלחן כיכהונה
 וש"ם. )מחבר מת"כ לארץ בחו'ו ליתן שלא והמנהנ ועוף.בחי'
 נוהנין אין מצות ברקרוקי המחמירין מעשה אנשי למה תמהוכר"1
 היאיל ואפשר תורה. של מ"ע לקיים בזה"ז לכהן המתנותלתת

 ר"א מי' במ"א וכ"מ חזקות. כהני רק ירוע כהן לנו איןדבעו"ה
 חא"ח ב"א ותשו' רל"1 מי' חת"ם ובתשו' תנ"ו מי' מ"אועיין

מי'
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 5הו5כי' נותנים מעשה דאנשי קבר"ו כתב אך בג"ש. ושם ו'סי'
 זו מצוה שמה 5קיים ש5וחים ו5היות בהמה 5קנות מעות5א"י
 5יתן אחר ירצה אם ומ"מ עיי"ש(. כמותו ארם ש5 שליחכי

 בשם )כר"ו יוהרא משום בי' לית זו מ"ע 5קיים 5ארץ בחוץ5כהן
 כבה"י(: ר5א וש"פ וכר"1 )פר"ח במתנות נוהגין עכשי.מהר"ם(

-*
 מב סימן החי מן אברהלמות

 בש"ע ס"ב בסי' החי. מן אבר משום אסור אימת שאלהא
 בין בחי' בין בבהמה בין אסור ראמ"המבואר

 ורוקא פ"מ(. פר"ח כר"ו נוהג ראינו וחגבים ברגים )חוץבעוף
 גירין בשר בו ש'ש בין החי מן הפורש אבר 5פיכךבמהורים
 וכ5יות ומחול הלשון כגון 5בר בשר א5א בו שאין ביןיעצמות
 הפורש ואפי' )מפ"מ(. ש5ימה כשהוא כבר וה"ה )ו"ך(ובצים
 מהכ5יות או מהמחו5 שנחתך כגון בתוכה היא וערייןמבהמה
 ר5וקה אבמ"ה )עפ"מ. ע5יו .5וקין אסור בתוכה החתיבהונשארה
 כזית ח5קו ואם הר"ם. כ"פ חצי או ש5ם אבר שאכ5ו ביןבכזית
 פ"מ. 5וק' אבר בחצי אף כזית שיש כל הא 5וקה אין בחוץזה

 וכר'מה(: 5ערות ונ"מ תום' רעתוא"כ

 משום ראסור בש"ע מבואר שם החי. מן הפורש נשר שאלהב
 מבשר שחתך היכא וה"ה מריפה בשרהבשר

 )פ"מ 5ב"נ 5יתנ. ואסור מריפה בשרה בשר משום חייבשבתוכו
 רין החי מן ובשר במל. ואינו ברי' הוי ראמ"ה ברי' 5עניןונ"מ
 ראמ"ה מ5קות 5ענין ג"כ נ"מ ויש ובמ5. 5ו יש מריפהבשרה
 בשר כזית שאין כ5 החי מן ובשר 5יקין בשר כזית ע5יו שאיןאע"פ
 זא"ז(: מבמ5ין 5ענין נ"מ עור כתב והכר"1 עפ"מ. ע5יו 5וקיןאין

 ראם בש"ע מבואר שם . המרו5ר5ים בשר או אבר שאלהג
 פירש 5א אם אפי5ו ו5חיות 5חזור יכו5אינו

 נפ5 כא5ו רואין הבהמה מתה ואם אסור. שחימה 5אחר עדממני
 אם ו5חיות לחזור יבו5 ואם אמ"ה. משום ע5יו ולוקיןמחיים
 א5א אמ"ה משום חייב אינו מתה ואם מותרת הבהמהנשחמה
 קצת ומחובר לגמרי ממקומו שנעקר ממש ובמרי5ר5 נב5המשום
 כשנשממ הא 5חיות שיכו5 כל א5א חופה באם חי5וק איןאז

 הבהמה ימרף שאינו במקום בגירין מעורה ועדיין האברממקום
 המנהג אך רוב' את חופין עו"ב באין אף באכי5ה האברמותר

 )ועפ"מ( בעובח"ר אפי' ו5"ש ובה"י הש"ך 5רעת )רמ"א(5החמיר
 בעובח"ר 5התיר 5מנהגא אף העלה ואו"מ כנה"ג בשםוב5"י
 ובנשממ ע'בח"ר אם ברין תלוי העצם נשבר אם הם חי5וקים)וג'
 5גמרי ומרו5ר5 5אסור. שנהגו א5א מותר ח"ר עו"ב אין אםאף
 שיכו5 בבל רק עובח"ר באם חילוק אין בגידין מעורה שאיןהיינו
 מצות משום אסור ועובח"ר בנשבר 5רירן אמנם .5חיות.5חזור
 נ"ה(. בסי' ועי"5 פ"מ נתרפא ו5א 5חוץ פ"א יצא כבר רשמאפרוש
 אפשר אם 5הסתפק שיש ובענין כ5ל בגירין מעורה אינוואם
 וכ"ש ס' ער .צלי' במ5יח' אף ואומר אסור ו5התרפאות5חזור

 ליתנו אסור זה ואבר בה"מ אפי' זה בכל היתר שום ואיןבבישול
 )ל"ש(: מרינאלב"נ

 יותרת )כגין ממריף שאינו במקום העומר יתרת שאלהר
 שעומרים רג5 או כו5יא או מחו5 אוהכבר

 כנמו5 יתר כהשים כמרו5ר5 הוי אי וכרומה( מטריף שאינובמקום
 כנוף הוי ובריא ימה רמחובר כיון לאכול רמותר מבואר שםרמי.

 וש"פ(: )רמ"אהכהמה

 שם בכים. מעורים הם יעריין שנתטשי זכי 3יצי שאלהה
 שנהגו מנהג מצר 5אכ5ו ראסור בש"עמבואר

 וש"פ(: )מחבר 5אבמ"ה שרומה מפני 5אכ5ו ש5אישרא5

 העוף או הבהמה שאין בענין העצם שנשבר מקום נל שאלהו
 כאותו הרין היאך נ"ה( בסי' )עייל בונמרף

 )סי' אסור הנשבר האבר ראותו סי' הל"ש העלה הנשבר.האבר
 אפי' האבר אותו כל להשליך לכתחל ונוהגין מררבנן בש"ע(נ"ה
 בלי השבירה סביב שלם העו"ב ואפי' השבירה מן שלמעלהמה
 א"צ אז חשיב רבר הוא האבר ואם כמ"י(. רלא )בה"י נקבשום
 שמשליכין )רהיינו ממש השבירה מקום ער רק להשליך לכתחלהאף

 סהשבור'(. למעל' מעמ ער משליכין והבשר ולמטה השבר מןהעצם
 גם לחתוך א"צ אז השבר במקום ונפרר נפסק הבשר גם אםאבל

 הש"ך כרעת כם"מ רלא )ל"ש בלום מהשבירה ולמעלהמבשר
 כלל ריעותא בלא כל'ם להשליך ולא לגמרי חשוב באבררמתיר
 האבר אותו ליתן מותר מרינא לחוץ( יצא אם ספק ביש אובעוב"ח
 כיון רק סנ"ה( )ש"ך השבור' מקום את כלל אעוב"ח אפי'לב"נ

 גזיר' עוב"ח אם אפי' לב"נ ליתני שלא נכון הוא מועמרבהפסר
 רצריך לכתחלה לענין רק וכ"ז ול"ש( שם ופ"מ )ש"ך אמ"המשום

 )כנתבאר(: האברלהשליך

 או נצל' או האבר נמלח אם בריעבר הדין היאך שאלהז
 העלה מ"ב( )במי' שם אחר. בשר עםנתבשל

 שאנו רק נחתך אם טריפה שעושה במקום נשבר ראםהל"ש
 לחיץ יצא שלא וראי כשירעינן העוף או הבהמ' בהפ"ממכשירין
 נתבשל או נצלה או נמלח אם בריעבר אזי מררבנן האברומשליכין

 האבר אותו ומ"מ האיסור. נגר ס' ליכא אפי' שרי אחר בשרעם
 )כגון כשנחתך מריפה עושה שאין במקום נשבר ואם אח"כישליך
 בארכוב'( למטה רגל או בעוף גף או מתגיף רחוק הירנשבר
 )כגון נקב ררך לחוץ השבר יצא שלא בוראי רירעינן היכי ל"מאז

 בוראי בשר עם נתבשל או נצלה או ונמלח בעו"ב( נקבשאין
 או בעו"ב נקב הי' אם ספק )כגון לחו'ו יצא ספק אפי' אלאמותר
 נברק שלא היכא וכן חיפ'י. בריני ח"ר שעו"ב רק נקב ישאפי'
 ליכא אפי' שרי לבדקו( א"א ושוב שנתקלקל ער עובח"ר הי'אם
 ום"מ אחר בשר עם נתבשל או נצלה או נמלח אם האיסור נגרס'

 שם ול"ש ססי"ג בסנ"ה הש"ך ברעת )פ"מ ישליך האבראותו
 אפי' וכן האמור. חיפיי כריני עובח"ר הי' שלא רראינווהיכא
 הנקב ררך לחוץ פ"א השביר' שיצאת שירענו רק עובח"רהי'
 ובישול בצלי וכ"ש במליח' אפי' האבר נגר מ' צריך הפ"מ איןאם

 לנמרי רמקילין פומקים ועור כמ"ז רלא בפ"מ מובא)פר"ח
 נמילה ע"י ובצלי קליפה ע"י במליחה להקל יש ובהפ"מבמליחה(.

פ"ם



יעת סב מימן אמהייח1קלכותחקי136
 רבעי בה"ם אף לאסור ראוי בבישול אבל וש"פ( 1ל"ש .ם"ז)פ"מ
 בו נוהג אין רבוק איסור ררין רק בי' אמרינן נ"נ חתיבה ואףמ'

 הצורך לעת בהפ"מ המיקל הפ"מ וכתב . שם( מש"ך)כ"מ
 רכל ורע אח"כ. האבר וישליך בו גיעיין אין ס' בלי בבישולאפי'
 מרינא האבר ראסור באופן עיב"ח שהי' עכשיו רואיןשאנו
 דרבנן ספיקא והוי אח"כ שנתק5קלו רק חופין הוי פ"א שמאל"א
 ברלא וכ"ז )ל"ש(, סציאתן שעת בתר אזלינן האיסוריןרבכל
 להשליך 5כתחלה אפי' צריך אין שאשי"י נקשר אם אבל כללנקשר
 שי"י על שבר ונקשר נשבר ואם עובח"ר. אין אפי' האבראת
 נקב ש,ם ראין היכא אכן סנ"ה( )עי"ל כלל נקשר לא כאלורינו

 להשליך צריך ראין שעשי"י אפי' נקשר מהני אז בעו"בוריעותא
 כט"ז(: רלא ול"ש ופ"ם שם )ש"ך לכתחלה אפי' כללהאבר

 שניזוז רק סחורו לגמרי יצא ולא ממקוסו אבר נשמט ~טאלהח
 דהמנהג נתבאר )רבבר האסיתא ת'ךבמקומו

 היאך ול"ש(. ובה"י היט"ך לדעה בעובח"ר ואפי' לכתחלה5אסור
 דברים עם נתבשל או נצלה או נסלח אם בדיעבר בהאברהדין

 ע"י במליחה להתיר יש הפ"ס דבאין הל"ש העלה שםאחרים.
 נ"ה( בסימן )ט"ז ס' צריך בביש51 אבל נטי5ה ע"י ובצליק5יפה
 אפילו וכ"ז )ל"ש(. מם' בפח'ת בבישול אפילו מותרובה"מ
 מצלעתה לנמרי אח"כ ונתרפאה וחזרה נשמט ואם כלל עוב"חאין

 נשמט מיקרי ולא כן גם האבר שרי הבהמות כל כררךוהו5כת
 מחורו יצא אם אב5 במקיסו 'טם ניזוז דק מחורו יצא שלאאלא
 ואח"כ לגמרי מחורו יצא ואם )שנתבאר(. כנשבר רינולגמרי
 לגמרי אה"כ נתרפא' ושוב אדם בירי אפי' לחורו האברהוחזר

 האבר שהוחזר אף צו5עת עריין אם אבל האבר. שרימצלעתה
 וכתב כניטמט. ולא כנשבר ודינה נשבר מכלל יצאת' לאלח,רו
 בד'עבד אף האבר להשליך שצריך זה בסי' שאמרינן דכ"מה5"ש
 המורה צריך ולכן לב"נ. לכתחלה עכ"פ ליתנו אין מ"מכשר
 היכי )ל"מ שמטריף במקום שמוטה או שבורה לפניו בבאלהזהר
 לב"נ ליתנו דאסור לחוץ ויצא טריפה שעושה במקוםרנשבר'
 צריך שמטריפי אף לחו.ו( יצא מספק בנטרפ' אפי' אלאמדינא
 לגוי_ הכל וימכור יבחין לא השואל כי ולהשליכו האבר לחתוךג"כ
 שיש באופן נשבר או נשמט האבר רנמצא דהיכא שם כתבועור
 שנתבאר במקים אז שחיט' אחר או שחיטה קודם נעשה אם ספקבו

 בהפ"מנ שרי זה ספק כשיש אז בהפ"מ אף האבר דאסור זהבסי'
 מטריף שאינו במקום בעוף א בבהמה שנשבר צלע שאלהט

 שהשבר או רובא רליכא כגון נ"ר בסי')עי"ל
 השבר נקב דאם י"ד סי' בל"'ט מבואר שם קרסע(. כ5פימחציין

 סשום אמור העצם אותי אז הנקב דרך לחו.ו ויצא העוראת
 שנשבר(. בצלע כן שנשבר ברגל שנתבאר מה )ככל פרושמצות
 חילוק בו וי'2 ברג5( לעי5 שנתבאר )כמו דינו ונקשר חזרואם
 מטריף דאינו במקים דנשבר )כיון שעשי"י ובין שאשי"יבין
 האבר האיסור אין בצלעות הכא רק נ"ר( בסי' עי"ל שאשי"ימהני
 ורגל ונף ליד דומה )ואינו שעליו בבשר ולא עצמו בעצםרק

שנשבר(:
 שלא או האסיהא מתוך 5גמרי )שיצא שנעקרה צ5עשאלה

 דדינו הל"ש העלה שם ממקומו(. ניזוז רקיצא
 העור דרך השבר יצא אם רק אינו זה וכל בנשמט. לעילכנתבאר

 הבהמה חלל לתוך לפנים הבשר ררך השבר יצא אם אבללחוץ
 לכתחלה רם"ס אלא מותר העצם אף הבשר מן לגמרי שיצאאע"פ
 יצא בלא ואפי' מהשבירה למעלה אפי' העצם אותו להשליךיש

 לפנים: ביצא וכ"שכלל

*
 מג מימן העין מן שנתעלם בשרהלכית

 הולכים דמד"ת מבואר ס"ג בסי' בשוק. בשר הס'צא שאלהא
 אע"פ ישראל ההיא בשוק הסצויים רובאחר

 המצויים רוב בשוק אפילו )או גויים טבחי ורוב העיךשרוב
 סותר הבשר ישראל( הסצוים ריב הנמצא שבסקום ידוע רקגויים
 השוק ואם ש"ע( בדעת וש"פ ושמ"ח )ש"ך נפל דמרובדתלינן
 לו צריך מהעיר כשאחד )רק תריר אדם בני שם סצוין איןההוא
 העיר רוב בתר אזלינן בהא ייתר( ההולכים מי נודע ו5א לשםהולך
 רוב בתר אזלינן הנמצא במקום מצוים הם סי נורע לא אם)וכן
 כשר ישראל העיר טבחי כל אם גוים שרובה ובעיר השוק(אותו
 רק גוים מיעוטה אם אבל ביותר הסצוי מי נורע לא בשיק)אם

 ישראל( טבחי כל מחמת להתיר אין מצוים גוים רוב שוקבאותו
 כשנודע כ"א שרי לא סועט שהם אע"פ בעיר גוים טבחי גם אםאבל

 איכא גוים טבחי עם דישראל טריפות הצירוף אחר שגםבבירור
 אותו בתר אזלינן עינויים בימי )כגון הזסן באיתו כשרותרוב
 הטריפות השנה דבכל אף השנה כל בתר אזלינן 51א בו שעומרזסן
 שהכשרות ביום בשר נסצא אם ח"ד כתב וש"פ. שס"חרבו
 כל מצרפין ימים סכמה כאן סונח שהבשר לספק ויש רובהן

 אפי' וסתיר חולק יחד רמצטרפין ס"5 ימים( מאותןהכשרות
 הבשר כל חכמים אסרו כבר אבל מד"ת וכ"ז מצרפינן. רלאברט"י
 השוחטים וכל המוכרים שכל אע"פ גוים ביד בין בשוק ביןהנמצא
 בשוק שנמצא היכא )ל"מ סה"ע שנתעלם בשר משום אמורישראל

 כמו ומצאו בביתו והניחו בשר הליקח )אפילו אלא גוי בידאו
 רמשום שליסה בהמה )וה"ה אסור ממנו עיניו שהעלים רקשהניח
 ובל"י כר"1 בי"ע שפ"ח תי"ב כה"ג או החליפוהו שרציםשמא
 וחתום צרור או עיין טביעת או מיסן לי כשהי' כ"א שרי ולאופ"מ(
 כ"ה ולהניח( ליטול ושרין לעוף שאא )באופן במסמר יטתלאואו

 שנתסה"ע בשר מצאו דאם )כרשב"א( העלה והש"ךהשס"ח.
 העלה ג"כ והפ"ס ג'ים. טבחי ברוב אף מותר שהניחובסקום

 מה"ת סותר גוים טבחי ברוב אף שהניחו במקום רמצאוכן
 מה"ח אסיר גוים טבחי רוב אם אחר במקום סצא ואםוסדרבנן.
 שם מצויי' ועופות שרצים זטאין במקום הוא אם שרי טב"יוברוב
 נמצא ואם ישראל טבחי ברוב אף אסור עופות המצייי'ובמקום
 לאיזה לכאן טלטלוהו הבית שבני לתלות ויש שהניחו במקוםיטלא
 מקומות בשאר או בארץ בנמצא לא )אם להתיר השמ"ח כתבצורך
 שירע א' סגור החרר שהי' או לשם בשר שיניחו בנ"א דרךשאין

 חתיכות מלא הכלי תלה או טלטלוהו ש5א ואומרים בביתההולכים
 הבשר סמקימו שנאבר או לארץ חתיכות ונפלו הכלי ונשברבשר

אפילו



םפ יעת מג םימן העין מן שנתעלם בשך דקלםדועחקי7~1
 ארם בבני לתלות סברא שום ואין לכ!קומו אח"כ הוחזראפי'
 שרצים שע"י לרבר ררגלים ט"ע או סימן בלא אסיר הבשר אלובכל

 שיש להזהיר ריש בל"י בשם הפ"מ וכתב שמ"ח( נמלטליעופות
 שלא ואק"ם( )חותם שעוה על החתימה עם שחותמיןשוחטים
 מהני לא בעיר מומר יש אם לזייפ'. יכול בקל רהא זאתיעשה

 יפה: סימן יכתוב לכן שמזיימין גוים יש וכן לסימןתיבות

 והביאו, וחזר מעיניו ינעלם בפניו שרץ או עוף נטלו ~טאלהב
 כשר רובו שבעיר בשר אפילו ראסור מבוארשם

 )שמ"ח מ"ע או פימן ובעי הביאו אחר ממקום שמאחיישינן
וש"פ(:

 ומצא יחר קש.רים במנין בשר חתיכות כמה הניח ~טאלהג
 קשורים שמצאן בין מבואר שם חסר.אחר

 הוא הרי מותרים( ומצאן קשורים הניחן )ואפילו מותריםבין
 אחר ומצא מותרין הניחן ואם )הנתבאר( במקומו שלאכמצאן
 להחמיר יש הפ"מ בדליכא ומ"מ להנותרים חיישינן לאחסר

 גוים טבחי ברוב לאסור יש קשורים דאם כתב והפ"מ)שמ"ח(.
 יורע אינו ואם חיישינן. ולא מותר ישראל טבחי ברובאבל
 לקנות שלא חז"ל ותקנו להקל. תולין גווני בכל שהניחמספר
 רשכיח. לטריפות רחיישינן ישראל העיר טבחי שכל אע"פ מגייבשר
 טריפות לכ!כור לאסור ברין הי' מנוי לסנות מותר הי' ראםותו
 למכור מותר ועכשיו )פ"מ הפ"ג וזה לישראל ימכרנה שמאלגוי

 ואמר לגוי מכר שישראל ממנו לקנות אסור שהרי .טריפותנבלות
 ררוקא היינו טב"ע רמהני זה בסי' שנזכר ובכ"מ שמ"ח(שכשר'
 עם ואמי' בראייתו. ורקרק מעיקרו היטב היין ששבעת'בחתיכה
 הכר"ו )וכתב באיסור להכשיל חשיד רלא בטב"ע נאמןהארץ
 מהדרינן לא זה ובאופן להריא אברה ק'דם אותו ראה לאואפילו
 איסורו באין בטב"ע מהימנא נמי אשה וה"ה מהני( כאן מ"מאבדה

 ותב"ש עפ"ח )שמ"ח באיסורין להאמינו אין וקטןראורייתא.
 רלענין אף הנשה מגיר ניקור או ביה"ש רגם הכר"ו וכ"הופ"מ(.

 סימן: הוי זה לענין סי' ל"הטריפה

 והשוחט לשנים השור חתך והקצב סימן בו שהי' שור שאלהי
 השור מאותו הב' חלק שהוא טב"ע לו שישאמר

 וכ"ה להכשיר ח"צ בשם הבל"י העלה שם מתאימות. שהםועור

 גוים ג"כ ומצוי היהורים ברחוב סכינים שמצא א' שאלהי
 ובפרט לרבים מעבר מקום הוא כי זהברחוב

 הטכינים התיר ש"י תשובת גוים. הרבה עוברים שאז חגםביום
 )אבל הגעלה וכ!צריכים חולקים וח"י והבל"י וליבון הנעל'בלי

 בבית א. בחצר נמצא ואם הגעלה( רא"צ מורים חלבבחריצי
 גבינה בנמצא הרין וכן מותר ישראלים הנכנסים רוב אםישראל

 סי"ב(: וכ"ז )ח"אבשוק

 ואח"כ מהעין ונעלכ!ה אוזא של ירך שלקח חתול שאלהז
 אם בט"ע הכירי ולא הירך ונטלו אותההשיגו

 בזה מסופק יונה כנפי בס' הכירו. לא הירך וגם החתול אותההי'
 רק או לרחוב החתול רץ אם לעיין צריך זה ובנירן להתיר ישאם

 : כשרבעליה

 יש גויים המוכרים ואצל ישראל המ'כיים רוב אם שאלהח
 אם ישראל המוכרים אצל שיש ממה יותרבשר

 רהלך העלה ח"ר המוכרים, מספר או בשר מספר בתראזלינן
 ועיי' וב"א נוב"י בשם מ"ש ק"י בסי' )ועיי' המוכרים מספרבתר

 סק"ז(: שםח"ר

ע א - . -* - .

 סר מימן חלבהלכות

 באכילה. אסורים ואיזה באכילה מותרים חלבים איזו שאלהא
 ושל ועז .כשב שור רחלב מבואר ס"רבמימן

 מותר חי' וחלב ש"ע( ברעת וכר"ו )ש"ך אפור טהור' בהמהשאר
 משום רק חלב משום איסור אין אמור שחלבה אע"פ טמאה)ובהמ'
 נ"מ ועור ט"ז חלב מש.ם שאסור מרבר הנודר לענין ונ"מטמאה

 מבהמ' הבא כוי יש כוי מיני )וג' אסור חלב' וכוי ש"ך(להחשור
 אמו .אם כרת בו יש וחלבו כבהמה הולד דין בהמה אמו אםוחי'
 ספק אין וכבש מעז הבא וכוי לוקין ואין מספק אסור חלבוחי'

 רכל מקרא אסור חלבו בפ"ע ברי' שהוא .כוי כרת בו ישוחלבו

 חי שמונה בן עובר בה ומצא הבהמה את השוחט שאלהב
 ע"נ הפרים ולא חי ב"ט אפילו או מת ב"טאו

 רק מ.תר וגירו רחלבו והרי"ף( )הרא"ש י"א פלונתא שםקרקע.
 אע"פ חי ומאאו חרשיו לו שלמו שאם )הרמב"ם( וי"א אסוררמו
 ומוציאין כרת עליו וחייבים אסיר וגירו חלבו עג"ק המירםשלא
 שיתבאר )כמו הבהמות כשאר האסורים והקרומים החוטין כלממנו

 הש"ע(: בדעת וש"פ הב"ח העלהוכן

 הש"ך וכ"ה המחב' רעת מבואר שם . חלב הוי איזה שאלהנ
 )עשוי ונקלף קרום שתותב כל הוא רחלב.ש"פ

 )אפי' לחור ונקלף רקרום והגרע"א רש"ל ודעת כמתרגם(כשמל'
 אותו חופה הבשר הי' שלא ורוקא המנהנ( וכן חלב הוי תותבבלא

 פ"מ(:חלב.הפ"מ:
 למשכון יהורי מבית א"י שלקח אווז'ת שומן של חבית ליאלהה

 והכיר ימים ג' או ב' משכבו בחרר שםועמר
 להתיר. בפ"מ מובא נ"ש תשו' כבתחילה ולא חתיכותשהי'
 והפ"מ קל. בט"ע נאמן אינו רע"ה בטב"ע מחלק שם נ"שות'
 וע"ה ות"ח העין שבעתן בעינן הנרא' וכפי לחלק ירענא ולאכתב
 לציין הגוי אצל השו"ב על מזהירין .כה"ג )בה"י(. בזהשווין
 שירעו כרי היום )וגם זו רשבוע הפרשה רוקא הבשר עלבחותם
 נוהנין שאנחנו )ומה כשר. תיבת וגם ימים( נ' יעבורמתי

 כששולחין כתב ע"י אי פימן על לשחוט לשו"ב גוי ע"יששולחין
 אותו וגם ששחט עופות כמה לכתוב השוחט צריך לשחוט גויע"י
 והי' רקה קליפה קולףהכתב שהי' גוי א' בטבח מעשההיום.

 יקנה לא יהורי שום והכרזתי הרבר ויורע אחר במקוםמרביקה
 הכתב על יפה ימשמש לא אם כתב עלי' שיש אפילומהמקולין
 פ"מ(: זה במקום והושמ' אחר ממקום נקלפה שלאלראות

שאלה



דעת מד מימן חלב1מלכןוןחקי1%

 תחח הכסלים שעל )החלב זעליהם וקרום הכסלים ח5ב שאלהר
 סבואר שם הכסלים(. בגובה ונראההכ5יות

 בהמה של באחוריים אלא להם 5חוש אין החלבים אלו וכ5דאסור.
 אבל רם"א( בניקור הבקי מן ראי' צריך החלבים אלו ניקור)וב5

 הקרום מן קצת רק אלו מהחלבים בהם אין פנים שלבחציבהמה
 הפנים בחלק מהמבור למעלה בראש' שם הנשאר הכסלי' חלבשע5
 וכתב שיתבאר כמו )רמ"א. משם הקרזם אותו 5המירוצריך
 אין למרן אף כי אחוריים בשר 5אכול שלא להחמיר טוביש"ש
 מן 5יקח נוהגין בה"י וכת' הסרר. סתוך היסב זה לכאריכו5
 אם ובריעבד הגיר מביב שיש שמנו הניד פלייצ"ע שקוריןהכתף

 יפ"מ(: ובל"י לחה"פ מותר השומן ניטללא

 פרים' שקורין )השמלה וכיה"כ ההממם שע5 ח5נ שאלהה
 וש"פ בש"ע מבואר הקרב( שעל החלבוזהו

 ואסור הקרב בכל4 נמי וביה"כ הממם )וחלב כרת וענושראסור
 ע5 פרום )קרום המרים' שתחת 5כרם הרבוק חלב שאלה. הקב'(: חלב משא"כפר"ח
 נע"ץ או ליילי"ך טריפה בל"א שקוריןהכרם

 י"א פלוגתא שם עצמה(. בכרם רבוק חלב יש הקרום אותוותחת
 חלב שאר ככל דאסור אפרים( )רבינו וי"א רמותר יואל()רבינו
 אשכנ"ז במרינות .נהגין רמ"א( )כר"א. מקום בכל המנהנוכן

 נוהגין גם הכרם. על אשר הקרום שתחת וחלב הקריםלהסיר
 ריינו"ם בני מ5בר הכפולים שבין הח5ב ולהמיר הכפוליםלפתוח
 להם הורה שכבר בירן מוחין ואין )כר"י( היתר במקצתןדנוהגין
 צריך הכל דלרברי מררכי בשם ור"מ הב"י .כתב רמ"א,זקן)
 ו5א הכרם שעל חלב לאותו מסעל המכסה שתחת הקרוםלהסיר
 הכנה"ג בשם הבל"י וכתב הקרום. אותו שתחת בח5ב אלאנחלקו
 5עשות רשאין לחומרא ואילך מכאן ולנהונ מנהנן לבמל רצודאם
 שנוהגין מקום ובכל אחרונים(. וכ"ה הראשונים זי5זי5 כאןואין
 וצ5י' במליחה אפילו בריעבד בם' 5בטלו חלב כשאר רינו איסורבו

 ופ"מ הט"ז כתב אך רמ"א. ק"ה. בסי' )כמבואר בבישולוכ"ש
 החלב שזה החתיכה כל נגד מ' 5הצדיך חנ"נ בו אומריםשאין
 אסזרה עצמ' וחתיכה החלכ נגר רק ס' א"צ מ"מ אלא בו(דבוק
 חנ"נ( בי' ראמרינן נראה בדאורייתא אפי' הקבה בח5ב)אב5
 )אבל הכלים להתיר רמ"א רעת ריינו"ם. בני של הכ5יםו5ענין
 מ', הי' לא אכ להקל אין עמהן שנתבשל מה או האימורבגוף

 הש"ך כרעת סובר הכר"ו אבל רפ"מ. וכ"נ ופר"ח וט"זמהרש"5
 בתבשיל לכרם הרבוק מחלב תערובית יש דאפיקו רמ"אברעת

 מלאכו5(: )מונעים אין בתבשי5 בט5שאינו
 אסור הקשת שעל רהלב מבואר שם הקיבה. חלב שאיהז

 וח5ב ונקלף( קרום תותב )שהוא הרין מןמה"ת
 כר"י( 5אמור )רנוהגין ממנהגא ראסור המחבר רעת היתרשעל
 ופ"מ( וכר"ו )עפר"ח בו להקל אין ולכן אם'ר דמרינא רמ"אודעת
 קרום שיש במקום )היינו שתחתיו וחלב הקרום להמירוצריך
 בכחות אלא לקלוף וא"א קרום שם ,טאין במקום ואפי5וונקלף

 בכרם(: בין בקיבה בין קליפה נוהגין אפי"ה חלב שם איןיתחבולות

 אמה באורך ראסור מבואר שם הרקין, שע5 חלב שאלהח
 מותר ואילך ומשם הקיבה מן לצאתכה2מתחי5ין

 המעיים סוף שהוא הריעי -בו שיוצא המעי הוא המעי שראשוי"א
 אירך 5גרור שניהם ידי יצא ויר"ש שעליו הח5ב 5גרורשצריך

 אורך צריך שאין וי"א )מחבר(, מכאן אמה ואורך מכאןאמה
 אמה אורך מצריכין ואין בזרוע למרור להקל נהגו ולכן ממ~ואמה

 אמות אורך שעל בו הרבוק עם הקרום רק להמיר וא"צבצמצום
 )רמ"א נוהגין וכן הקרום שתחת בטבחי הרבוק השומן לא אבלאלו

 הפ"מ ומיים וש"י בי"ד כת' רלא אפרים ושער ופ"מוכר"1
 כל ו5אמור להחמיר שרוצה ומי הרמ"א רברי רק לנו איןלהלכה
 ושומן שם הרקין נקבו אם מ"מ הקיבה מן מעיים מרישהשומן
 שעליו והחלב הקרום רק ניקב השומן גם אם אב5 כשרםיתם
 הבהמה מן הרקין משך הטבח (ואם סתימה ל"מ ווראי שלםניטאר
 ולכן רכנתא הרורא עם הרקין ראש שעל החלב נשאר חמיןבעורן
 הקיבה 5צד הח5ב מן אמה יגרור רכנתא הררא מן לאכו5הבא
 זהב כרינר עביו סביב ולג5ח לגרור צריך מקומו נודע לאואם

 מהדרא הקרום כל להמיר ניהגין זה )ומטעם בו שנסתפקבמקום
 הקרום להמיר אלו במרינות ונוהגין בהמות( בכל דבהמהרכנתא
 עם הרקין שנשארים )משום רעגל דכנתא בהרורא הרקין כלשעל
 שלא הקרום כל מסירין ע"כ ביחד( הכל ואוכ5ים רכנתאהררא
 הצררים משני הקרום ליקח ונהגי הרקין. ראש שעל ג"כיניחו

 אבל הרקין( ראש וניכר ביחד להניחן ררכן שאין בכבש)משא"כ
 ונהגו )רמ"א( בכבש גב צררין משני הקרום וליקח להחמיריש

 ומקליף רכנתא הררא ונוטל בבהמ' גם להחמיר אלובמרינות
 הצד שזה )מפני 5בן כבר עלי' שמונח ממקום ח5ב של קרוםעלי'
 משני לקלוף צריך צר איזה א"י זאם הקרב( שעל לחלבסמוך
 ואורך לקיבה המחובר מהרקין אמה לחתוך ג"כ ונוהגיןצדריו.
 החלב עם ריבי סניא וגם ריבי למניא הממוך הרקין מןאמה

 קטנה הבליטה 5הסיר )ונוהגין בלע"ז גער"א שקוריןשביניהם
 הטבעת בפי הדבוק חתיכה מאיתה קצת וגם בל"א( רומי"ןשקורין
 הקרום ומושכין מנקרין והמותר ומשליכין טאבח"ע()שקורין
 עם עליו שמונח ארוך חוט משם ממירין וגם אמה לערךממנה

 1י1"א(: ום"נ )בע"ה רמי ושפיר שאצל.השומן

 תשו' כלל. ניקור ב5י שנמלח עגל ש5 רכנתא הררא שאלהיז
 ברקין ס' יש אם 5שער רצריך העלהעבה"ג

 ב' ובאמה הרבה א' אמה של חלב )אם המרובה ח5ב נגרעצמן
 רק ס' שם אין אם אב5 שרי הכל אלו אמות של והקרוםמעט(
 הרקין כל נגד ס' וצריך חנ"נ אז עמו שנמלה אחר בשר צירוףע"י

 שא"צ העלה ובלקה"ק אסורין עצמן והרקין בהן רבוקשהחלב
 וא"צ כ5ל 5אסור אין ובדיעבד מרקין כ5 ש5 הקרים נגד רקס'

 א5ו: אמות כננד כ"אס'

 ב' ע5י, יש יהכוליא מבואי שם הכו5יא קיומי שאיהיח
 כרת ע5יו וחייבים גמור חלב העליוןקרומים

 הכוליא ונוט5 ע5יהם חייבין יאין אמורים שבה והחוטיןוהתחתון
 בתוך ומחתך הסכין ונוטל ישעליה ההלב הוא העליון קרוכומעביר
 הנראין קצותיו עם הכוליא גיר של שורש איתו ונוקרהכוליא
 חטטו לא ראם רמ"א וכה' ום"נ( )בע"ה השנית לכוליא וכןמבחויו
 )'כ"ש כך נתבשל אם אפילו מותר לכ"ע הכוליא תוך והניחואחריו
 הכוליא שע5 מה אבל הכוליא שבתוך מה ורווקא וצליי'(במליחה

 עו"א(: )וכ"ה אמורלכ"ע

 הע5יון קרים לנקר רצריך מבואר שם הכבר. יתרת שאלהיט
 ע5יו המונח הקרב ח5ב כה2ום הכבד צרש5

א"ה
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 )ש"ע( שע5יו הח5ב וכ5 היותרת שע5 קרום 5נקר צריך)מש"ה
 אבל )רמ"א( ההיא הקרום שתחת השומן 5נקר עור מחמיריןויש
 שני ו5הסיר 5נקר המנהנ אבל כלל ניקור א"צ הריאה של פניםצר

 צר נגר רק ס' א"צ ובריעבר )רמ"א( 5מעמי אתי ר5אצרריו
 בחתיכה אין ראם רש"ל בשם המ"ז וכתב .פ"מ( )מ"זהכבר
 הבה"י וכת' החתיכה. כל נגר ס' וצריך חנ"נ הקרום ננר ס'עצמה
 בעי: ק5יפה רק החתיכה נגר ס' א"צ במ5יחה אב5 בבישו5רהיינו

 ש5ו רקרומין מבואר שם בקרומיו. הרין היאך מח51 שאלהיב
 5כרם שרביק )במסום ש5ו גם וצר הוא גמורח5ב

 המחו5 שאר ושע5 ע5יו חייבים בל"י( הנסתר צר הן צרהנג5ההן
 הקרום 5הסיר וצריך ע5יהמ. חייבים ואין אסורים שבתוכווהחומין
 המחו5 שבתוך הגיר ראש נ'מ5 שע5י'. הח5ב עם צריםמשני

 ש5א 5הזהר וצריך שבתוכו חומין ג' עמו ונמשכים אותוומושיך
 וכתב )מחבר( אחריו 5שרש צריך נפסק ואם מהם חומ שוםיפסק
 מבהמה 5צאתם סמוך 5חים בעירם המחו5ים 5נקר 5הזהר רישרש"5
 ניתוק ב5י כאחת חומין ג' 5המשך בנק5 שיהא )כרי חמיםבעורם

באמצע(:
 ר"מ בשם ש"ר בהג"ה ניקור. ב5א שנצ5ה מח51 שאלהיג

 וח5ב במחו5 המחו5 ח5ב )דבמ5 להתירוחבירו
 שיש בביריר שיוורע ער ואומר ע"ז חו5ק ע"ר סי' ומ"ז שבו(הכשר
 צריך ועכ"פ הפר"ח וכתב הניקור, נגד כשר וח5ב במחו5ס'

 רעת הניקור נגר עצמה במחו5 ס' יש אם ובספק אח"כ,ק5יפה
 הוא )רמ5יחה מותר עמו שנמ5ח 'בשר אסור עצמו רמחו5הב"ח
 איסור ו5פי"ז שם. הפ"מ וכ"ה חומרא נהגו 5א ובספקחומרא
 5תבשיל נפ5 ואח"כ ונאסר ס' הי' אם וספק מינו 5אינושנפ5
 ואמרינן לקו5א סר"ר בכה"ג א"א הראשון האיסיר נגר ס' וישאחר
 כאן ושאני בה שנפ5 מה נגר אחר בתבשי5 ס' וצריך חנ"נבי'

 בכבש הגרשוני חירושי וכ"ה שם( פ"מ הוא רחומראמ5יחה
 אסרו: המחו5 ורק והתירו ניקור ב5י המחו5 עםשנמ5ח

 יעשה ש5א אותו מ5מרים א5א כן העושה מכין ואין הבשר נאסרלא
 )רמ"א(: הימב הבשר ישפשף רק מותר עשה ואם)מחבר(

 והחומין הקרומים שהסירו קורם הבשר מ5ח אם שאלהמז
 ר5כתחילה מבואר שם הנשה. וגירהאסורים

 הנמ5ח חלב בשאר כמו ס' צריך בדייבר מלהם ואם ראסירפשימא
 במ5יח' 5הק5 יש ובהפ"מ ק"ה. במי' ועיי' בם' רקי"5 בשרעם

 פהרש"5 אבל קצת הפסר כתב )ברמ"א ק5יפה ע"י 5התירוצ5יי'
 ס' אין ואם היתר. שום אין בבישול אבל הפ"מ( גרסוובה"י
 יש ואם החתיכה כל נגר ס' וצריך חנ"נ האיסור נגרבחתיכה

 נ"ש ות' וש"פ( רש"5 בשם )מ"ז אסור' והיא מותר בשר שארס'
 החלב מן היונקים חומין אפי' אי ממש רח5ב רהעיקר הע5השי"מ
 במליחה אפי' חנ"נ אמרינן בזה כחוש בשר ושאר כחוש גריוכן
 משום רק הח5ב מן שיונקים משום אסורים שאינם בקרומיםאב5

 בבישו5 רק במ5יחה ס' א"צ ע5יהם חלב או הח5ב ע5שמונחים
 עמ. שהסירו רכרכשתא כתבו ובח"א והפר"ח, ק"ה סי')ע"5
 שיסירו 5התיר 5סמוך יש ומ5חו הקרום ו5א הקרום שע5הח5ב
 רבוק המעי אם הכרכשתא עם שנמ5ח דכנתא והרראאח"כ.

 הח5ב(: מן ס' בו שיש 5ווראי קרוב זו רכנתאבהררא

 קרום. או חומ אחריו ונמצא בשר 5נקר שדרכי מבח שאלהיז
 שלא אותו ומזהירין אותו שמ5מריןמבואר

 כשעורה היא אם ח5ב אחריו נמצא אם אב5 באיפוריןיז5ז5
 מכין מקומות בהרב' אפי5ו כזית אחריו נמצא ואם אותומעבירין
 5כשרותו וחזרתו )מחבר(. אותו ומעבירין מרדות מכותא'תו

 במזיר. או בשוגג עבר אם המורה עיני ראות 5פי הכ5ותשובתו
 פן שימכרנו קורם ינקר בשר המוכר שהמבח הוא כשרומנהג
 ומכר 5נקר מומ5 ועליו דררכ' ומבח )רמ"א(, הקונים בויכש5ו
 ארם אב5 אותו ומעבירין מ5קין מנוקר בחזקת מכר ו5א סתםבשר

 מ11י5נא(: )הגר"א 5א.אחר

 בכ5 י"ר או י"ג כגון יתרת צ5עות בבהמה נמצא אם שאלה יח מבואר שם בשר. בי הריח אם ח5בים בו שמריחין כ5י שאלהיד
 בריעבר אך בשר בו מריחין איןר5כתחי5ה

 ישפשף רק הבשר נאסר 5א אחר בכ5י הח5בים עם הבשר הריחאם
 תקנה אין בשר עם מ5חן אם אך וש"פ( )רמ"א אח"כ הימבהבשר
 שמן )רח5ב אסור הכ5 נגרו בבשר ס' אין ואם הח5ב נגר ס'וצריך

וממעפע(:

 מבואר שם בשר. חתך אם ח5בים בו שחותכין סכין שאלהמו
 5הזהיר ויש )מחבר( בשר בו 5חתוךראמור

 מה הסנין עם חותכין גמור ח5ב כשמיכרים הבשר5מנקרים
 וזה מקנחין וכשמנקרין מריפה הוא שהסכין ואומריםשמנקרין
 5חתוך אסור גמור )רח5ב הפ"מ וכ"כ הכר"1 וכ"כ )ב5"י(אסור
 5נקר הבשר מנקרי נהגו בש"ע שם הבשר(. בו שמנקריןבסכין
 שעה וכ5 ירכיים על בגר שנותנין מפני אחר בסכיןהבשר
 ביתו 5בני ארם 55מור ונכון בו. מקנחו בח5ב הסכיןשניגע

 הבשר ע"ג הכס5ים פורשין ואין במים. יפה הבשרשישפשפו
 בבשר ונב5ע נימוח שהוא מפני שע5יהם ח5ב יצמנן ש5אבעור

 יתקשה ש5א הח5ב מן ימים ג' תוך בשר 5נקר יש וכן)מחבר(.
 בריעבר 5אסור אין ימים ג' תוך נקרו 5א אם ומ"מ שבוהח5ב
 נעשה אם הרברים א5ו .כ5 )רמ"א(. ושרי אח"כ מנקרואלא

 רנוהנין 5אחוריים הסמוך אותן רק מותרין רכו5ן וש"ך.מ"ב ובח" הגמ"ש דעת 5זה. זה רומין וכו5ןצר
 בנמצא אף מכאן אחר וצ5ע מכאן אחד צ5ע 5הניח בהמהבכ5

 נמצא )אם הכבר בחצר 5רקרק רצריך 5חה"פ בם' וכתביתרת.
 ומחצר ח5ב שם אין ראש לצר ולמע5ה הכבר דמחצר יתרת(צלעות
 ומשם ח5בים ושאר המעיים וח5ב הכ5יות ח5ב מתחי5 5ממההכבר
 ראיתי ר5א הב5"י וכתב יחשב. האחור ומח5ק ניקורצריך
 הקצבים 5הזהיר ריש האחרונים 'כתבו ש"פ(. )וכ"ה כונוהגין

 5חתוך דרכם האמור מח5ק ח5ק( )פאדע"ר הפנים ח5קכשחותכים
 צריכין ואז י"נ הצ5ע ע5 מרובק שהיא הבשר שמצמרפין ערבשיפוי
 מקומות בג' האחור ח5ק כמו המשופע בשר חתיכה ח5ק אותו5נקר
 5חתוך הצ5עות שכלו במקום 5חתוך ררכם וגם 5מנקרים(.)כיריע
 הויך שקורין מקום וער הכח5 ער 5ממה בפ5אנקי"ובשיפוע
 העו5ם ואין 5נקרו וצריך האחור 5ח5ק שייך והואשמע5לין
 שהיא המיבור סוף עד כ"א יחתכו ש5א 5הזהירם וצריךמרגישים

 5א: וכ55 כ55 ו5ה5א' ומשם מוגב5מקום

 פי' ורש"י השררה קצה והוא )עצה שבעוקץ חומין שאלהימ
 והם ראסורין מבואר שם הנק"א(.שקורין

חסהשה
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 לשנים מתפצל א' כל שביסין הנ' כהשכטול וב' טימין נ'חסשה
 אחר וראשו שלשה לשלשה סתפצל סהם אחר כ5 שבשמא5ושנים
 הצלעות בראשי החזה תחת נרבקים הפיצולין וראשי לשרר'סחובר
 ואם )סחבר(. בתרייהו לחמומי בעי לא ואי משתלפי חסימילה. שלפי ואי פנים וש5 הבהסה בחצי מצויים הפיצולין ראשיואותם
 החומין באלו סקילין ויש וכהטתלפי כחסומי הוי"ל במים שרוייןהם

 רס"א(: )לשון להחמיר ומוב בבשר בלועים שהםבמקום

 42י4!-- יי4'___2ששנ

 טה סימן דםהלכות

 מבואר מ"ה במי' רם. משום אמורין חומין איזה שאלהא
 )בבהמה( ושבכתף שביר חומין כגון הםרא5.

 ששחמ )ואף בבהמה ומכאן סכאן הלשון שבצר התחתוןושבלחי
 בשם לחה"פ וכתב ש"ע ברעת ש"ך אלו חומין אמוריןהוורירין
 הראשים בניקור וגם הבאק"י בניקור נזהרים ראינם הסם"עקונמרום

 בניקור נם הפנים חלק של צר עם אותם שסיכרין רקות בהמותשל
 שלא אותם להזהיר יש ונ"כ אותם להזהיר יש ע"כ והמחולהלשון
 ממויים ורבר בהפמק כ"א אחר שלחן על ומריפה כשר בשריסכרו
 בבהמה( בין בעוף בין )ישבצוואר שבלשון וחומין ביניהם(סונח
 מקומות מקצת סביא וכנה"ג וש"פ ובל"י נ"ש ות' זכרונות)מפר
 העוקץ וחומי הלב יחומי מתרעמים( והם לשון חומי נומליןראין

 עכבש בית כמו הרקין שומן בתוך שהם הרקין וחומי)הנק"א(
 ג"כ להמיר ונוהגין )סחבר( בזה זה ממובכין הייזיל()שפינוועבם

 האזנים אחורי חיטין נומלין ובן מבפנים החזה אצל אורך חוטינ'
 וקרום בקרקור המוח שעל וקרום בעלמא( חוסרא אלא ואינו)ם"נ
 תחלה שיחתכם לא אם אח"כ לבשלם בה ל"מ ומליחה הביציםשעל

 חתיכה לא צריכים ראינם י"א )וצלי ימלחם ואח"כ לתחתוחתוך
 האש פני ע5 החומין כשפני ררווקא שאומר מי ויש סליחהולא
 א"כ אלא שואב האש אין הבשר בתוך מובלעים הם אםאבל

 החומין כל נגר מ' צריך חתיכה בלא ובשלן נמלן לא ואםיחתבם(
 וש"פ. ש"ך אבר אבר רמנתחן )ביון מ' א"צ צוואר ובגירי)רמ"א(
 ובצלי ופ"מ( וכר"1 פר"ח מ' צריך נית.ח בלי שלם הבהמהואם
 בעלסא חומרא והוא )ת"ח( בסליחה וכו )רם"א בקליפהמגי

 וש"פ ומ"ז ש"ך בריעבר סותר כך ובישלו קלפוה לא אםובריעבר
 והרוצה בצלי'( ולא במליחה לא מצריך,קליפה רלא כהמרש"לרלא
 רק הבשר חתיכות על יממוך לא אלו חימין חתיכת ירילצאת
 אם בהו ל"מ הצוואר וחוטי )מחבר( לשנים והעצם הבשריחתוך

 )רם"א(: לשנים המפרקת שיחתוך רקחתבם

 פלוגתא שם אלו. חוטין 5יטול צריך אי העוף גף שאלהב
 צריך והלכך הבהם' כיר העוף רגף המחבררעת

 הרמ"א ידעת ה5חיים. עצם וכן ולסלחם האגפיים עצםלחתוך
 מן נוטלין שאין הסנהג וכן אלו חוטין בעוף לימול צריכיםראין
 יש"פ( ופ"ט וש"ך )לבוש הצוואר חומי רק חומין שוםהעוף

 מיהו לשנים המפרקת עם יחתכם או משם ליטלן לזהר ישובאותן
 )ובמעורות )רם"א( סני העוף מן הראש רק הומר אםבריעבר

 אם לאמור יש ריעבר וראי הראש עם ש5ם העוף שעושיןגרילות
 בירבי לחתוך ונוהגין כ"ב( במי' עי"ל החומין אלו המירלא

 חומין נמצאים ש5פעמים )משום התחתונה הארבובה בפרקהעופות
 אם אף בריעבר סותר כן עשה לא ואם עופות( ברגליארומים

 )רם"א(: ארומים חומין שנסצאו אע"פ כךנתבשלי

 רעת מבואר שם שלהם. בחומין רין היאך זנר ניצי שאלהנ
 מותרים יום שלשים לו הי' שלא רכ"זהמחבר

 הי' ואם ארומים חוטין כמו בהם יש אם אפילו קליפה בלאלקררה
 קליפה בלא לקרר' אמורין ארומים חוטין כסו בהם יש אם יום ל'לו

 הא ומלה גרי ביצי ורווקא ש"ך בהו מהני וסליחה רחתיכה)וה"ה
 ובריעבר כנה"ג שעליהם הקרום לנקר צריך יום ל' תוך אף שורביצי
 אבל פ"מ( שור בביצי אף כהטלשים פחותים כשהם לאמוראין
 לכתחילה והסנהנ ופ"ם( )ש"ך חתיבה בלא אף מותריםלצלי
 ומלה( גרי בביצי )אף יום מל' פחותים כשהם אף הביציםלנקר
 )רם"א חתיכות הרבה בהם ילחתוך הנרול גיר משם להמירוכן

 מיאום משום )ררי"ז( שקורין הבש' הכתף מן ליקח ונהגווש"פ(.
 לצלותו לירווי"ץ שקורין בלונבי"ל נהנו עור מה"נ( בשם)רמ"א
 וכן מותר לכתחילה ואפי' מבשלו אם אימור בו .אין לבשלוולא

 אימור ואין לאכלה ולא ולהשליכה רוורדא העינוניתא להסירנוהגין
 משם ולהסיר הבהמ' רגיל של הפרמות בין לחתוך נהגו וכןברבר
 )רם"א(: לחוש אין כן עשה לא ואם מיאום( )משום ורק לבןביטר

 הנשה רגיר מבואר שם נוהג. אימת הנשה ניר 2טאלהר
 עגול שלהם כף אין אפילו וחי' בבהמהנוהג

 שאין )מפני בעוף נוהג ואינו שסאל של ובירך ימין של בירךונוהג
 אחריו לברוק וא"צ בו נוהג עגול כף לו נמצא ואם עגול( של.הכף
 רבר בכל לבהמה חי' בין חילוק ואין )סחבר(. עגול הואאם

 ולכן כף. לו הי' אם בעוף וכן רם משום או גיר משוםהאמור
 שאמור מה )רק ג"ב בחי' לנקר צריך בבהמה שמנקרין רברכל

 רם"א(: בחי'. 5נקר צריך אין חלבכהטום

 )סחבר רנוהג סבואר שם בכ.י. נוהג אם הנשה גיר שאלהה
 בוי אבל בפ"ע. ברי' שהיא כוי ואפי'זש"פ
 ברו(: רחייב פשיטא הצבי על הבאמתייש

 מעון שאינו רבר וכל בשליל נוהג אי הנשה ניי שאלה1
 להחסיר והסנהנ בש"ע פלוגתא שם .שחימה

 הכר"ו(: רעת כן וא"נ וש"פ )רמ"א חי וסצאו חרשיו לו שלסואם

 לעצם ססוך פנימי )א' בירך שיש הגירים שני אם שאלהז
 סבואר שם אמורים. לבשר( ממוך חיצוןוהשני

 סה"ת אסור שהפנימי אלא אחריהם לחטמ וצריך אמוריםרשניהם
 וקנוקנות מרבריהם אמור והחיצין הירך בכל הפושמוהוא

 שעליהם והשומן אחריהם. לחממ וצריך מררבנן אמוריםשבשניהם
 הקניקנות וראשי הסחבר( )לשון אימור בו ונהנו הם קרושיםישראל
 העצמות ראשי 5שבור צריך המנקר ע"כ העצמות בראשינכנמים
 מרר ללמור ראין עור וכתב )רמ"א( סעיקרן הקנוקנות להמירכרי

 בניקורו: הבקי הסוסחה סן עין בסראית רקהניקיר

 שם תערובתו. אומר אי ניר ש5 נופו שאלהח
סבואר
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 אסרתו והתורה מעם בו ואין כעע אלא אינו גיר של רנופוסבואר
 בהם יש והשומן והקנוקנות בפלימתו תערובתו אומר אינולפיכך

 ק"א(: בסי' )עי"ל בפלימתן תערובתו אומרין לפיכךמעם
 רשומנו מבואד שם בהנאה. מותר אי הנשה ניי שאלהמ

 )פר"ח הקנוקנות וכן בהנאה כויתר לכ"ע גירשל
 והאחרונים בהנאה דמותר בש"ע שם מבואר הניר אך ופ"מ(.וכר"ו
 כוותר אבל לחתולים. להאכילו ואין לכתחילה להזהר דישכתבו
 יותר רמים מקבל רלא בב"א( כ"א בכושקל )לא לנוי הירךלכוכור

 : הגירבשביל
 שם בתוכ'. וגי"ה ירך לגוי לשלוח לארם מותר אי עמזליהי

 לו נותנה ואם לשלוח. מותר חתוכה בין שלימה רביןמבואר
 חתוכה כשהוא לו יתננה לא כשרה שהיא לו ואומר ישראלבפני
 ישראל יר מתחת שיצא ירך וכל וש"פ(. )ש"ע נירה נומלאא"כ
 מנקרי אותה שמחתכין כררך מחותכת לאחר( וכוסרו ששלחו)כנון

 )ש"ע(: גירה שנימל בחזקת הוא הריבשר
 בקי הוא אם יורעים אנו ואין לו והלך שנקר מי שאלהיא

 להראות בניקור בקי שהוא מי כאן ואיןבניקור
 בלא"ה אבל מותר ניקורו שהשלים יורעים ראם מבואר שםלו.

 להראות אפשר ואם ורמ"א( )מחבר הניקור השלים לא רשמאאמור
 בניקור שבקי אותו ירעינן לא אם המנקר. על לממוך איןלבקי

 וכתב ורמ"א(. ש"ע ברעת )מ"ז להחמיר מוב בכשרותומוחזק
 ויברוק אחר למנקר שהראה ער המנוקר בשר אוכל הי' רלארש"ל

 )מ"ז(: כראוי מנוקר הואאם
 מבואר שם הנשה. ג'ר על נאמנים אי המבחים שאלהיב

 מבח מכל בשר לוקחין אין ומיהורנאמנים.
 הי' אא"כ בש"ע( המ"ז הני' )כן לאחרים ומוכר לעצמוששוחט
 אין ונשים א'(. במי' וע'"ל וש"פ מ"ז )ש"ע בכשרותמוחזק
 היינו נאמנים ניקור במתם ורווקא אחוריים ניקור עלנאמנים
 ררבו בזה"ז להחמיר יש וביותר הכר"ו וכ' באחור. ולאבפנים

 והם תורה בעלי אינם הרוב ועל המורח עליו וכברהחומרות
 כ"א בניקור לסמוך ואין באימור ומקילין המותר בדברמחמירין

 הלכות שלכודתי רעתי על עמרי )ומיום מרבים ר' וירא בקיעל
 טה כ"א מנקר על ממכתי לא ובשמותיהן בהן בקי יהיותניקור

 אכלתי(: כפי ויניע בעצמי מנקרשהייתי
 נוי קצב אצל שנים וכמה מכמה שוחמ לקהלה הי' שאלהינ

 לחלק צלע שום הניח שלא הנהיג קצבואותו
 והוא אחר שוחמ ולסחו השוחמ אותו משם נמע וכאשראחוריים

 להם והראה ע"ז ככריכיא וצעק אחוריים בשר בניקור בקי נ"כהי'
 כון לימול שצריך מה לפניהם וניקר ניקור צריך הצלעשאותו

 ונשאל מזה תערובות הרבה והי' עיניו ראות לפי וההלבהקרומים
 מפיקות כמה משום הכלים להתיר מצררים אחרונים הכלים.על

 ל"א(: סי' בנוב"יועי'
 יפצע הפנים. מחלק באחרונים, מבואר ניקוי מדי שאלהיר

 ואח"כ מהמוח הקרום כל וימיר לשניםהראש
 מכאן אחד וגיר מכאן א' גיר להמיר הלמתות קצוות בשנייחפש
 הוושמ יחתוך גרון וערלת נירין שני צר בכל ימיר מלשוןואח"כ
 גיד יש הלשון ובצר מופו ער מראשו אורכו כל על יחתוךוהגר:רת

 הגרגרת כימוי ויחתוך פשתן בגר חתיכת ע"י להסירה ומובלבן
 מריפה )הנקראים קטנים עצמות שני הלשון אצל משםוימיר

 ניר גירין ב' צר מכל יסיר השחימה מקום ובצווארביינרלי"ך
 מריאה שהגרגרת במקום הבשר בתוך מונח וא' מלמעלה מונחא'

 ס"ו( בסי' עי' מליחה קודם ביה"ש )ויקלוף דם משום ואמורמונח
 ארום לבשר לכועלה ער כולה ע"פ והולכת אחד ניד יםירבחזות
 נקי שיהא ימה להמירו ויזהר כא' ונראים לשניים כפול זהוגיר
 משום אסור זה )וגיר לצוואר הסמוך מצר החזות ויגביה זהמחומ
 הקרום אותו עם הנכושך וכל הלבן עב עור יפשומ מהכמליםרם(.
 ולבנים רכים עצמות ראשי מתחלה יחתוך חלב. משוםאמור
 אותו ותחת העב הקרום לקלוף יתחיל ומשם הכסלים קצוותמב'

 בסי' )עי"ל חלב יש דק קרום אותו ותחת רק קרום ישהקרום
 האמור שם שיש ורך לבן קמן עצם יחתוך עצמו מקום ובאותומ"ר(
 מוף וער הריקברמי"ן מוף ער גיר יסיר הצלעות מבין חלב.משום

 . הכמלים חלב משום אסורים הצלעות שבין וניריםהכמלים.
 כדי המכין ויעמיק לממה המוף ער אחר ניר ימיר באמצעבהכתף
 ההולכת אחר גיד ימיר הבשר בצר ולמעלה 'פה להסירהשיוכל
 הסכין להעמיק צריך הכתף וכשנחתך הבשר בתוך ותחובהלמעלה

 המכין להעמיק ג"כ צריך הכתף וכשנחתך הבשר בתוך תחובהרק
 עב הבשר וממקום ברימי"ן מהרי"ק ונם הריקבראמי"ן הצרעל

 הקרום יפשומ מהמחול החלב. מתחתיו יפה וינרור הקרוםיגביה
 גירים ג' עור נמשכים עב ומניר עב גיר העב במקום יסירואח"כ
 שהיא בעור מהבהמה להוצאה ממוך הטחול וינקר אחריהםויחמט
 מחול לאכול שלא )ומנהנ חומין הג' לכושוך נקל שיהא כרילחה

 מהקיבה מהם. החלב וינרור ינקה וכרם וביה"כ מהמכםהכבשים(,
 מאגי"ן( )שקורין לקיבה שמחובר ובמה שתחתיו והלב העורימיר
 הקרום ימיר מעיים מהבני הכרכשתא. מן אמה וחצי חצייחתוך
 שבינו. החלב עם ריבי( מניא )היא המריפה המעי יזרוקואח"כ
 הררא על המונח כוהצר אבל שלמעלה הקרומין יסיר רכנתאמהררא
 יש רכנתא הררא על המונח מהצד רס הקרום להמיר א"צרכנמא
 וצולין יסירם רם משום ואמורים קמנים ונירין נרולה אחת גירשם

 ועגל( כבש של רכנתא רהררא צדדים מב' הקרום להמירוהמנהנ
 )וע"ל ממש המבור סוף ער ניקור צריך לי"נ י"ב צלע שביןבשר
 מחצר אותה. לפתוח הלב ערלת לחתוך צריך מהלב מ"ה(.מימן
 בו תלוי' שהמרה במקום והחלב והקנוקנות הנירין יחתוךהכבר
 יחתוך הכבר מחצר אותה. ולפתוח הלב ערלת להחוך צריךוכן

 לחתוך צריך וכן בו תלוי' שהמרה במקום והחלב והקנוקנותהנירין
 ויפתח הווררא ימיר מהריאה הכבר. באמצע הרבוק החלבכל

 הרם שיצא כרי הטלפים ראשי חותך מהרגלים והגירין.הקנוקנות
 המלפים: שבין החומיןוחותך

 הכוליא חלב אותו כל להמיר צריר מתחלה אחוריםמחלק
 וזה בתוכו מונחים והכליות חלב נרי"ןהנקרא

 ער האלי' מעיקר לחלחולת( ממוך סמוך צררים מכל הולךהחלב
 הרבוק חלב אותו עם המעורבים חומין כל עם המתניים בשרמקום
 בבהמה שיש נופא בזנב וחותך לחלחולת הממוך ובבשרבעצם
 ומוציא העצמות באמצע קצה אל מקצה ופוצעו לארכו כולה פניעל

 פנים מאותו קצותיו ער האלי' מעיקר לשנים שמחחלק חוטממנה
 ישתייר ,טלא ער יפה פנים מאותו וינדור הבהמה ירך עלהמכיש
 לשני הירכיים יפצע ואח"כ שכונינית. ולא בשר לא האלי' פנילכל

 חתיכות: לששה ירך כל וחותךהלקים
 המורגל ובלשון שטי"ק. שפיי"ף )הנקראת האלי' יחר~יסתא(

 וצריך אינמערשא"ל( או בראמי"ן.שוואנ"'ו
 לקולפו א"צ )לבן( כמה מראה שיש במקום חו,ן כולה פני עללקלפו

 הרבק הרחב עצם ואותו וחלב הקרומים מכל יפה אותו ינרררק
 משני שעליו והבשר חלב כוכל ימה לנקר ג"כ צריך האלי'בחתיכת

צררים
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 הדרי"ז עד החלב לחתוך וצריך חלב שם יש זה לעצם וסמוךצרדים
 מקום באותו שם יש גם לנקרו א"צ ואילך וסדרי"ז החלבשסונחת
 האלי' מחוטי החלב לגרר צריך הזנב העצם טן קצת נשארלפעמים

 והמראה מקזמו ברעטיל הקייליחדי"ק מקליף )ואח"ב שבו החוטונם
 שתחת ובתתיבה שעליו( וחלב הקרומים מבל יפה לנקר צריךכמף

 הרחב עצם אצל עליונות ג' נירין חכהצה יש בריטי"להקיילעברי"ק
 אמורין הזנב העצמות ננד שלמטה ושנים ני"ה כהטום אמוריןהנזבר
 הנידין בל לחוץ ממקוסו לחתוך להחמיר נוהגין יאנן דםמשום

 האסורים הגידים כ"א לחתוך א"צ )וסרינא מ"ע משוםהאסורין
 אחריהם לחטט דא"צ אלא דם( משום האסורין ולא גי"המשום
 האלי' ובחתיבת ני"ה משום האמורין גירין נ' אותן אחררק

 בדאטי"ן צע"ך נקרא )א' בשר חתיבית שני עוד מחובר)הנזכר(
 ג' החתיכה בזו ויש יפה לגרר נ"כ שצריך בסף מראה בוויש
 במף המראה אצל הבשר בתוך מהם ב' ני"ה משום אמוריםנידים
 צע"ך שקורין מהם לסטה יש והשלישי לג'( מתחלקיןופעמים
 וא"צ מ"ע סשום האם.רים גידין ב' עור מונחים )ובצרוארע"ר
 ניד יש )הנזבר( הבשר ובין במף המראה ובין אחריהן(לחטט
 מושב בית עם הזה הגיד לחתוך וצריך הבשר בתוך ועומדקצר
 לבין בראטי"ן הצע"ך שבין החלב לנקר נ"כ וצריך גי"הכהמום

 אורך כמו שאורבי חתיכה יש אחר ובצר ברעמי"ל.הקיילעברי"ק
 אמורים גידין ב' ובתוכו ברעטי"ל קיילעברי"ק וקוראיןשניהם
 א' וגיד מזה מקצה א' ניד רק כולה ע"פ הולבין אינם ני"המשום
 .לחטט לחפש צריך אצבעות ג' רוחב במו ובאמצע מזהמקצה

 כולה(: ע"פ בעיגול ויקלוףאחריו

 הוא אוברשא"ל( המורגל ובלשון יד )או הנשה ניד וקר2יכוןב(
 הסראה אותו יפה ולגרר לקל,ף וצריךהבף

 שעליו בשר חתיכת מפריד ואח"ב קטן ואחד גדול אחר שעליוהבסף
 בשר שתחת במף והמראה בולו פני על ויקלוף קנאפףשקורין
 ג"כ יקלוף הרקות ובמקום יגביה .אח"כ לקלוף צריךהקנאפף
 לקלוה. ג"כ צריך יר נקרא ותחתון דע"ק נקרא העליון חלקמתחתיו
 אותו לחתוך וצריך למעלה הבשר על ניד יש העליון צדובאותו
 גידין יטשה בשר באותו .יש התחתון קליפת קורם תיבףגיד

 הבשר בתוך והולכין בראש ומתחילין הנשה גיד משוםשאמודין
 לשנים מתחלק א' נידין ששה ואלו היד באורך בשוה מופועד

 היטב ועיין הפובה יאחת כדרכה אחת שיני"ן שני כצורתונראית
 ביד בו שיש הגידין אבל אחריהן לחטט וצריך הגידים אותןאחר
 ובמקום הירך כף על בכלל אינם מופו עד היד באורך הולביןואינם
 ונקרא לשלשה ומתחלק אחד גיד עיד שם ומונח הנשה. נידעוביו

 הזה והגיד י"ד( זו חתיכה )ונקרא יד בצורת וצודתודוימע"ן
 בשאר )משא"כ ממנו קצת שיראה ב"ז בפליים בפל ליטולצריך
 בצד ובתחתיתו דיו( פ"א יחותך הגיד פותח בראשונה אםגירין
 ומכל הבשר לתוך לשנים ומתחלק אחד גיד לו יש הבף שלהשני
 צבי בקרן גירין שני אותן ונראין קטנים גידין יוצאין ואחדאחד

 קטן בשר חתיבת שם יש השנים אלו ואצל אד"ר( הירשן)ונקראים
 לחטט וצריך נעפיל"ע ונקראים לשנים מתחלק אחד ניד שםויש

 הגיד ליטול צריך דע"ק הנקרא העליון )ומחלקאחריהן
 חתיכות ב' ויש החיצון( ניד הנקרא הבשר בתוך ולא בסוףאחד

 הוי"ך או טלע"ק. הוי"ך )ונקרא בשור הבים הוא לגי"המחוברות
 עבה עור ממנו שמסירין ניקור ע"י ובשר מפאד"ק אונעשמע"ל.

 ובל יותר או לג' אותו וחותבין .הבצים הגיד וסוציאולבנה

 בשאד ודינו ומולחין מיאום כחשום אסודים בתוכו שישהדריזי"ן
 קרום ממנה קילף אטע"ר )ונקרא הבחל היא ובפרה וסותר(בשר
 הכחל ודין פעמים. במה בבותל וטחו וערב שתי וקורע ולבןעב
 ואוחז אותו חיתכין עליו סונח שהבחל והשוסן צ'. במי'עי'
 מים סמנו יצא בבח אחוזתו ע"י ואם החתך במקום בידובבח
 בשאר סותר ואח"ב המים משם שיוצא המקום אותו סחתךבחלב
 ורחבו אורבו הכחל תחת או הבים שתחת חתיבה עוד .ישבשר(
 וצריך טע"ש( או לעפי"ל או ברעטי"ל )הנקרא והבחל הביםבמו

 הבמף שמראה )ובסקום אצבעות שני במו בראשו למעלהלקלוף
 .באותו החלב נוגע שם שגם ומשום בצדדים ובן החלב נוגעששם
 באים שהם באחר ונחשבים גידין שלשה שם יש ברעטי"לחתיכת
 בתוך מונחים נידים ואותם שי"ן בצורת לנ' ומתחלקים א'מגיד

 ואילך .משם יר ברוחב רוחב ער כ"א לשנים לחתוך וא"צברעטי"ל
 גי"ה(: חלב משום אמורין גידין ואלו אחריהם לחמטא"צ

 גראד- או בראטי"ן לענדי"ן או רי"ר )או קושלי"ץ וקועיכרןג(
 הנק"א שקורין העצם עד השדרה הואבראמי"ן(

 שיש החלב מן יפה לנקר צריך בקושלי"'1 השדרה הח.טובתוך
 גי"ה ומשום המתנים הלב משום ואמור השדרה חוט שלבעצמות
 ה' נמצאים השושליץ ובתוך הנשה הניר מתחיל השררהרמהוט
 התחתונים .שנים מתניים חלב משום אמורים העליונים שלשהגידין
 בשור הבשר עור מן הקושלי"ץ את באצבע מפריד ואח"כ דםמשום
 לא. ותו קטן גיד הקושלי"'1 בתוך שתמצא ער החצי ננדובענל
 יגרר במף מראה שיש ובמקום יקליף אדום בשר שם שישובמקום
 עד הבשר עור על ונקי יפה קושלי"'1 מתחת חלב יגרר ואח"ביפה

 ימשוך בעור שם שמונחים והגידין צע"ך שקורין לשומןשתניע
 בנחת באצבע רק בסבין יפתח שלא ויזהר פשתן בבגד אחיזהע"י

 למרד צריך ועזים בכבשים אבל קציהם. עד אחריהן לחטטוצריך
 הנזבר הינק"א ועצם השררה חוט עד הקושלי"'1 מן הגשרהעיר
 )נקרא א' חתיבות ב' עוד לו ויש צדדים. מב' יפה גגררוצדיך
 הינק"א עצם חיבור ע"י בקושלי"'1 דבוק והוא שפי"ץ אושיל"ט
 את לקלוף וצריך השיל"ט ובין הקושלי"'1 בין באמצע שםשמונח
 משם להפריד וצריך קטן עצם עוד מונח הינק"א .עלהשיל"ט
 השיל"ט ועל דם משום אסור השיל"ט בתוך למעלה שישוהגיד
 מראה שיש במקום טליפה צריך פלעסטער"ל שקורין קטן בשרמונח
 יהפוך ואח"ב יפה גרירה צריכה כסף מראה שיש ובמקוםאדום
 במקום מונח א' גידין ב' יש עור .בתוך עור עליו שישויראה
 ננד הראשון מגיד אצבעות ר' ברוחב מונח הב' והנידהעור

 עד הבשר מן העור ומפריד העור לאחוז וצריך למעלההקושלי"'1
 יש ולפעמים שעליו מחלב יפה העור א.תו ומגרר הנס"אעצם
 העור אותו תחת השיל"ט של והבשר לקלפו צריך עליו בשרמעט
 והב' יפה( יגרר במף מראה שיש ובמקום קליפה צריךלסטה
 וצריך דק בשר עליו שיש דע"ק או פלאנקע"ן או קלי"ן)נקרא
 הבשר ובת'ך יפה בגרירה די כסף מראה שיש במקום רקקליפה
 לחטמ וצריך ני"ה משום ואסור עקרב כצורת וצורתו אחד גידיש

 צריך הקלי"ן ובין השיל"ט ובין לשיל"ט מחובד והקלי"ןאחריו
 גרירה צריך שתחתיו .חלב ליל"ך טריפה הנקרא לבן עורלהמיר

יפה(:

 צריך גענזיל או )קאטשקי"א קניאראפ"ף עגול ומועיכוןר(
 וש השני ובצד אחד בצד מבחוץ מביבוהיו בללקלוף

סדאה
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 המראה שמתחילין בנזקום רק כולה ע"פ לקלוף א"צ כסףנזדאה
 כסף והמראה אצבעות שני במו רותב משם לקלוף צריךכסף
 סראה שאין במקום בבשר מחתך ואח"כ ונקוי קליפה א"צעצמו
 ומפריר שבתוכו הקוליא עצם את ונוסל הקניאראפ"ף לאורךכסף
 מן ומפריד שבתוכו הקוליא עצם את 'נוסל הקניאראפ"ףמן

 ע"פ הקוליא מושב מקום מבפנים הבשר ויקלוףהקניאראפ"ף
 הבשר לגרר צריך קנעכי"ל שקורין עצם יש ובתחהיתוכולה.
 .צריך א' הניר משם ונוטל שבקני"אראפ' עגול בבשר חותךואח"כ
 צריך בשיפוע גיד הולך ולפעמים קנעכי"ל עצם ער כולולהוציאו
 ובעגלים בגסות לעמיר ררכה וכן חלב משום ראסור אחריולעיין
 הרחב בצד מונח ועזים בכבשים אבל כסף מראה העגולבמקום
 באיתו זו בחתיכה יש ועור הכליות מחלב שיונק משום אסורבחו'1
 בשר ובסוף דם משום אסורין גידין ג' הבשר בתוך מבפניםמקום
 וא"צ מ"ע משום איתם לחתוך צריך גירין ג' שם נראההעגול
 גיד נזשם ליקח צריך עגול מבשר שנקלף חלק ומאותו אחריולשרש

 גיד משום ואסור עוקצין בשני פשוסה כ"ף כצורת שצורתוא'
 ענול ובראשו קוליא הנקרא עצם בו מחובר 'בקנא"ראפ'החיצון.
 צריך כסף מראה שיש ובמקום שעליו הבשר לקלוף וצריךכבוכנא
 המחובר השני לעצם המחבר גיד עליו יש העגוי עצם ובראשלגררו
 הנ"ל. העצם מדאש לקצוץ צריך וגם כושם לקלוף צריךלגוף

 מן השני עצם )הוא דאסמא בוקא הנקרא עצם תחוביבתוכו
 ג"כ וצריך באסיתא( בוכנא כמו לגוף המחובר צר אותוהקוליא
 שבעצם המוח שיראה ער או בעצם דם שיראה ער העצם מןלקצוי1

 הנידין: צומת משוםואסוד
 על )המחובר קנאכי"ן בייס"ש התחת'נה הארכובה רזרזיכותה(

 שרבוק שם ועל מייזי"ל אותו שקוריןהקנאכין
 שרבוק ובמייזל ליסק"א נקרא גופי' והקנאכי"ן כן( נקראבקנאכי"ן
 מראה יש סביבו רק כולה ע"פ כסף מראה א' מצר ישבקנאכי"ן

 ג"כ יש א' בחוס רהייני הצררים שני ובין לקלפו וצריךארום
 מחלק נתפרר הב' ובחור החלב מן יפה לגררו וצריך כםףמראה
 עור יש מבפנים בשר אותו ובאמצע מבפנים לקלפו וצריך זהבשר

 בכל ומגררו אצבע ברוחב לאורכו ממנו וח.תך עגול בשרחתיכת
 ובפנים ארום מראה ובסביב כסף נזראה עליו ש.ש בכ"מצרריו
 לו יש מהם אחר וכל לשנים מתפשס אחד גיר יש צר אותושל

 משים ואסורים אחריהם לחסס וצריך גיפלי"ך שקוריןעוקצין
 לקלוף צריך המייזל ממנו שהופרר אחר ובקנאכי"ן החיצוןגיר

 העצם אורך כל שעל הבשר את לא )אבל הקנאכען שעלהבשר
 כסף( מראה עלי. שיש במקום יפה מנרר רק לקולפו רוקאוא"צ

 גי"ה חלב משום אסורים גירין ב' מונחים העצם בראשולמעלה
 שמונח במקום הקנאכין שעל השני בראש לחתוך מתחילואח"כ
 ומחתך גלירוואסע"ר שקורין מים יבתוכו גומא בו ויש סשי"ךעצם
 מפריד אח"כ התחתונה שבארכובה הגומא המכסה בשראותו
 מייזי"ל אותי וקורין וארוך עגול ההוא והבשר הקנאכע"ן מןהבשר
 וסריפה. משם להפריר וצריך מייזל"ר שני עור מונח וע"זג"כ.

 מראה בו שיש במקום בשר איתו לקלוף צריך הארוךוהמייזל
 מתחלק הקליפה ואחר יפה מגרר כסף מדאה בו שיש והמקוםארום
 מראה בהם שיש במקומות ג"כ לקלפו וצריך לשנים העגולהבשר
 קליפה כמו ההיא הבשר אירך משם לחתוך צריך ובאמצעארום
 הנשה גיר משום לנקרו וצריך אחד גיד יש בשר מאותו א'ובחלק

 וצריך בכור( שזה סיסן כאצבע ארוך רק עצם שם תמצא)ואם
 וצריך נקי שיהא בשר עליו שאין במקום הקנאכי"ן העצםלנרר

 הנ"ל: העצם ראשלקצ.'1
 שני עלי' וסחובר לקושלי"ץ מחובר וויסשינק"א 1קרזיכתון

 או לונבי"ל בפוסק,ם שקורין א' בשדחתיכות
 סריפ' וא' לנקר כשר א' לערווי"ץ שנקרא יש חתיכות וב'לעד11י"'1
 אותו עיקרין הכשר ולערווי"ץ לוויסשק"א מחובריןושניהם

 חותבין הי' )ואם בסכין ולא ביר לעד11י"י1 ומהסריפהמהוויסשק"א
 ואסורי עסה הגירין נחתכין היו והמריפה הכשרה הלעדווי"'1בסכין
 ע"פ וכוקלפין קושלי"ץ כדין לערווי"ץ ורין המתניים( חלבמשום
 ונקי יפה לגררו צריך עליו כסף מראה שיש במקום חיי1כולה

 לחטם וצריך בקושלי"ץ כמו רינם נידים השלשה שישובמקום
 בלעדווי"ץ שם שנשאר א' וניד כולה. ע"פ ומקלפיןאחריהם
 קסנים הצלעות עם עצמה והוויסשינק"א אותו למשוך צריךהכשר

 בקבלה. )ם"נ ניקור בהם מועיל יאין אסורים 4ערווי"'1והסריפה
 חלב או שומן הוא אם להכיר זה סימן בקבלה לכונקריםויש

 חלב. שהוא נרא' אז מיר"ב הוא אם האצבעות בין בידשממשמשין
 שומן שהוא סימן צע"ך נראה אז ביר כשממשמשין השומןאבל
 כ"ז סכין יקח החלב מן יפה לגרר שצריך בכ"מ לעשות נכוןוכן
 שומן לאו ואם חלב הוי גרידה מכח הסכין על ושיכב מיר"בשיש
 וצריך קראגי"ן הנקרא לוויסשינק"א מחובר ב' חתיכההיא(.
 צריך כסף ומראה עב יש בבשר למעלה א' בצר צדרים כוב'לקלוף
 כסף מראה כמו ולבן עב קרום הבשר על יש הב' ובצד יפהלגררו
 אבל אותם לחתוך צדיך גירין כמו שיש ובמקום להקליף.צריך
 גי"ה ומשום חלב משים האסורים גירין אחריהן. להמס צריךאין
 תאבלו אל סימן חכמים מסרו לענים נראה ולא הבשר בתוךהם

 מגירין חוץ הנתבארו גירין נ"א אותן אחר לחסס וצריך נ"אממנו
 תותימתני חלב כנון לעינים הנראים וגי"ה חלב מישוםהאסורין

ורליסק"א:
 סוסימן

 ירוע ראם מבואר ס"ו בסי' בביצים. רם נמצא אם שאיהסו
 להתהוות שהתחילה )במקום אפרוח מרוקםשהוא

 שהוא ירוע אין אם אבל מה"ת הביצה אסורה אפרוח יצירתבו
 ש"ע שיתבאר כמו ספק לענין )ינ"מ מדרבנן אסור אפרוחמרוקם

וש"פ(:
 )דעת פלוגתא מבואר שם הביצה. על ק"ר נמצא אם ,2איהסז

 לבד חלבון בקשר נמצא ראם ורמ"א רש"י בפי' ורשב"אהרא"ש
 לבר הקשר במקום שלא בחלמון או לבר הקשר במקום שלאוכ"ש
 בקשר בחלבון נמצא ואם מררבא אסיר והדם מותרתהביצה
 מה"ת אסורה הביצה לבד קשר על בחלמון או לקשר חויזונתפשט

 נתפשס לא אפי' חלבון של הקשר על שנכ,צא דכל עור מחמיריןויש
 נמצא אם ררוקא ור"מ כרי"ף דפוסק מחבר כרעת ודלא אסורכלל

 והביצה הרם את זורק בחלבון אבל מה"ת אסירה הביצהבחלמון
 או הכר במקום הוא אם רעות חילוקי יש גופו ובקשרמותרת.
 בסדינות המנהג ונתפשס הכל כדברי מחמירין ואנו החרבמקום
 בין מחלקין )ואין דם עליו ~שנמצא מקום בכל הביצים לאם.'אלו(
 לאסור נוהגין יוסא בת ביצה ואפי' וש"פ( רמ"א לחלבוןחלמון
 אך כמהרש"ל רלא כלבו בשם )ש"ך בחלמון ואפילו דםבנמצא
 שחיטה תרנגולת במעי ביצה ואפילו פ"מ( ררבנן אלא הוי לאעכ"פ
 והברע"א מדרבנן. אלא ול"ה )פ"ם לאסור נוהגין רם עליו נמצאאם

 להתיר(: נוסה תפל"מבשם
שאלה
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 ירעינן ולא נצלה או ונתבשלה רם עלי' שנסצא ניצה ע~אלהיז
 נתערב ראם מביאר שם האסור. במקום הואאם

 אע"פ הביצים שאר אוסר אינו ביבש שא"ם או ביבשבמינו
 ער אוסר בלח במינו ש5א ובנתערב סותר רוב רק ס' בהםשאין
 בלח בא"ם אף להקל רמצרר ככר"ו רלא )פר"ח הפ"ם באיןס'

 ורשריא ראסור רם מיפת בה שיש )ביצה ררבנן( מפיקארהוי
 במינו מין הוי באחרים נתערבה אם ביצה אותה בכילא(תיבלא

 פ"ם(: כר"ו פר"ח ב"ש דם טעם)כי
 במקום מהם אחר על רם ונמצא בקערה המרופות ניצים שאלהיח

 שאז החלמון על שנסצא )כגון בווראיהאוסרה
 אסור לווראי תופסין הגאונים וברעת בחלבון הי' כברווראי
 ראע"פ מבואר שם להלכה(. ועו"א מש"ך וכ"נ .פ"ם ום"יע"ז
 והבל ביחר( מתערב )רבמריפות אסורות הרם שעליו הביצהשזרק
 שבורות רק מרופות אינם אם אבל אסורה הביצה בנגר ס' עראסור
 )כנתבאר( בוודאי האוסר במקום מהם בא' רם ונמצא בקערהיחר
 מותרים והם עצמו בפני 1אחר א' בל הכשרים חלמוניםיקח

 ויזרקם השאר תלבוני עם בקערה הרם בה אשר אותה)וישאיר
 בלי הכל ליקח רא"א משום המריפה ריקח להיפוך יעשהולא

 להתיר ואין החלמנים רק החלבנים יקח לא וכן ממנה מהשישאיר
 מותרים החלבונים בל אז האיסור חלבון נגר ס' הי' שאם רקאותם

 יותר: ולא לבר החלמון עם האיסור חלבוןויזרזק

 וספק מהם אחר על רם ונמצא בקערה הטרופות ניצים שאלהימ
 היכי ירעינן רלא )כנון האוסרה במקום הי'אם

 המקום ריזרוק סבואר שם חומרא(. משום רק לרירן ואסורקיימי
 מאותי שהוא לו שגראה מה וכל הרםשעליו
 הביצים לשאר הביצה בעותו נתערב ואם מותר והשאר יזרוקהביצה
 מנ"י )ם"ז לא בחר חר אבל להתיר יש ביותר( )וכ"ש בתריחר

 כש"ך(: רלא והגרע"א ובר"ו פ"םפר"ח
 שם החמין. על 5הצממק ששמוה בביצה רם נמצא אם שאלהב

 צריך )הנתבאר( בווראי האוסר במקום הרם נמצא ראםמבואר
 רלא וש"פ ורש"ל )ט"ז האסור' ביצה נגד בתבשיל ס'שיהי'

 החתיכה צריך ס' ראיכא אף עצמו במאבל ננע ואםבמחבר(
 הקררה כיסוי על הניחה אם אבל מקום נמילת עלי. מונחתשהביצה

 קליפה בתוך הוא רביצה )כיון מותר ס' באין אה במאבל ננעולא
 להתיר יש הרין מן א1סר שאינו במקום נמצא ואם ועפ"ם(ש"ך
 היא ואם ו,ט"פ( )ם"ז רומב הביצה במקום שאין כיון החמיןכל

 )פר"ח(: הפ"מ באין להחמיר יש האוסר במקום הוא אםספק

 טבואר שם רם. בהם יש אם ביצים לברוק צריך אס שאלהכא
 א"צ וכן לברוק שא"א אע"פ צלויות ביצים לאבול רמותרבש"ע
 וכת' בהם( ראין ארובא )רסמכינן רם בהם יש אם הביציםלברזק
 ביום ביצים עם מאכל כשע1שין להחמיר נהגו רם"םהרם"א
 ב5יקוטי המצות )וכשער המנהג וכן רם בהם יש אם בהםשרואין
 גומעה שהי' טורו בשם שהעיד מהרח"1 מרבינו אחרי פ'תורה
 שבהגלית בה וסיים רם בה יש אם בה שישגיח בלתי צלוי'ביצה
 שכ' ב"א לחומרת לחוש אין ז"ל האר"י הקרוש רבנן אמרינגלות

 בקליפתן אותן ומחזירין בקערה תחלה אותם להריקשנוהגין
 בך עצמו נהג רמירי עור שם וכ' בה"ג( )במ"ש וצוליןוסותמין

 5הריקם נהגו מורי של בביתו וראי ובישול במיגון אבל בגמיעהרש
תחילה:

 הלישה ואחר בביצים שנילושה עיסה שעשתה אשה שאלהבנ
 שם והי' מהן אחת ביצה של בקליפה רםנמצאה

 והתיר הם"ז לפני בא זו מעשה התערובות. באיתו הרבהביצים
 וסבמלו עליו רבה ומינו בם"ש שא"מ את סליק )ראמרינןהכל

 רנם הפ"ם ובתב ררבנן ספק הוי האוסרו במקום הי' אםובספק
 ואינו לא"ם לחום הביצה אותה נפלה אם אך מותר הש"ךלרעת
 אי ספק יש אם ומיהו להקל סר"ר ל"א בבה"ג ס' יש אםיירע

 פ"ם(: ס"ם הוי מינו לאינו בללנפל

 רם בה נמצא ולא ביצה שוברת שהיתה אשה מעשה ~טאלהכג
 חלבון נפל רם יוט אם מבטת ובעור שני'שברה

 בירה אותה ועבבה בחלבון רם וראתה הראשונה תוך אלהשני'
 לתוך אותם והשליכה אחרות ביצים ושברה לחיץ אותה1השליכה

 יחר המרופים הביצים כל התיר עשק באר תשו'הראשונות.
 בתרי חר ובתערובות בחלבון בנמצא לזרוק רצריך נתבאר)וכבר
 חלבון מאותו שהיא שנראה מה כ5 והחלבון ביותר וב"שבמל

 יזרוק(: הביצה אותו של החלבון ונם הרםשעליו

 ב' סי' נ"ש תשו' מבהמה שחלבו בחלב הנמצא רם שאלהכד
 סי' משה השיב ותשו' 5"ז סי' חב"יותשו'

 ס' ער תערובתו ואוסר לאסור החמירו בג"ש וב"א .בלה"ג5"ח
 חמאה עשו ואם אסורין בחמין שנשתמשו הכלים וכן הרם.נגר

 לישראל: וימברנה שיחזור חשש שאין באופן לגוי למברהמותר

 מארעא רספנא אלא מזכר )שאינם המוזרות ביצים שא?הכה
 ישבה ראפילו מביאר שם לעולם. נקלמותואינן

 הרם שיזרוק ובלבר לאכלם מותר רבים ימים תרנגולתעליהם
 ורוקא ש"ך( שיקוץ משום אסור לאסמנים וראי אבל)מחבר
 עבור' משך יזם ב"א סגורה שתהא מזבר שאינה לנוכשברור
 ס' ער אצלה תרנגול שאין כגון מביא והת"ח והגרע"א)פר"ח

 גשר(: שום בלא מפסיק שהנהר או כ' ומנ"יבתים

 סזגטיבון
 ררם מבואר ס"ז בסי' מותר. ואיזה אסור רם איזה שאלהנ1

 ממאין בין שליל ודם כוי ורם יעוף וחי'בהמה
 וש"פ(: )ש"ע מותר וחגבים רנים רם אבל אס1ר מהוריןבין

 נקבצו אם אך רמותר מבואר שם אסור. אי רגים רם שאלהכז
 שהוא לבל ניכר ואם מ"ע( )משום אסורבכלי

 )ש"ע מותר קשקשים( בי שיש כגון מ"ע משום )רליכאמרגים
 )פ"ם( בעינן רוב ום"מ )רם"א( אוסר אינו 1תערובתו1ש"פ(
 מותר לעולם רגים דם בישל ואם מותר קשקשים בו להניחואפי'

)הגרע"א(:
 ממנו פירש ראם מבואר שם אסור. אי ארם רם שאלהכח

 ע"ג סשיניו רם יצא ואם מ"ע( )משוםאסור
 )הואיל מוצצו השיניים שבין רם אבל לגוררו צריך שנשךהבכר
 בעינן רוב ום"ם )רם"א( איסר אינו תערובתו ום"ם פירש(רלא

מ"ם(:
 איסור דאין מבואר שם ברת; איסור יש רם נאיזה שאלהבמ

ברת
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 יוצאה שהנשמה הנפש ברם אלא וחי'( בהסה בדמ )אפי'כרת
 ויצא האבר מן בשפירש ודווקא בלאו אלא אינו האברים דם אבלבו

 נפשה( שתצא קורם סביה"ש בשר )כח.ותך בחתיכה שנצרר אולחוץ
 נסלח )בגון אחר בסקום ונבלא לצאת ונתעורר סמקומו שפירשאו

 מותר ולפיבך סותר. נצרר ולא פירש לא אם אבל שא"ס(בכלי
 מחומין גו יהי' שלא )ובלבר סליחה בלא בהרחה חי בשרלאכול
 השחימה בשעת הרם כשיצא 1ר11קא ום"ה( ס"ר בסי' ע"ל בהםשרם
 קודם בהמה של ספרקתה השובר אבל לצאת ראוי שהי' סהכל

 מליהה וע"י יפה מולתו אא"כ הי מבשרה לאכול אסור נפשהשתצא
 )רס"א לצלי אף ולסלחו לחתכו להחסיר ונהגו גקררה. אפי'מותר
 מפרקת. בשובר אף סליחה בלא בצלי רסתיר כמחבר רלאוש"פ
 ג"כ צרכו כל צלי בעי הרם רפירש מפרקת רבשובר הפ"מוכת'
 סבית בשר חותך אם וה"ה צלייתו( במצי די בעלמא דצליאף

 רבחותך הש"ך וכת' )רמ"א. הכי רינו נפשו שתצא קורםהשחימה
 להקל אפשר ובשובר וסליחה חתיכה בלי לאסור יש ריעבראף

 מפרקת לשבור שלא לכתהילה להוהר ריש הרם"א וכתבבריעבד(
 שמבליע סשום מיתתה לקרב כרי בלבה סכין לתמוב אובהמה
 אינרי"ק בעיף שנוהגין רסה הפ"ס וכתב ש"פ. )וכ"ה באבריםרם

 רצריך אסור שחימה כררך שלא אף בקררום ספרקתששוברין
 בזה(: נזהרי אין והעולם לכתהלה לצלי וסליהה מתיכהעכ"פ

 לבשלו ראסור סבואר שם סכה. סחסת הרם נצרר שאלהל
 יש וה )וסשום יפה ויסלחנו המקום שיחתוךעד

 קודם מקום באותו לחתוך או השחימה בית ולקלוףלהחסיר
 בשפור בין לצלותו סותר אבל רס"א( הרם שם ונצרר הואילמלימה
 בשר כשאר צריך קצת סליחה רק חיתוך בלא אפי' גחלים ע"גבין

 והגרע"א ופ"ס ש"ך האש על ולהעלותו צררים סשני חתיכה)וא"צ
ועפ"מ(:

 דם להצסית לחלומ בחוסץ ונתנוהו נסלח שלא בשר שאלהלב
 כלל שהה לא ראם לרינא מבואר שםבתוכו.

 ומותר בשר כשאר בהומע( כלל נתנוהו לא )כאילו דינוכהומץ
 רנתארם ער שהה ואם בעינן וסליחה חתיכה ולקררה חילאכול
 ע"י כ"א חי לאכול אסור סמקוסו( הרם שנעקר סי' )זהוהבשר
 צריך ולקרר' וסליחה( חתיכה אף להחסיר )ויש צרכו כלצלי

 המ"ז רעת עריין נתארם ולא שהה ואם וסליחה. חתיכהדווקא
 בחלימה. אא"ב ובזה"ז לקרר' אפילו מליחה רא"צ רס"א()ברעת
 ואין סליחה קורם בחוסץ כלל סצסיתין שאין אלו בסרינותוניהגין
 ופ"מ הש"ך וכ"ה הרמ"א )לשון מותר בדיעכד ום"םלשנות
 בריעבר להתיר הכר"ו וכ"כ סליחה. ע"י בריעבר הבשרלהתיר
 אף ראוסר כב"ח רלא בנתארם אף וסליחה חתיכה ע"יהבשר

 כח בו אין שיב להצסיתו פ"א בשר בו שנתנו וחומץבריעבר(
 אע"פ בו חלמו שלא כל אכל וש"פ( )ש"ע אחרת פעםלהצסית

 )ש"ע(: להצמית כח בו יש חזקשאינו

 שם ומתקבץ בצווארה הטוטרת כסין לה שיש ח" שאלהלנ
 ס."ר. שקורין עצם מסנו ונעשה סתייבש ואח"כ רם כסיןתחלה
 יום בכל וסעשה דבר עסא וכן לאוכלו רסותר בכה"פ סבוארשם
 מיב לריח מתיקות סיני או סרקחת תוך הסו"ר להשליךהוא

 הפ"מ וכתב אזלינן. השתא ובתר רם ולא הוא פירשא()דעתה
 רבש ונעשה לרבש שנפל נבלה לבשר היתר ללמור איןדמ"מ

 אסור בדם הסלח שמעמירין ובמקום אזלינן. השתא רבתרלומר
 ב"י בשם )פ"מ שרי סאבל לתוך זליתן לאכול. בעיןהסלח
 היים ובמקור שם( וח"י במ"ז סעי"ח תס"ז מי' באו"ח ועי'ומ"א

 הזכירם(: לא רהפ"מ )וחירוש בזה גם להתיר ררעתםשם

 סחסימן
 הם רשווין למלגו )או לצלותו שלם הראש המומן שאלהלר

 שיכוין רצריך בש"ע סבואר שם מ"ז(. זהברין
 הניחו ואם שם( ררך הרם שיזיב )כרי לממה השחיטה ביתשיהא
 המעם. )עמ"ז סותר והשאר אסורים והקרום הסוח הצרריםעל

 נקב אח"כ כר"ו( אסורים והקרום המוח תמילה נמלהואפילו
 כ' )והפ"ס שם ררך זב שהרם לפי לסמה הנקב והי' המוחעצם
 נקיבת ג"כ בעי רק הגרע"א וכ"ה העצם בנקיבת םגי לסה ירענ.לא

 צלי כ"ז אמר רבר או קנה בו נעץ אם נהיריו על הניהו ואםהקרום(
 לצלות שלא נהגו ולכתחלה והקרום. המוח אסור לאו ואםמותר
 יתהפך שסא )רחיישינן אביה"ש להניחו רוצה אפי' שלם ראששים

 בסי' וע"ל רס"א אותו ומנקרין המוח שסוציאין אלאאצרריו
 אנמיריו או אכיה"ש אותבי' ולא שלם כך צלאו ואםע"א(
 הראש כל בעוף )אבל בכהסה אסורים והמזח הקרום סירי בי'ודץ
 המרינות באלו )ונוהגין מותר והשאר בסליחה( חוץ בצלי'אסור
 סליחה(: אחר רק שהיס"ב שני בכלי אפי' דבר שום למלוגשלא

 שמלח ראפי' סבואר שם שלם. הראש נישל אם שאלהלה
 נגר בראש ס' יש אא"כ הראש( כל ואם'ר )רנ"נ אסור הכלתחלה
 נגר ס' בראש אין רווראי לבר הראש ובנתבשל וקרוסו.המוח
 לעולם )והראש הראש כל נגר ס' בקררה שיהי' צריך וקרוםהמוח
 המוח נגר לם' סצמרף העיף כל אז לעוף סחובר הראש ואםאסור

 ועו"פ(: ש"ע ברעת ש"ךוקרום

 שם האש. על השער ולהסיר הראש למרוך מותר אי שאלהיי
 הואיל אצררים אותבי' אפילו רסותרסבואר

 הנה סעבירו רק תסיר אחר בסקום שסונח ברמץ סממינוואינו
 להריח א"צ ולפיכך .תבן קש של האש ע"ג לחרוך ונוהגיןוהנה

 הרם לבשל חסיסות ותבן לקש ראין ההיבהוב קורםביה"ש
 מליחה קורם שבלחי חוטין לחתוך צריך עצים ע"ג בחורךאבל

 נאסר אינו בריעבר ומ"מ רם שום שם יהי' שלא ביה"שולהריח
 וש"פ(: )ש"ך כיה"ש הריח ולא ההוטין הסיר לא אם בעלמאכהרוך

 שם ההבה.ב. קורם והרגל הראש לסלוח סותר אי שאלהלז
 את סעכבין השערות ואין בירו רהרשותסבואר

 ש"ך ההיבהוב אחר לסלוח הסובחר מן סצוה )אך ספליט'הרם
 מולחין אלא כלל בהמסנה ניהגין אין ואנו הט"ז. וכ"כ רש"לכשם
 מולגין אחרונה והרחה סליחה ואחר המלפים וחותכין שיערע"ג

 ראשי אותם סחתך והמלפים. פ"ם(. בדיתחין. אוברם'1
 ועדיין סעמ שחותכין כיש )ולא הרם שיצא כדי לסמההמלפים
 ויסלח לממה החתך סקום ויניח בל"י( מהני לא וזה המנעלמתום
 אלא נאסרו 5א ראשן חתך ולא בקליפתן נסלחו ואם השיער עלגם
 לאורכן מונחין אם חילוק ואין סיתר והשאר הקליפה שבתוךמה
 דלא וש"פ רס"א בריעבר. והיינו מלפיהן על שעוסריןאו

במהרש"ל

י1
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 בצ"ע(: הפ"מ הניח כ"פעידה טלפיהן(: על כשעומד השאר אף דאוסרכמהריט"ל

 רהמנהג מבואר יטם מליחה. קורם ברמץ מלגו אם שאלהלח
 עוף אפי' מליחה קורם ברמיז כלל למלונשלא

 שאר במליחה )אבל אסור כולו הראיט בעוף ועשאו עבר.אם
 רק כולו הדאש נאסר לא ובבהמה מותר והשאר מותר(הראש
 עצם ניקב אם אבל המוח עצם נקב לא אם )וכ"ז והמוחהקרום
 בדיעבד מותר מידי בי' ודץ אנחיריי או אביה"ש אותבי' אוהמוח
 שעליו בעין דם שאר או ביה"ש הריח לא ואם במלינה( כןכבצלי'
 במליגה ודווקא )רמ"א שרי והשאר הדם מקום לקלוף או ליטולצדיך

 ש"ך(: קליפה וא"צ שרי בצלי' אבל במליחהאו

 הבשר ומליחת החלב נקירת קודם למלוג מיתר אי שאלהיט
 דבר שום למלוג דאין מבואר שם חמים.במים

 אע"פ )'טהים"ב ראשון בכלי ל"מ שנתבאר( כמו מליחה אחר)רק
 כמבשל הוי )מדאורייתא אסורה דווראי האש( אצל עומדשאינו
 מפק .אי לחשור ונ"מ חייב ובשבת בהנאה ואסוד בב"חלענין

 פ"מ( ראורייתא ספקו מאש שהוסר בכ"ר בבשר חלב נפלאי
 בשם וט"ז רמ"א הפ"מ. )באין אסור והים"ב בכ"ש אפי'אלא
 ש"ך( לכתחלה אף מותר בכ"ש ים"ב ובאין ק"ה במי' ע"לרש"ל
 ים"ב אפי' בכ"ש להניח מותר יטבת לצורך או אירחים לכבורמיהו
 )ראסור מליחתו למהר כרי וקרח כפור מלאה חתיכה לכתחילהאפי'
 שהות ויש כלל צורך אין ואי ס"ט( בסי' ע"ל שירפה ערלמלוח
 במים רק לכתחילה להניחה שלא ליזהר יש יפשר( ים"ב באין)רגם
 כלים שאר או נחושת לכלי חרם כלי בין חילוק )ואין היר"םשאין
 אוסרים רכ"ח מחלק כנה"ג בשם .בל"י רמ"א. שני כלילענין
 אסו' זכוכית בשל מהותך אם באבר כשמצופים גם בריעבדאף

 החלב נקירת קודם בכ"ר מלנ ואם מות' כלים שאר וכן עופרתובשל
 שנתבשל כיטר כדין הכשר אסיר ועופות וטלאים גדיים בשרומליחת

 ס"ט(: עסי' )שך מליחהבלא

 שניקר קורם עוף או בהמה ב,טר על מכ"ר עירה אם שאלהמ
 בקליפת ררי מבואר שם הבשר. ומלחהחלב

 למעלה העוף ראש אם על" שהנוצות בעוד העוף על עירה ואםהעור
 המים ואין נשרקין רהםים קליפ' כדי מגינות )שהנוצות קליפהא"צ

 למעלה רגלים או הצדרים על כשמינח משא"כ לבשר כללמגיעים
 במקום דנוצות כתב והיט"ך הרא"ש. בשם ולבוש ב"י ב"קאוכר
 הניח לובלין מהר"ם בשם והפ"מ הפ"ח. וכ"ה עומרתקליפה
 הקליח נפמק ,טלא אלא מכ"ר עירוי מקדי ולא כולו לאמורבצ"ע
 דעירוי לחומרא קי"ל דאנן ק"ה במי' )עי"ל לכ!טה כיטננעמכ"ר
 פ"מ כאחד ומבליע ומפליט כ"ק מבשל מכ"ר הקילוח נפסקשלא

 עי' אסור ובשבת כ"ק בהנאה אסור ובב"ח וק"ה פ"ז סי'ועח"ר
 עירוי ע"י הכשירו עירוי עי שנאסד כלי .לפי"ז שי"ח סי'מנ"א
 צ"ע עירוי ררך עליו יטנפל ספק יש ואם בכ"ר. הגעלהוצריך
 ועירוי פ"מ. נה"ק שלא בעירוי להקל ואין לם"ם לחשוב ישאם

 בשל : דאינו )רמ"א אופר ואינו עירוי מקרי לא הקילוחשנפסק
 ו:'ש"ה א' בפעם לא אך כ"ק ימבליע מפליט אך שריוב,טבת
 אם ימ"מ כאן. ופ"מ ק"ה כי' ש"ך התרנגולים כמליגתמותר

 מהן אחת ונמצאת שני בכלי יחד יטנמיגו תדנגולת שאלהמא
 )כ"ה האחרות לאסור דיש מבואר שםטריפה.

 וכ"ש ולהבליע להפליט דצריך בייעה ע"י שנאסר ברבר דוקאהט"ז
 כתרנגולת ממש איסיר ברבר משא"כ כאחר ומבליע מפלוטאינו

 הבל"י וכ"ה קליפה כדי כולם לכה"פ אוסר והפר"חטריפה.
 וצרוך בהפ"מ בכיה"ג גם להקל מצררים והאחדוניםולחה"פ.

 מרדכי: בשם ב"י כרעתשבת

 דנהגו מבואר שם להשתמש. מותר אי מליגה במי שא?המב
 רק אינם אפי' כלל מליגה במי להשתמששלא

 שנית בהם לכ!לזג כדי להרתיחם להחזירם יטלא ליזהר )וין:צוננים
 )ש"ע(: קערות בהם להדיח כריאו

 במים חולבת במחבת בכ"ש תרנגולת נמלגה אם שאלהמג
 תחלה המים עירו דאם סבואר שםשהים"ב.

 וצורך הפ"מ באין אמורה הכלי חלב מבישול ב"י אינו והואבכלי
 התרנגולת וגם הכלי ב"י הכלי ואם נט"ל( )דהוי מותרתוהתרנגילת

 בשם וכ"ז וצורך( בהפ"מ להתי' האחרונים בשם )וכ"כאסורה
 בכלי תחלה המים כשעירו וכ"ז וצורך( בהפ"מ להתי'אחרונים

 אפי' אסורים התרנגולת על המים עירה אם אבל שני כלירהוי
 וש"ם( רמ"א בהנאה 'יאסור כ"ק כאחר ומפליט )רמבליעבהפ"מ
 לשכ!ור יש בקורקבנו או בזפק ונכ!צא חלב שאכלהתרנגולת

 הרוקח(: בשם )ב"ימלמולגו

 כלי אי חלב של נחושת כלי לתוך בשר יור' עירה שאלהמר
 שם לא. א'ו הגעלה הכנ"ח וצריך בולענחושת

 האור )אא"כ עירוי ע"י בולע כנ"ח ראין ר"י דעת פלוגתאמבואר
 ר"י( הגאון רבו )בהסכמו' עליו משיג והש"ך תחתיו(מהלך
 דאין מרבריו ומשמע ג"כ הגעל' צריך נהויטת רכלי הפ"חוכ"ה
 מובא לכנ"ח כ"מ בין חולק שמואל והמקום לכנ"ח כ"מ ביןחלוק
 מאש בהוסר ל"כ! ע"ז לסמוך אין רינא לענין הפ"מ וכ'בפ"מ.
 )וכ!ש"כ להקל אין בה"מ ואף בולע עירוי ע"י אפי' אלא ככ"ררהוי
 בהומר היינו הגעלה בלא בשלי אם בכנ"ח בהפ"מ להתי'המ"י
 יש ומסתמא כ"ק כ"א הכלי נאכר לא עירוי ע"י בנאמר האמאש
 אינו דנחושת רי"ו רעת לצרף ייט כן קי"ל רלא ואף כ"ק נגרס'

 הפ"מ בלא אף להתיר יש הים"ב הי' אי מפק יש אם ובכ"שבולע(
 מבליע כ"ש ראין כמ"ד ושמא ים"ב הי' לא שמא ס"ם)מטעם

ומפליט(:

 ראה ולא עופות ישראל שבבית שפחה או גוי מלג אם שאלהמה
 דאם מב'ואר שם בכ"ש. או בכ"ר אםישראל

 במוב שיודעים נערה או נער שם ויש יהודים בטוב יודעהגוי
 ש"ך. הכא ל"כ! מסל"ת אבל דמירתת משום )מחבר מוהרהענין
 לא בפני'ו שלא ומלגו בפניו אלא לכ!לגו שלא ישראל הזהירואם

 ס"מ(: בסי' ועי' ועפ"מ ובל"י כנה"ג בכ"ש. שמלגותלינן
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 מרגליות רמ"זהרה"ג
 הברית בארצות הרבנים אנודת נשיא זילבעראליעזר

וקנדא
 תורה עזרת פון פרעזידענמ רטזענבערג,ישראל

 קאמלערנתן
 הרבנים אגודת מזכיר כעלצערליב

 תודחרב אלחנן יצחק רבנו הישיבה ראש רעוועל דאקמארהרב
 ברשרי בשרנעמיהפירמא היבנ'ס י"י י ס'י' .נ:ב;:הן;יב4'יייי'אי קךה
אשי הש,חטיב מאנ,דת ;'.'ן .איי שםר'ה:יה,ויי,',ךםהמא.

 די,
 .,יקי יעת" .חקי הספר .הן~סת ,אחיעוי

בניויטרק
חיים". דאכאוויץ הירשצבי
 ברוקלין סמרים, גראפמאן 163, ראזען, מ.ה.

 חשקט ושלות ידיחם במעשי והצלחהברכה שלימ"א רביסמרעמינער
 שלים"א רבי סמאלינער פערלאף, נהוםהרב
ניויטרק מולושקיןניסן
 לייבאווייןראובן

 שוכפאוויץ אהרן הרב ובנו יצחק אברהםשוכאפאוויץ
 שוכאפאוויץ מרדכי הרבובנו

 מהמזרחי פרעזידענמ גאלד זאבהרה"ג
 ביק שואל הרב ובנו ביקיצחק
 ביקחיים

------------------------------------------------------------2--------- שלימ"א רביבוייאנער
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 מא- האחים של פעקמארי במצה משגיההאכשמ"ה
נישעוויץ

 מרלף מיכאליחיאל
לוקשם"ן
 פטרק מבטרט קאפלאןאהרן
 המחבר של נכדואלעזר,

 גארפינקעלנח
שמיעדעמאן

 מעסקיןיעקב
 שלים"א רביביאלער
 דווילאסבערג הרבנים דועד מזכיר זלאמאווייןאהרן
 לובין אנשיביה"כ
 ניומאן פישלאפרים
 מפלעפבוש עץ-חיים יואפנער מנהםיצחק
 ספעקמארמשה
קאגאן
 שוהל ווארשעווער בביה"כ רבשניאור,
 ראזעןליב
 הערשענזטהןחיים

 סיפי בדזשערזי רבפאזנער
 איסקאלמקישמעון
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 פעקמטרי וואורשם נעשטנטלהיברו שענפעלד היים"
 3טלד;נבערגער ל."
 טהייטסינסינטטי, שלימ"א רבי מיראפאלער"

 עפשמיין פישלהיים
 פיינגטלדהרב יונג דק"רהרב

 הייך, ה:כ,ך ההן ייובי.ן;:.:
 בארוות הרבניס אנ.דת נש.א וייבעו.::פ,יןמייזךניי;וי פ,שוי

 וקנדאהברית שלימ"א רבימאזיצ;ר
 עפשמיין בצלאל ר'הרה"3 שלים"א רבי קינצקעראסמראוו;ר

 מטני- מהאחים פעקמטרי בהמצה מנהל מטר3;נשמערן,מר' מאפליאנסקי בצי לאומ*הממיף
שעוויץ גוממאן הרב פטדטלסק, קאמ;נעון מעיר הגאוןהרב

 גלאזערישעי' ממינסינטמי הביבליטמעק גם מטרנענשמערן,פרטפעסטר שלימ"א סאקאל מענדיל מנהםהרב"
 פילטדעלפיא מעירהרבנים ראבינאוויין בער דובהרב

 שוהל סיני;ר מביה"כ עפשמיין הרב"
 לעווינמאל ל' ב'הרה"ג פעפער משההרכ
 שאפירא בער דוב" גראבארד יקותיאלהרב
 שוסמטק משה" כהנאיצהק
 שניידערמטן צבי שלום" נ.י. פאססעיק, ראזען,יוסף

 שלימ"א ליפשיץ משה אדמי"ר" י. נ. פאמם;יק, משאפמאן,"
 ישראל קרן הכנסתבית ראזענבלטממ יוסף ר' הזןרעוורענד
 ווערמהיימעריוטלף" זלאמקאוומקי ר' הזןר;וור;נד
 לובארסקייצחק" רקה ישראל הר' הנכבדהנדיב

 מאממ דודרבי" זוגתו עם לייכמינג מר'הנכבד
 לעווינזאן מרדכירעוורענד שוהל ווטרשעווער פרעזידענמרטזענבערנ, רבי מאלנער שלימ"א, מווערמקי צבי משהאדמו"ר" 3ודמטן יעקבמר'
________________.._________ הפרעזידענמ ידי על שוהל ווטרשעווער הכנמתבית
 ברטדעמר'
 פרענם ישראלמר'
 עופות שוחמי מאגורת פרעזיד;נם בלום, יעקבשו"ב

דניויטר
 מנחלת מרעזשורער קרולטוויון, צבי שמואל ר'שו"ב

השמיב

 פרירמטן, פריו בן יוביקדתיאל פרעז. נאלדמטן, מרדכי ר' ידי על3ורבית
בניו לאדז;ר יעקב ר' הפר;ז. ידי על דפוילין ההסידיםבית
 יכם,דז ביה"ש של הכנסת מבית פרעזיד;נמ פיינ;ר, יעקבר'

 1ען,יצ1רביצ"א
 מצה לאפית חרושת ב.תבעלי האראהיץ יוסף מרדכי ר'שי"ב י1" קאהן אברהםר'

 סמרימ, ןטע816 לאין אירהם ה3-יר .די על ודעת, תורה"מייה
 הנאומם: השגהת תהתהמצה קעלמער הרב של בט ק;למ;ר מיילהאברך
לעתענטהאל רעתעל דק"ר הרב ידי ;ל אלהנן יצהק רבמ"טיבת

 לובא-סקיומה-ליטלימ"א
 פילאיעלפיט[ךעיך פער-אנד מ"ץליש;ן פרעףד;נם יץנמער, יעניר'
 בישאף יעקבר'
 ראזען העניך הנוךר'
 בלום אהרןר'

 ודעת תורה מהישיבה מענעדדטער מענדעלטיץץ,הרב
 'טלמה רבנו מהישיבה 5רעג קעמסבערג ישראלר'

קלתער
 לטיער ימבערג קע בערילבנו
 פעקמטרי טמ מןואור הבית ב;ל זטהה אל;זררבי
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 פרידמאן הכהן צבי חיים בן רפאל ישראלרבי
 צדק דפועלי הכנסת מבית קאפומטין וואלףזאב

 ראבינאוויץ יעקבאדמו"ר
 ראבינאוויץ יעקברעוורענד

 ריף,,
 ורעיתו שטיינער, הכהן דוב בר' זאב ארי' ר'שו"ב

 שלמח לרפואה דוד מרדכי ר' בתגיטל
 סארקוס דודר'

 מאיר'ם נחום אבא בר' מאיר ר'שו"ב
 שעכמער מענדל מנחם בר' ליבערשו"ב

 בוקשפאן בנימן ישראל בר' אברהםהר'

 באלטימ6ר מעירהרבנים

 ליעב שמואלהרה"ג

 י. נ.בעי6ן

 משטרני ראובןהרה"ג
 דטנישעווסקי"

 י. נ.פאווגיפםי

 שליט"א ביאליק הייםהרה"נ

 6חייש'6נגסט6ז

 מאנועל קלמןהרב
 צדק אוהב הכנמתבית
 תורה שערי הכנסתבית

 טאקער הערירעוורענד
 מאנילא הרב ידי על עמנואל טעמפעל הכנסתבית

 קאהן יוליוםהגבירה
 שיגרין אלכסנדר בר' מאירמ'
 נאדלער גדליה בן שלמהמ'
 האנדמבורג יעקב זלמן שניאור בר' ישראלר'
 האקער דוד ישראל בר' יואלר'

 מתתיחד ר' בת גאלדא האשה נשמת לזכר שערמאן,בצלאל
 אטיו נשמת ולזכר תנצב"ה, תרצתב, שני אדר ט' נסמרה-

 תנצב"ח תרם"ח מנחם-אב י"ד נפטר אליעזר בר'יעקב
 מארטין אדער בנימיןמר'

 6חת6קענטשן

 הירשפרינגהרב
 קלמן ור' העללער שלמה ר' ידי על אחים אגודת הכנסתבית

 ושו"בש"*ן
 אביו עבור לאנד ס.סר.

 ושו"ב ש"ץ סאבעל קלמןרעוורענד
 המחבר של נכדו רעשעוו,ישראל

 וויס.שעבויגען

 שלו וביתהכנסת ריין דודהרב
 קאפלטןהרב

 מיז. לואיםסט'
 עפשמיין פישל אפרים ר'הרה"ג
 גראצקין"

שיקאגט
 שליט"א אברהם הרב האברך ובנו שלים"א הטכשמייןהרבי
 רובינשטייןהרה"נ

 הרבנים זקן עפשטיין,עזריאל
 עפשטייןאפרים
שור

רטבינסטן
קטמינקער

 טאראגיןמ'
 קאהען י'ל'
 ראבינאוויץ ל'מ'
 מיחאליה'

 שעפערדק"ר
 טאבאקי'
 העלפאנדי'
 חאריק ר'מ'
 אכמעלראדא'
 פארשלאגערמ'
 קאהןנ'
 ראבינאוויץמ'
 סאססאן.ה'

 של בנו ראזענבלאטשמואל
 פרידלענדערל.
 שאהאםי.
 פעלדמטןי.

 רטזענבלטםיומף

מיל~~6קי

 שיינפעלד י. ש. הכוללהרב
 שמהה פריידל הי' הרבנית וזוגתו טיילטר צדוק ר'הרב

 ז"ל שמואל משה ר'בת
 שליט"א רבי האנרפיילער מווערמקי, ישראל יעקבאדמו"ר
 מקהלת פרעזידענט וויים שוסמער, יצחק בר' דוד מר'הנכבד

 ליבאוויץאנשי
 ה6ר6וויץהשו"ב
 שוהל פוילישע הכנסתבית
 ליבאוויץ אנשי הכנמתבית
 קליינמטןהרב
 ר' בת רחל רבקה ורעיתו נ"י לוק מרדכי בר' -טראלחיים
 בשנת שנפטר ע"ה מררכי היקר בנם לזכרון מנחםיהודח
 תנצב"ה - תרצ"א אלול ט"ז לחייו,ל"ט

 וויענער ליב ארי' רבי בת עטיל רחלהאשה
 מטנישעוויץשו"ב
 סטני הר'שו"ב
 הגדולבהם"ד
 ה6לצמטן הנכבדהגביר

י.ש



 שעכמערהרבמען
 פרענקרבישטך

 פראהםרבי'קטפלטן
 פינקעלשמיין שו"ב דודר' לתורה המדרש בית ישיבה פוז פרעזידענמזילבער,

 מינעלי שו"ב שמואלר'טברטמשווימש
 שו"ב לייבישר' נטלדמטןד"ק

 שו"ב יודילר' עלקיןהרה"נ
 בריימשטיין שו"ב זלמן שמואלר' לתורה המדרש ביתישיבת

 שו"ב לייבוש מאירר' שו"ב קערש יודילר'
 סינעלי שו"ב דודר' פטבריקטנם בינםשמהה

 זאכערמאן י;קב ר'הנדבן רטז שמחה"
 מילגראם מתתיהו ר'הנדבן "די הסירמא השגחתו תחת אשר זאלעמאן בעריש ר'הנכבד
 שטיינבערג מארי*ןהנדבן אינק. גליק, און זאלשמאן סיגלערבעקערי

 בומצעל פרעד לויערהנדבן
 ערליך י'הנדבן מיש.דעטרדימ,

 ספרים מוכר משעמלאך שלמה ר'הנכבד
 קיידין אברהם ר'הנכבד פישערהרב
 שוסקיןהרב
 אקלאה"משטאלסי, הערשמאןהרב
 תאומיםהרכ
 עמנואל הכנמת דבית רב פאממאן,הרב קליינפלטץהרב
 אקלאהאמא מעיר שו"בהזן שטרטאוםהרב
 פייןהרב
ק"ל"מבדם, אייזענמאןהרב

 גרינוואלדהרב הורוויטץהרב אהיי"
 הירשפרינג מרדכיהרב בלום העניךהרכ

--------------------------
------------------------------------------

-------------------------------- 

 הנכבדיהאחים

---------------------------------------------------------===========__



 הנדיב ההרבני יהיברוך

 שיחיו וזובתו ראשקין לינ שנת*מר
 מעידים הרבנים אשר מיזורי, לואים, ממ. קט., ריירי ראשקעם שלבעה"ב
 וגבינה והחמאה החלב קט. ריירי ראשקעם של חרושת בבית הנעשהשכל

 ולממח. השנה לכל הכשרות בתכלית מהורר כולו חלב שלושומנו

 ר' וה ובוכות בכולמ ולהפיצו להדפימו דכת תסי בהמפר ,ינל2,ייי

 מכשיו בכליצליתהו



 הברכה על יענזדואלו

 הנכבד הנבירהנדיב
 שיף אפריםרבי

 במעלות מצוין ונפש בלב הת"ת כחו בכל ומחזיק העיר בצרכיהעוסק
טובות

 תחי' ראשעורעיתו
 מהפעקטטרי השותפים שליט"א ואחי' וחהניהםובניהם

 דעת חקי המפר להדפסת חיק נתנואשר
 תמיך בבתיהמ שורר יהין והצלתהברכה

מינמינעמי



 השתדלו אשר המעשה לבדולי מיבותאמתזיקנא

 קצ, מצה מצנישעוויץ ב. ד.הפירמא
 ידיעל

 מאנישעוויץ ננביהרב
 חיים. וחקי דעת הקי המפר להדפים לאחעזר לילהיות

 וכבוך בכושר ימימ אורך למובה אלסימ להמוכרה

שיקטג" דזשוירפי ניו פיטי,דזשוירזי "הייאפינסינעטי,
 איל.

 לאעטוצט וחוכנסחועתנן
םזסיחא00םששזמשהיאת"1
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