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 ה"בלשע", בעלי המדפיסים לרבני נתונה העמוקהמודתי
 ר' הרב ולשותפו שליטאא שוסטערטאן מרדבי ר' "רבה*ה
 וטרהתם השתדלותם על שליט"א, פויזנער דובערשלום

 יברבם והיופי. ההידור בתכלית ספרי את להדפיסהמרובה
 אמ4 ובגשם, ברוח יפנו אשר בכל מרובה בהצלההה'
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 פוקרוש חזהחפפר

 ודבי כערי אבי אדוני נשטח ולעילויק~לם*כרון
 אצ"ל םנרר הצושם רבי הצריקחיב
 ת*ו, בירהשלים חי לכל חיים לןששבק

 ת,שסש וששע דחטכת נ' 1פלו 1"1 טקץ פרשת עש"ק8תש

 תמא ת"ו. גירהשלש ביום בו כבוד לטנוחהווהובא
 כל חעל עליט ינן וזבותו החים, בצרור צרורחנשסתו

 אגק* השראל כל חעי שיחיובהש8חתבו

8 - - -
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 ב%פרלדכר1ן

 אשר תח" נחפח בלומא םרת הצדקנית חאשח מורתיאםי
 ת"ה5ירהשלים
 תהי*, 5ילא אסתר מרת באפרתה חיל אשת והנכבדה היקרה נעוריאשת

 ושראה הרמשי8ר אושרן שלמה רבי הגאץבת
 תחי', גיטל וציינע מרת בתי ואשתו שליט*4ה ל5קויץ פחיה הרבדיצבי

 שיחיה ביתםובני
 ובני תתי', *חורית מרת בתי הששתו שליט"א, חיר"ט ח5רהם ר'התני

 שיחיו.ביתם
 ר5קה פקףטע מרת ואשתו שליס*א, טאיר ישחק מר באנשהש היקרבני

 שיחיו. היקרים ביתם ובגיתאי',
 תחי', מצים פית חששתו עייס"* טץשאל מר ישדאל ומורות נעשבני

 שיוו. ביתםובני
 בעיר אגיזלה בהרשיבה ר"מ של*טה* דוד הרב שבחבורה הציירבני
 שיאיו. ביתם ובני תחו' שהיק מרת הששתו אפריקוג כףיאנוסבורג

 זצ*ל, ראפח בהטח הרב גיסי א5נוא אהמת תחו', ראל דהי' סרתאיצתי

 שיחיו. בירושלים אשר ביתםובני
 אשר ביתם ובני תאי', ר5קח מרת וזוגתו שליט*4ג דיר ר' הרבניאוף
 שיחיו.בירושלים

 טיארק. שיחיו, ביתה ובגי תאי' יערזער יהורית מרתאוצתי
 ייים5ערג כטשיר יצחק ר' גיסי ה"ה ובעלה תחי' ר5קה מרתאהותי

 טיארק. שיחיג ביתם ובנישלים,א,
 שיחיג וב"ב שלים-א לו5ין פהשת הקר גיסי ובעלה םרים מרתשיתי
 ובני תחי*, אסתר מרת ואשתו שליט*א, א5רהם רעוו. חק אצעיראצי

 שיודו.ביתם
 ובני תהי', סעטע מרת ואשתו שליט"44 ורטחימר פאלף זא5 הרבגיסי

 88. 8ילדלפיא בעיר שיחיוביתם
 ובני תחי', פרהמעט מרת ואשתו שליט"א ורטחיםר כהטח ר' הרבגיסי

 בירחצלים. אשר שיחיוביתם
 5שחם 4עק5 הרב המנוח גיסי אשת שתהי', ורטההמר לאח סרתגיסתי

 בירהצלים.זצ"ל
 טו5ים 5חיים להו58רך ח5ר5ה שי יעמדופולם

 8צ5 ו5ל וחהשר נחתהשרו5*8,



 לח1ךחמויוו

 "אן וחחשיקו ד5רט8ק 5ילי 55ל לי ושעורו ,צליפ"א חג%חיםלחר5נים
 ולבר5ה לטוטח לחם ז%ת יע5וור חזה, ח55ר 5חי5ור פע5ודתיידי

 תדת משציקי דביהננ"ס ארב שוליש"8* ורטהאשר חיים יו8ףחר5
 סהמלו. מפך עם הספר רוב והגיה שהעתיק דלבר,ווילמיגטאן
 שייעני מירחשליט ששליט"א ורפה"שר יו5ף 5%רחפ חר5 גיסיבן
 בסיומו. הספר הדפסת ובשיכלולבהגהה

 ונתמ ביו" ותמכו שעזרו היו, קליילאצד דעיר שליט"א הטיניםהרבנים
 ז המה הלא הספר. כל על בעיון עברו וכן הספר, עלמהודם

 הק' הישיבת השש ושליש"א, ק%טץ 9ששר5י חיים י9י הגשה הרבידידי

 יע"א. טקיזישיבת
 הק' ה"שיבה דאש עא~ש"%, גיששער טרד5י ריי מבשו ארבהידי

 יע"א. טעלזישיבת
 מהבר וילאן"%, 5ורת ישראל רבי ישראל ארץ יליד הסשע הרבידידי

 ד9". הרבנים מרכו וירר שבש"ס מטכתות כסה על התלמוד מבו%ס'
 דפ1ע רב שליי"%, ושוארץ צ5י 8רדפי רבף הבשו הרבידידי

 ששל*8"ח יוקקה5ש8ן 5רוך רפי הגאוןידידי
 של"ש*8. 5רגר ישר%ל יעק8 חים רפי הםמןידידי
 ושש *עקב אהל דקהלת רב של*טש* קר"5ל%י יצהק יפי חגשוידתץ
 רביאצהנ רב ושליש"%, ענגלפעיג לי8 ארי' רבי הג' הרבידיעי

 דפה4 ר"ד8*ילאר

 דפונ אוודאצל דיאגג רב שליפ"שג 5שערש אמ8עת רפי הג' חרבידידי
 סשצסעד דוהשיענשייל רב שליט"41 ש5קע יעק5 ר5י הג' הרבידיר

דפה.
*.

 חברכת מל יפמדוואלח

 רעוו, , גשיא ברגר, מ. י. רעת. אחיו, דקלפלנר נ5ות ווחפי%טדת
 8שנ*ר. ברגר, י. יעוו. ו גצ2ר פנדרס, א. ש" רשוו. נשיאו סגן גרי2פלד,18

 נשישו איפשרשג ה* צ. רעה. %היו, דקל5ל5ד עופות ושוחאי%גודת
 משנ*ר. מיידם4 1נ ראוו. ו מבר דףזשן, נ רעץ. 1 נשיא סט שיפסן, מ.רעת.

 לסש8הת שיאיו %יהיק חיים סר *חזק%ל, פר ר81, פר אצדיביםחאמום
 *היו, קלבלנד, ז"ל, הוריהם לעי"נ8שקךש4

 אהיג קלבלנר שליט,4 רח5ינ5קי %פרים מר רבגן מוקיר הצכבדוששץו
 המתבך הךב כמךכמ המבבךממאת



 עילבךאליעיר
 פה לאגה*קהרב
 הרבנים אגודת נשיאותוראהצ

 א י י ה אסינסינעטי,

 הנציר48. בית ובמ .בו4צ שנת איטיב*, *היטב לסדר ב'בס*ד.
 הספורסם בתו"י הטופלג השו*ב שהרב להאמר נמן אטת אטריקושס

 טקופל בספרו עשא גדדלה טלאכה עתה וגאמן מובהק לשו"ב פה הסביבהבכל
 וטורי השוביום לסובת לאור שהוציא חזפח טקורי ביאורו עם זפחיםשל

 בסדר והעמיד והסרפות דה4חיטה דיני כל ונקי קי בלשת שביאר במדינההוראה
 מאורו שיתנו הרבים את לז3ות ויגע שעמל לו נמסיה שא8ריוז היטב בארנכון
 ארצנו מגדולי כמה ספרו ועל עליו שכתבו והמשבחות התהלות 3לואמת

 הסהור ספרו על להסכים עמהם אנכי גם נמנה והגני פה. הרבנים וגדוליהקדושה
 ושליפ"א טנדרס ארי' צפי רפי להמחבר לו ד' יתן רואיה כל בעיגי ימצאשחן

 ולהאדירה. תורה להגדיל יפנה אשר בכל יצליחאייו"ע,
 הנעלוג הטחבר ולכבוד התורה לשםהבו"ח

 זילפר י"ל רפי"צ פהרה"גאליעזר
 אוהיא סינסינעטי, פה לאגהיקהרב

 ותמפר המחבר לכבוד להעיר הנני המפר בל פני על עברתי כיולאות
 אחדותהערות

 לו אין תר"ל כללי שעיקר 276 בעמוד ערוה"ש בשס פץ[ביא שמהא(
 טרוה"ש על 3בר צינתי כאשר אעיר וכו'. הראשונים בפוסקים ולא בש"םשורש
 ונמצאת שאבדה בחסאת כ"א תמורה המפגה על בפירושו זקני זקןשרש"י
 ב9י' 1כ1 לריעותא תרתי מפץם היינו מהלממ"ס )פזמות טעתה עברה איבע*מ
 גם לדעחי ויכן לריעותא תרתי של הדין מדאוריתא הרי וכו' ותויו"ט ור"מ-ע*ב
 יפסל מקדנם לריעותא שבתדא מ' סוכה בתו' לזה בדומה וכן אסור תן"רבספק

 מיאום שלא הלחם וב' בלחה"פ הר"מ בטדטת פירגש[י 1כ1 כלום לאובחרל"ד
 זה כלל הראשונים ברוב נמצא הרייאפו

 אין הלא חמר מטעם צמקה שאס יתרה אינה בצמקה עינו העליםב4
 ובצמקה תתכשר רובה וגם כלה טעמקה מקמא יתרת וגס היתרה טא(סוהובר

 היתרה טצם או לריעותא, תרתי כמו תהי' שריעותא הסוברים לדטתמקצתה
 בזה והרביתי תהי' םרפה צמקה ואם תחמר ולא שתהי' הלכה ימגה אפשכשרה
בפפרי

 והדרינ8ו( הב"ח ג8מחלוקת בתרא המיעום טגמר בנכרי הזכיר לאגן
 שחיסה כן נכרי גגא[ימת להכשיר מוובה הפסד מצריך ויש ב' סי' בש"ךונזכר
 מאי דרס פע(ה ר"א בעי וגס קכ"א חולין במפרכסת, אוכלין טומאתלענין

 איך א"כ היא שטרפה ס"ל שיש הקטנה האונה כמו שרק ורדא בעניןג(
 יוכנש- איך דאסי כפרפא ודאי נ0כן הורדא א*כ כשרה דאסא מ(כטרפא קסנהאונה
 אם ואז נתקמנה מ"מ אבי )מופסל טד כ"כ נוזקטנה לא האונה אם שרעאלא

 ב'ש מהאונה כט(גדולה גם וכשרה היא בבריאותה אדרבה נתקטנה יאהורדא
 לא הורדא כי בספרו בזה לטורר לו הי' מר אך כ"ז ופשוט האונה גמוכשרק
 הדבר. ופשוט חתקטן האו)ה אם להתקטןצריכה

 ספרוי ולכבוד לכבודו )מרשנותי בהשלש לי די אך להטיר לי ישועוד



 ת ו פ 8*ח

 פיינשטייןמשה
 בנוי8רק ירושלים תפארתר*ם

בע"ה.
 הגרול הרב מאד הנכבד ידידיהנה
 שוחיסה בעגיני גדול וחילובאזורה
 נטנה ושסו?הו באמת, יר"שוטרפות,
 אתיס"שג פענדערפ ארי' 88ימוה"ר
 וטרשת שחיטח עניני על ספרחיבר
 ,צאוני השף זבחים, עשל פקהחךבופ
 בחהור לתוראה ספרים על הסספותנוחש
 ואיתי שלא דבר שם נמצאאפשר
 השששטר והרב כית חבל לוה,מסכים
 רבותינו של הדברים מסדר רקהוא

 הם אהפר ז'ל, והאחרוניםהראה~ונים
 המקורות והראה נבון בסרורמפוזרים
 כדי ונחו2 קל ובלשון קצר בבח1רשהם

 ולחוור הדין לידע יוכלושהתלמידים
 ראוי שווא אמרתי פעטים, הרבהעליו

 וטרוג לוסד* בו ליהנות לאורלהוציאו
 גחו'4 ספר ווא ובודקים לשואטיםוגם

 עולם לאור שיוציצ יברכהווהשי"ת
 ותלמידיהק. רבנן בין מדרשא בייתקבל

 אדר ח' תגוה, ואתה לסדרבעש"ק
 בנוי"רק.תשכ"א

 פיי*שפיין סהשחנאום

 קמץ מררכי וויםהרב
 דטעלז הקדחצה הישיבהראש

 אהייאקליוולאנד,

 תשכ"א. וישב ב'בע*ה

 שפלג השו*ב הרה"ג ידידיכבוד
 פנררפ אר" צפי פוח"רונכבד

 א81יו, קליבלנר, פה מעירטעצליפ"א,
 דינים מלא חבור בידו, היפהוחבורו
 בשם חלקים בג' דיניםופרטי

 עייטה סהיכות יקבט ויחיםעצל סשקאפי
 הפנימים* באיברים וטריטתטר*שת,
 מהשוסקיפ הסדר לפי וקבץשאטף

 בידיעה ז*ל, חתאטשרוניםדוןאהיונים
 הנסיק; כבעל חבם ואין ומקפת.רחבה
 בעשיית וקוד,1 במלח0תבהיותו
 דסר של לעומקו לרדת ידעבשנים
 ומתחש4 בשה דבר ידו מתחתוהוציא
 המשדות על להראות הואילגם
 נפלאיע בבקיאות הלכה כלשל

 ושצא*. .סקודי מףוחד בשם לוהשקרא
 עשא ה% הוא אסל ידימעשה

 וחהושמו אצצה למרבה הוש*' והגדיל ש88ני1, על דבור דבריפה
 בו. אפץ ימששי מובהקים תאח וגם בשוביאס קודש משרותלטשאי

 פשטנים י"ש מופלא איוצ בטדיגחצו השובי"ם בין בראותי לביישמח
 בהררין הדינים וונל קודש, שכולו זה במקצוע ביחוד במוחן, הוערה עלושוקד
 בשערונהתליין

 רצוט לווכיעת לב בחפץ מקום בכל יתקבל הזה היקר שהספרבטוהני
 שלה טתוך וללמד ללטוד רצנים רבים ימים להוסיף ויזכה המחבר, כ'של

 לישועונ ומצפה טיחל בכטו*ס, ומברכו המו*מ ידידו ונפש ננפשוורחבה
 הנ*ל, יוםבעה*ח

 קפץ וול יעקפ פהר"ר מררטיחיים



חססמות

 פורת ישראלהרב
 תשי*ח. איל ייב*"

 המצויין הרה*ג ארצי, ובן יוידיבבוד
 פנררם אר" צבי רביבתוי"ש
 מתא פה מובהק שו*בשליט*4ג
 שוהי8'קליילשנד,
 כליל לי בהראותו שמחנישמח
 עול סוקלמן ההשוב ספרותפ4א-ת
 ומצא יגע כי ה', ברכת המלאיפחיפב
 וגסידור סרובה טוכה במדה מדתוכצי
 כל אופניו על דבור דבר ומבואראדש
 ההלכה ממקורות וטריפות שחיטותריני
י ז"ל, הפוסקים אחרוני ועדבש*ס  
 כבר, נוא- על הי' אשר עליו אניקח-א
 מקים באר-ן, שכינה עליו שרתהשככר
 לם עז בעיר בקדחיה ולידתווצרתו

 והתמדתו לחסידותי' שבק ולאירושת"ג
 לתורה עתים בקבעו בגולה, בחיותוגם

 בחופן שהתמחה אומנתו, תורתוקשה
 אומנתו שהיא החורה הלק באותונעלה
 בעירנה שו"ב של שמיםמלאכת
 לידי שמביא תלמוד גדול בוונתקים
 )בפ' ז*ל ויא"ש דברי וידועיםמוהטה

 ניפמערמררכי
 טעלזישיבת

 אהייאקליוולאנד,

 תשי*ט. תו~ות ו' ליום אצדבע*וג
 רבים בת בשער לדצדיץבאתי
 488 הרב אמובהק השו"בשידידי

 ספרד הראני ששליט"א, טנדרטאר"
 מעבודש ונהבהי זבהיטן עצלפקומן
 לבעלי תיעלת רב בו וישהגיולה,
 כל ובצית ההלכות בסדרמקצוע

 שו'ב. כדיניהמקורות
 רב בספרו הראה דצקל הרבידידי
 ועבצדתו השו*ב, בפקצוע כמוסההחילו
 השובח תרומה היא תמימהעבודה
 ספרו יתקבל ובטה ההלכהבספרות
 ולומד". תורא סוקירי ש ביןבאהבה
 בתושמית המוגמר על לברך הןיזכאן
 ל(ןר.ספרו

 גיפיערסרדפי
 קויבהד סלז י8יבחראש

 הלכה לסעוק וה כלל הגמרא ועסי עםצ סעם מאיוה שכתב וה'( ד' שנגחעיר
 במקצוע לדקדק רגיל הי' מהם אחד שכל לפי באיסורי, וכרב בדיניכואט5של
 לעומקו, ררדשלו

 של בעוטקה "לן ת'ח לבל רבה מודעה מכאן והרי -
 דאלכהא. אליבא שמעתתא לאסוק* דשמיא לסיעתא לקהת לו שיש כרוחדתהלכה

 דתתקבל, מילתא דל*מא במעשיו שכינה ותשרה עליו ה' נועםרהי
 וקדש בעבודת העוסקים כל יעשו וכן יראו שממגו הרבים מזבי בין חלקוההא

 האהרוניבנ הפוסקים ועד המקורות מתוך הדיבים ללמוד זמנםלהקדיש

 ולברכצג לטובה קחמינא שני כלהו השנים, בכרכת חותםוהנני
 שלדש זהוהף

  עדכו, כרום מוקירופפז
 פורוגיעשרחל

** 4 י * א "  



5אהפפפות

 שווארץ צבימררכי
 ששייש קליוולאני; בק"קרב

 שמת ברמג היום לפניכם מתן אנכי לסדר ראה לפומשת א' יוםב*ה
 לפ"ק* תשי*ח דצלימ*, עליכם*שלום

 ס5רא צדות אמת דבר קשט להגיד דמהיממתא סהודתאאתקינו
 חנדדל הרב ה*ה תהלוג באצה לו 4ה1ר סגולה, מאנשי נכבד מאישטבג

 ובמוהג טיבות ב8עלות מחשלם חמודות, א"1 טהורה, ה' ידאת ד14צרובתורוג
 ב8לאפת אשר יאיה נרו פענדערפ יצתק ר' פהרפ אריה צפיפו"ה
 וצ4תיה בכל בקי לתהלה, המדע הגדול אגאת הרב חתן עדר, הקודש68צת
 בירושלים תורתו אוד 4ה~ר לברכג זכרו תעדטהייפער אהרן שלמה מו*ה?ולוג
 אהשד זבה, מזובחי הוא הנ"ל הרצ'א הנבבד האיש זרוחה, היתה הקודשעיר

 המשבהים, בבית השגחתי תחת עומד הוא שמם איוה זה כי לשב41ידעתע
 בדברים הרבינג את לזכות ועמל יגע הוא שמים, וירא ת"ח שהואוהכרתיו
 בשרנה יקר הוא אשר הורז8ז, כבעל ונאוג טוב ספר וחיבר רבים, צרכישהם
 שוצל מ148 ווציהג בדקוצ ר4צהו, וגדולים חכמים תלמידי להבימ,ונקל
 יגע חוש להמו, וללומדים השוגי*ם לפני שדאף ור4י בעטו, יפהו,ןה

 5ההת זאת בויחש וביאר סידר זבח, זובחי ותודת 43ירג כהשיכהבתוד~ע
 וליקט ברהרות, הלכות אסף לרוב, מפוזדים הלכותיהם אשר והעוף,הבהמה
 ס5ק ואון עוסקים, ובריקה בשחיטה לששר להקל ה1סקים, שףתפמשית
 טונ דבר עשה ושרב הרצ'אשהמאבר

 אלכות בר אשר חלקט4 בשלשה זפחיפג של פקתן ספרו חילקח1א
 שצי חתלק ,שהיטות הלנות ר4מ1ת חלק מזושקים, רהשרות הערות עםהובה
 האצרים שולישי חלק דעת ורוב בקיאות מלא הייאה, וטרפות טרפותהלכות
 חת חשלה סוןג ועד פתאלה וטוב, מועיל הוא וגם ובעתק בבאמההפנימיים
 8ומ4הם בו אששי ה8השקים טספרי ונעינג טוב בדדך חוטב בארביאתץ
 דשש ההאפו קשים, דברים כמה שו"ב בהלמת אצשים, כמה ידם עלהבימ
 הריזמת* חזריפות עתאטהבהלכות

 אאןף בתהץת וצטג רבים ובדיקה שהיטה בעניני שהספריםה"ף
 הוודיים כי יזעוג בעיניו הקורא כאשר כזה, לספר "ש גדי יתרהוהבהמג
 5טקוראת שו*ב הלכות כל כי ישכילג ידו על הרבה אלג בהלטתוהבקטאם
 מטודרוג הלכה %ל חונים, ומקומם דגלם על השם והאחוומנגההששונים
 4אב4י* הפחשקים פן 8ביא הוא ישער, אהיר שאלה כל וכמשט קצרה,בלשת
 מועלת, הלכה לבירור אשד לחועלת, ויהיה לעיין, ו1צריד מקום בכלוםשמין,



ח8פ8ותינ

 לאצ חרשג דבר גו *שצש ו1לא 8י ואין וגדרש, מלא שו"ב בהלכותהם8ר
 הסבמתי. עליו לתת באתי, אניגם

 ידעתם חצה ונבוגים, חבמים אלי שמעו הקונים, אל דבר אדברועתה
 14נם1 ובלי טוב ברצון הספר בעד נא שלמו קומת, מעות תורה דברכי

 רחהן ל8ושלה לי ושלו ופעווע יגיעה רבה עבודה בו וא1קיע המהברכי
 שאושיס יד י5שלג בזמה*ז ע% והבריכה הדפוס הניר יוקראההמ1ת,
 אמהור הר*שא מלע בכסף אספר את לפם וקחו משט לכן חנעלהששלו
 ש*4*ש

 ושהפר* ההץה יי המקת ח~הץ ישדיא, החורא לכמר אמדבדא,ר
8ש1"ש4

 אאיארץ שפימרדיי
 8הה8 בטליחלשצדרב

*"4 " * 4 "  .* 

 צוקערטןברוך
 שרמה שלנשש, שי*וסלו

 ששדקקליתלאנד

 המובהעיס סהשוגי"ם בהיי"ש ומופלג הסו*לא הרבגי עוו,וי*נ
 שליטאג סנדרס ארי' צבי מוקה בפה, מצויינים,דכי

 וריבץ קיבץ אשר זפחה4 ו1ל 45קוסן בספרו ולעיץ לרשאתבשלמצ

 5ושר שש בש8ו עשא י8ה חיל חשה אשהרתים, ראטשצים אפופקיםפ8יי
 חפש*ץ, עיני לתעיר *מאח ת1הש אשפיג % ייבר דבר ובטידדו5אשה
 החיא בשקלא המשכהים בתי את לשקה תיל שי אשר מעת כמך 8שאשה
 םבקיאהי 4פלשהי לשועשוהלואשמת

 8שו1 את היאני אהרי וצתח ופיזישיתיו,
 ושיהרי לוח1אה*ם גזילה איעלת יאי' ונדראי ישר, 5צא לשעלאאשיצא
 בישרשחג להשטמ ייפה כיי בדשוס לקבן אפונה ידיו ויחיי מהמעיעימתורה

 ן ם ר ק ו צ ך 1 ר%
 של5ששו, אאבד*קאלפמט

 שהיש בקלי1לשצד,חופ*ק אטרפי"
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 בערגער ישראל י. חייםהיב
 וגמרא משנה וחגף ישראל אהבת דק"קחמו

 שהייש קליילצנדחו8"ק
 וקעשרע יארזוה*ב מש-בייפ אגודחושמי
 ש4 קליו"שפו, ו5שז שעצוש מרכזוחסר

 : חסמריספתבר
 יעקב שחרית חבריב4 ישראל בל ישראל,אהבת

 אתשי"ט* אצח1 ויגרך לס' ג' יוםבע*ה
 אקחחש ב5לאנת עושק וש8ר אכם וביראה בהורה חשופלג ידידיגבוד

 שליט*א. 5עטרעהש אר" 8פי ר5ףהרה*ג
 פעם ובכל נפגשתי  פעמים שהרבה לכחוב ניתט אמת דבריקושט

 שגורה הלכה ח ר' דבר כי וראיתי ובריקה שחיטה דיני בענינידברנו
 ביטדוג ועמל יגע וטופיהנ הגדיל עצה ח8ליא כעת בצצ*ר, שי עלחשפח4ת
 ובדיקה שחיטה בהלסת ענינים סדר ע*פ וששרונים ראשונהפ יצדי רובוקבץ

 ה"פש לבאר שנים הרבה של המאומצת בעבודתו מדתו כדי מצשוטרפוה,
 וגקוג איו, הלבות לל5ור הבאים תורה ובעלי שובי*ם לטובת הנ*להלכות
 8השף נמן בשרר טסודדים עניגים כל זבחים, של פקוטן הגדולבשם

 5י חימ "הצר טב54 לפעלא אשיבש בו, הקורא ירוץ למען ונקי צחובלשון
 מבקש כל והי' עייו להמליץ ונוטל הרבים, את לזכות רב וצעלת מזהתהי'
 י5צא וצת החיבור אל יפנה וטר18ת שחיטות בעניני הלכה זו ה'דגר

מבוקשב
 לעפקךד "עאף עתףד חשי,ע לו ויעזהר פעמי, ירצה הילויששר

 המששי"רא חירה להגדיל צילו8א ודעתא ו1ל8ת בברי14ת השרת שלבשאלא
 88ל יתבדך עלי ד' נושם 1*ור ת1הא, של ל(8פיתה לסתן עאו י'ויהי

 לפרך "ש8ת מור41 אלש 18ב אין לט81ה לבו מששלות 5נ8ילההארשאת
 השלת 4שנשם4 אלקיפ בשיני חי י8צ84 ח"שי שסשיי משו5מר עלבשששרא
 רבנן. 5לסי 5אן 8לכיש שלושעל

 שב*דש* בר5ות הות8א ב% המיתם ירהץ תפש הטחטה נפשיכאית
 5ה4ר האהאל "שק5וההם 1ידןי במהרה ית*ש ד' לתעועתה8צשה

 שה"ש קליוולאנד,וצפ*ק
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 קריםלאוויצחק
 4. קליוולאנר; יעקב, אאל לעדתרב

 תשי"ם* סובות ערבב"ה
 טובות בפידות מצוין הרה'ג בטלאכהע, מתיר  איש ידידי בידהיתי

 מעירנה שליט"א פנררם אר" צפי מוה*ר תפארתו בשם מפורסםוביר"ש
 שהיטה הלכות דיני ולאסף לחבר ד' זיכהו אהצר ידו בכתב החשובמפרו
 אברים טרצת והלבות השגי, בהלק טרימות והלכות הראשון, בהלקובדיקה
 ספרים ובאמת זבחים, של מקומן הספר שם וקרא השלישי, בהלקושנימיש

 חיעלתם ומידת סעידתם טחשנצעם שמלאכת להסכמה, צריכים ארבםבאלו
 טהחלק וקצת הראהצון החלק כל את עברתי לב בהצים כאהצר ברבסורוהעש*
 פסקי את נכש במדר לסדר לו רב ידיו המחבר בי וראיתי והשלישי,אשני
 ותועלת הרבת ברבה בספרו ויש זשל, והשחרונים הראשונים רבותיגושל

 ומעמקי ותשינת, החיפוש *טו עליהם להקל למילף דבעי ולמוריםללומדים
 בחצרחע חבורו את לראות ויזבה חילו ד' יברך ידידי, את פברך אנילבבי
 בעמלו. טוב פרי ויראה חוצה מעיטתיו ישצו בו ויקוים הפריחו,ו"

נחם,
 4ח"8קלימל*נד, קריפלאי ארי' סהיה 8"ריצחק

*4

 . -אש848עש44_
 לאנננער אוריהרב
 מקמ~ניטש ולת*ה הצהקהוב
 "פתאף ומרם"1 "פמד ! ס * מ 8 ח עב

 המידות*1 *צר האצה", שצראוהחא8,
 המגים" ושיר המקרצ" *שר מאורה*,אצד
 י4רק ניו 0טריט, **טע איסטפגפ

 נע. ציארק תשי*ח אב כ"ה ה* יוםב~ה
 הה"ג ידי*נ כבוד קאמינ(ג ומבירי ובידידי קחאעינחג גמראלאטההרי

 טעצךרם אל" טכי טוהער אוצרו ה' ויראת ובו' ובבקישת בהרי4תחמצוין
 זשטתים, אול מקוטן החשוב ספרו את לי הראה שליט*(ג קליהלאגד מעירוח"ב
 לעיי הסמקתי שלא אף והנה וטרפונ, בת*שוחשושים

 באתמ חך מקופטג אף
 בחוישיו 81ואיג ודעת טעם בטוב שמבאר מ8אתי שראיתי, ובחום של6"ן8ן
 עוגג רב בו ימצאו בו והמעןעים שרפות, בהאצ עמוקים בעניניםהרבים
 ופל* הרטשן טרשית למקשיע במיוהר השייכים והמורחבים בחרופיםבדברו
 ףתברכו זו, בהלכה ולועוסקים חורה ללומדי רבה חועלת יביא כיסטק

 הל לעבדי עבר כברכת חות המחבר הרב ידי אתחשהרים
 לא28שר אוריהרב

 פקניחיני8הצ זלה"ח הצדיקבהרב
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 תערפשימער מיםיחה
 דעל4טוער8יל6ינגטיו, הדת" *פחעיקי דחברתהרב

 ן י ל י ם ר רע
ב"ג

 סל פני על עברוצי כי ולוין, המודיעין ש הנני לקרשג ועודמהודה
 לרבלי שליטקג פנררם אריח צבי הרב מאת יפתים* קיל *מקהטשהטפר

 הקששדה על פשהומם עמדתי בו, רגה ברבת וראיתי ההג"וג מלאכת6לאכתי
 19לא וסמעט רבש וחבמה מלאכה הוג בספר המהבר הרב שהשקיעהרבה
 השהשנה מן התל השג הענקי הכצין את לשמר קטן ודבר גדול דברהנ*מ

 חע1ר הראיש כליו, ונחשאי הרמב*ם ההוס', ובעלי ו,1*י 61פרשיועוהגמרזג
 ההלכה המהבר לע 4תן הספר ב"פנים* כליו* וטשאי ערוך והשלועומ5רשיו,
 ויבתן *מקודי גאשם שקר4מש משה הס8ר ובמקורי למעשה"* קהלכההברודה
 ראשוני למן ובייקה שחיטה ספרי מכל ופקורות אמרים בעמריםאסף

 וחר8 שו'בג על ספר*ם לטשות העאים האחרוגים, אחרוגי ועדרזמ1ונ*ם
 רבים ובי14רים פערות דיליה % הוסיף הטבע וכפעיק חיים*, מים"לפקור
 בוע כדלם ועל רנש1רוחנ יוצר וברוך ברקאי אומר חתרואה עיגים,מאירות

 וחש1נותאתם' ה5נימיש *אברים כל מתת8יי ופקיף כולל בישר המחבר הרבל1

-
 בהלכות ומם8קת בוללת ידיעת תל6יו עם למבין להעצ כדי 81רטיבה כללים
 חשביזראאגהבדיקה

 ש הקרש במשכת בעצמו עוסק שהטע המהבר הרב 4%8 גםואף
 אכמ ישין חסמוג בו נתוסף למעשוג הלבת שנה עשרים זה שרצשאכת
 שהיבה עד אלה בדימס והבקיש1ן הבימחים כשהד איה הנסיון*,כביל
 למעשם4 הלכה אלה בוימם בשוית אליו פתים ב"שראל חוראה ומתץרבנים
 יהג בכלמעשים

 הלומדים במושטת רבח בשמהת יתקבל התה הספר כי ושבטחני יו,ה שלנקוש אמהי חשופקים מדעת נטה ולא הירשאג פיר4ף הוא המחברהרב
 ואישש 4טצר ככל די בישראל ו1ר4מתוס1רי

 פי*ך* נוש בהדש ולומדיג התורה לכבוד חבריא דם5 ועיראדצמשי
 ורפהיפר חייםיופף

 וצללה"8 אחרן שולסח מוה"ר הגשן הרבבן
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 והששחרונים ההאשונים ספרי שמארשימת
 חא"ט טדר 8י על וטחערות טחשניםשחמאתי

 אזובאגודת
 דכלהאגרח
 אליהואדרת
 יצחקאהל
 ה"ןרשר
 לאייםשרח
 שמיםאור
 זרועשר

 שלמהאוצרום
 לבינהאם
 שמרחמרי
 למסהאלף
 רברביאפי

 הגולהטא3
 הימבבאר
 אבראםבאר
 יעקבבאר
 הביתבדק
ב"ח
 אדםבינת
בף*
 יצחקבית
 אברהם8ית
 דודבית
 יהודא לחםבית
 הללבית
 שלטהבית
 שאולבית
 סאירבית
 שש8מלב*ת
 חלויבית
 יעקבבית
 8ץבעי

 עולםבנין
 יוסףברכי
 אברהםברכה
 כוונהבתי

 בגימיןגבול
 וריםגינד
 הלוי ארי'גור
 מהרש"אגלית

 חטודוהדברי
 יוסףדברי
 וריםלברי
 טהשהדבר
 מלכיאלדברי

דמש*א
 הורהדעת
 קדהשיםדעת
 הזבחדעת
 משהדרכי
 הזאבדרישת
 ההשובחדרכי
 החייםדרך

האגור
השערה
 הקגרהחרוך
האהעכול
הגר"א
 זקניםהורת
 הכרמלההר
 בוהכל

 עולםהליכות
 אליחוהליכות

העיטור
המאירי
הסם*ג
הרא*ש
הר*ן

הרמב"ס
הראבק
הרשב*1
הראב*ד
הרד*ק
הרי"ף
רוו"ה
הרדבאן
 מצף"דהר"א
חרעיב
 חשראואההתלמוד

 שלמיםוב8י
 שמואלזבחי
 צדקזבחי

 רצץוגי
 תמ*סזבוה
 יבריםזכרץ
 ייטףזכרת
 לחברהםזכור
 הספרדי אמתזרע
 זהבזר

 ששאלחפרת
 דותחות
 המשילשהוט
 אוםחך

 יחדא לביתהילוק
 אדםחכמת



א הש*הוחעפ חואשטנים פפוי ששעתישהעש*

 הרי*6חידהשי
 לאברהםחסד
 יעקבחק
 השניחוט
 טופרחתם
 ירחשליםחומות

 וושכןפגוח
 זהבטורי
 ודעת סעםטור
 לישראלטוב

 איע*ןטהרת

 נהיביאיר
 יוסףיד
 מאיריד
 יהודאיד

 שמעוניילקוט
יש"ש
 משהימין
יעב"ץ
 שלמהיריעות
 יעקבישועות

 שור5ח
כנה"ג
 יונהכנפי
 אליהוכסא
 ופלתיכדתי
 שלמהכרם
 יחזקאלכנסת
 סופרכתב

 שרדלבושי
 מרדכילבושי
 בשמלהלוטה
 הפניםלחם

 יצחקלקיטת
 יהודאלקוטי
 קדישין8אמר

 נחיביםאיר
 מרדכימאמר
 עיניםמאירת
 התלמודמבוא
 אברהםמגן

 רבהמדרש
 תנחומאמדרש

מדוש*ל
מהרי*ט
 מוליןמוהר*י
 מטראנימוהר"מ
 בירבמוהר*י
מוהרי*ק
 זיסקינדמוהר*י
מוהריוצ
מוהרי*וו

 ואהלותמור
 לזובחיםמורה
 אסאדמוהר"י
 שיקמהר"מ
 בדקמחזיקי
 ברבהמחזיק
 אפריםמטה
 יהונונןמטה

מלבי"ם
 חיטךמנחת
 אהרןמנחת
 שירמנחת
 זבחמנחת
 יוסףמנחת
 יעקבמנחת
 ר,,עלחןמסגרת
 רקחמעשה
 צדקהמעיל
 לאברהםמעשה
 סשהמצבת
מרדבי
 מעטמקדש
 למלךמשנה

 והבטשבצוח

 דבומשיב
 יעקבמשכמת
 עוזיאלמשפטי
 בניפיןמשאת

 דשאטית
 ביהודאטדע
 מגדיםטעם
 שבעהנחלת
 צבינחלת
  עזריאלנאלת
 הכסףנקודת

סמ*ע
סמ*ג
 טהרהסררי
 ימנחהסלת
 יהחשע שו*תספר
ס8רי
 התרומהספר

 ביהוסףעדות
 יו"טעונג
 יצחקעולת
 לבונהעצי
 הלכהעמק
 ד"שלאןערוך
 הבוווםערוגת
 הטפרדי השלחןערך

 יוסףפורת
 מאירותפנים
 מביןפני
 יהושעפני
 חדשפרי
 פגדיםפרי
 תבואהפרי
 תוארפרי

פרישה
 הארץפרי



 והאחרתיפ הראשונים פ8יי שמהערשי8תיח
 צדקטמח
 לצדיקצבי
 לדרךגידה

 הזקןקלונימוס

רחבי"ה
 יוסףראש
 הזהברביד
רד"ק
ראב*ד
רדב"ז

 מיהליש דודר'
 א8ריםראש
 חננחלרבינו
 ירוחםרביט
 תםרבינו
ריצג"א
ריב"ם
רמקא
רמב*ן
רש"י
רשד*ם
רעק*א

 אר*'*שגת
 יו8ףשארית
 שלוםשאילת
 הלוי בןשאול
 וצלפהשאלת
 הלקטשבלי
 יעקב'טבות
 ~ודשושנים
 ומשיבשואל
 יעקב ביתשו"ת
ש*ך
ול"ה
 ברכהשיורי
 הקבלהשלשלת
 גבוהשלחן
 חד,צהשמלה
 צדקהשמז
 סצוילנאשלום
 יעקבשם
 ארי'שם
 תודהשערי
 המיםשער
 דעהשערי
 השמיסשער
 ברכהשערי

 ציוןשעדי
 צדקשערי
 דוראשערי
 המלךשער

 שורתבואת
 הזבחתורת
 החפאתתורת
 משהתואר

 ירדיליםתוספות
 סרדכיתורת
 יקותיחלתורת
 הארוך הביתתורת
 הקצר הביתתורת
 ראםתועפת
 הזבתתיקוני
 הבדקתיקן
 חחםתורת
 השחיטהתורה
 יצהקתולדות
 שרתורה
תשב*ז
 לסהיהתפארת
 הדשןתרומת

*
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 א"ב 8י על בחם8ר הנמצאש היבהע ראעאלא

 יצהק לקוטילק"ין
 הפנים לחםלחח"8,
 הזבח מגאתטנח"ז,
 ברק מחויקפחז"5:,
 יעקב, סנחת יוודש מנחתמנח"י,
 יוסףמגהת
 ותב כהשבשיתבהצ5"ז,
 אחל טוחר*יפוהרי"פ,
 מעט מקדשטק"ם,
 מגדים מעםטעם"ג,
 הסמף נקודתנח"נ
 ערוךערח"שג

 מגדים פריפרם"נ, חשולוי
 הדש פריפר"ח,
 תשובה פתחיפת"עו,
 טשירא פמםפם"א,
 דדסים מרשתפר"ד,
 תבחשת פריפרת"ב,
 צדק צמחצ"שה
 שהרון קתסרסקו"44
 א5רים ראשרא"פ,
 מברטנורא שבדיהו רב*טרע"5ג
 מ5יץ ר*ארא"טג
 הגולה מאצר גרו1ם רביבורגמ"ח,
 אשהא בן דוד רבירף5"ז,
 אלקט שבלישובח"ל,
 "עקב שבותע51ר4,
 דורא שעריעוע*ד,
 חדשה עמלהו1ם"ה,
 דעת ששתיוש8"ד,
 שור תבחשתתמף"ש,
 אהם חירתתי"ח,

 השרוך הבית תורתתחתה"א,
 תרומתתח"ר,

 השאיטה תורתתוח*ש, הדשי
ים



 תפ.תתנתלוח
 חזבח טקורי ונחשיית טחטנים הם5וארים ודין דץ פירשימת

 ו%הייה הלנות של ראשט8חלק

 מישד .. . . . .. .... שחיסה לח*עת כילתפתיחה
 ... ..,.... .. .... . . .... .. ומזצ ו%כז עיףטהטתזת
 .. ... ... . .. לא %4 סדאת"יתא בקיף שחיטה סצתאם
 ......,,.. .. .. ... ....,.. וטיאר פן ל%%9טהממן

 .,.. ... , ענה( ובני )מורים ווהעה ואא"ז%םקחיטת
 'שלהם תעחאוצש פסיני, לכמשה היכה 'שא"שה היסזזזאששה
 .. ..... 4ףה ופשדם שחיטה, ה*צת לדעת ומעךו"אקב
 .. ..,. הן1 יצפחע נמיקת אצל פצתן וזב בם 4פויטאם
 ........... .... פריפה !%ססרא לפה חהטעם גיססראזען
 ............ ...... .. .. .... וצאי"שז וזב 'שהטאם
 .,... ..... .. ... ..... עקים מפרקת 1"יף מצאאם
 ... . ...... . ,, . .. המ%רה כע עוף ל%1ףטתססך
 ... . .... . . . ....... 'שחטוו1יי111ווןיו1ם

 ... ... ...... . . . . חמף בתסה ישל השחיפה%יעור
 .. .... . .... . , 'שלהם הטחי,ןו וף8ני אי%תטעיטת
 .. . . . .. ..... . .. .. . ...... בעוף וובשוףטת
 ... .... . . .... ..,. ....... לעינ*ם וגראה וזבטתדטת
 .. .. ..... ..... .. ...,.. י"מלעיס ושישף'קחיטה
 .. .... .... .. . .. . ... 91מא,ין לש9ים שריךחפ

 .. . .. ,עלהם וחףן ויחפט יש עורחז 9אן 'שלנץש%ר
 בבהפה בין וצץכגים הנף כל ל%9יפ פא"שייקזא 4עקשאי

 .. . . . . . .... . ... .. מדרנגן רק וצא א%ובעתק
 ... ....... . .. . . ... וסומא ס%טה ח"שותיטת
 .. ., .. . .,... .. ,שלמים עימ' ראחז שטמןתשוחס
 ... .... . . . .... ,ושקשים בלי לשתצט יגזל שטמבובקה"ב
 ...,... . . . . . .. ... .. שוטה ושאיזףם הםמי

 .. ........ ... . .. לפמי עיטה !מז כ%נתוצפקא
 ... ... סעחט להיות וטש* אם צ9ע ו בפשא שאאשפלטע"ב
 ..... .... ... . . ..... ,.. 1"מ9 !צעל 1פמסיגטמ"ב
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... לא או סשר אם קטןעעף8ת
 ... .. ....... .... .. לשמיפת קבלה לעאע ליתןאם
 . . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . . *שחוט סשר אם כיפלג'הע
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3
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בא רפשון 5הלק הפשתחהו4ה

11 ........................ .. .. אראואן סידץשמט
12 .... ..... . ....... אפידומרתתק לנמאושעחםאיד
12 . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . פרוענ ראשואם

12 ..... ............ .................... נשיםוייטת
13 ....................................... עוום'שהיסת
11 .... .......... . . . ........ 'השהאמשקבלת
15 .. ................ ששה בלא יפטי קפלח ליחש וטאיאם
 אץ ו*מהו אהד פכל לקבל צריך חם רבנים כפה בעיר ישאם

 .......14413 . ..... . .... ...... 4ית מרבסגי
 14 .. . . . . . . . . .... ....... ..... וכאץרם סזדטה 'שלפשףן
14 .... . ........ .. . .... ........ וע"פ כשףןסנילת
15 ............. .............. . .,. מר  וויייונעף1
16 .... .... ... בוותר ו9עף טתעח בםכין לשויט ו"ייאם

15 ..............,. .. ...... ........... ועאמזלטשנית
15 .... .. ..... .... עטל קצהושמשועאץזצריךל"זת

15 . .... .... . . .... .... . מטפףטה קודם השכקנשיקת
16 .... .... .. . .. . השחיסה קידם הנאמן בדק לאאם

16 . . .. .... חשתףטח קודם ועאףז בץ"קת עלטעמים
י'ב

  11ידווו%1יי
16 . .. ..  9יי1%י%ייי1 לוןויויך

17 .. . . .. . ... . ..... . . .. וצעיה סש ועאמז1ץיקז
א םש ש ח  א  א *י  ק   

17 ועאףן בבו*שז להרג"ש אץל ולא יששה נישהטהשפווז
17 .. . . ... .. .. . . .. ניש%ד סתצר לזיחן 1ו*ךקמעאףן
18 . . ..... . .. . . ... ועאףן לבויקת  %1ב היחזרומן

18 . . ... .... ועישמאז על הבייקה קךדם וטמערןקשט"-ק
18 .......... . . .. וצאףן וףנץיק אצבע1מזה
 19-18 ....... .... ,..... חשחיסת חחר נם לנשזק צריךאם
 ישה ושם השגס קשפל"ק ועאמז בוד יישפסאי הטפחברםויעו

19 .. . .. .... . . . .... . .. . קדשיםהם
19 .... .. ...., . לקיזו"%8ש5גיסהטמףאבראית

0ב . .. .. הטתיטה אהר וט%ם הנאין נמצא4שו
5ב .. . .. . .. . .. . .. הש"יטה אחר ועאמןל*ז%ו  דק וטעע הטתעה אחר ועאףן ינץיקטיא

11 . .. קדחפ יהתי
21 .. . . . סגתם %4ףכ עןופפצש או עצם וצעץז עםומגד
בצ .. . . .... . .. .. . ומקורו סלתצ לו'שהף ופחשסאףן
22 ... .... ........ .. . ..... . חירד קתץלהסשףן
פ2 ......... ..... .... ....... . ....... ואאמזופשמד
34 .. ..... .. . . זאאמז 4פיך 'של אצבעות וף*ד 'שלרטז
24 .. . . .... ...... .... . . . . . . .... . . .. 1"צחתמוברכת
*צ . .. .. ....... בצצ"מן הברו קשעשי8 ינול אחד ועחטאם
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 רשושת 8חלק חםסצ?הוהלואככ
 סחנאמה שערת הבווית לסרוט 4ר הפכין לבדוקשאסדר

24 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.. ועצ"פזבקחמז
24 ........... הברכה 8מפעת גצמו ועאץן לוצמיק נצתרשש

25 .. . ... הבריחע  נץן כשחילך חשתמסה אחר הבגדים*שצ*יף
 ..........................24*25 לעסףעע עובי הברכהומצחת
 25 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... טטיף בנמןם יברך'שלא
26 ..... ל9תמטמ ברכה נץן ידסר 'שלא הרבה לעווט וזנהאם
26 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... וטשן נמז ברך אם מפקסקאם
27 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ומזעין נמום ובחתה זסן4רוה

28 ....................... וזאורם ת%צזח, נמנףם9מיסה
28 .,................................ ומים נצטךשייסה
29 ...... ................. שבבית ותטומא נטיסא'שחיסה
29 .. . . . . . . . . . . . .... חם ויצא ועמף נמסשי' ועיצח1 ומהשומש

30 .............................. ועצעשק 'שערמזבסריטת
 ..........................30*31 בעוף או בבהםה מקירנחתך
 ויי%8ן ומזז על יבש גרד ומזה ה"דף ,ןל וחמד קי -שאם

31 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... אהר בנמיםחוהט
31 .. . . . . . . . . . . . .... וממף או בבחפה בשיאר מיה נמצח8ם

31 .. . . . . . . . . . . . . . .... דם יצא ולא בזיף אי בהמחחעיחס
31 ..................................... לקיחטיםקבלה
32 חרב נם"ת בלא לקתצם ניתר ושם כצ"~ו וקם שחלחקתחט
 בלא לטתעט ניתר אם ר"ל מתל אצ* לו ש"ירע9צ"ב

32 ..................................... הרבוצאת
38 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... נטשץ אי נחפץו קבלה נסל8ם

*שש מ  ש ם  ה   *  * ש   
38 .................................... בהמחעוגם
34 .. . .. לשתים ושבא לויחט וצצאמוים בצץת השיסישוףודר
34 ......... לא או סריפחע ב9' בקי 'ה"וה שריר וחת"באם

34 .. . . .... ...... ..... לקתףטח קיףסה נץן ועחץןלדזיץ
35 ............. תמיהם וייסה ו*עית '?דע קתמנוחשיחס
36 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ועמצררופחית
36 .. . . . . . . . . . . . . . .... פשחיטה באמצע וע%ץן הגביהופ8

37 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 4איר קחיטע יטההפשם
 ....................39-38 אצש-א וזצמ"מם קמח נצמעוסקאזית
 40 .. . .., .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... דק ששב ח1 בפי'שמט

40 .............. טתף' 1"מדן בעימת חחע דצ*עיסיזוטשימת
1* .. . . . . . . . . .... .. .. בפצבעד וזשחיטה באמצע 'שחטאם 41 ................... הסימנים זטמזת 'של החצבע ושזךאם
42 . .. .. . . . . . .... .. ... ...,. מד שמים נצאןן 'צחטאם

42 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... העחממט נהורןזזעחג
 ..................43442 נצש-ש נצמקיט 18 קמא וטמ,יטדרסה
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כנ רישת מהלק הפסה"הזיוה

48 ................,..........,..... לבדו הק*ה תפסאם
43 ... ............... .... השוףטה סנץן 14רךעהעור
 אונשעבאח גששעע~ג (ם' ובןצבאח, נןצלכה לעתיט צויךחם

44 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... כשר ג*כלבד
44 ........................ הקתא על האצבע לופיחושלא
45 .. . . . . . . . . . . . . . . .... .,.. .. בישיבה לקשצט מחזראם

45 .. . ". לעתעס נטהו' חולי(םש ע*י אחת לויד שכבדהעתחט
45 . . . שחיטת באע חריפים וששקש1ת לשוצת כיתר טת*באם
 שפש גרקב ימינו 'שביד האמפעי בחצבע חולי לו וטישקיחט

 בארבע רק  1ןפאצתו מחמת דרסה מתשש לשחוטמותר
45 .................................. לבדשממממיהו

 45ץ46 ............ לשחחש ניתר אם רחם*ל אבל עתצאעת*ב
 46 .. . . . . . . . . . . . . . .... . ... לשחוט סותר חם רחס'לושזן
46 .. . ..,.. אחר דאדם סיוע בלי גסה עוף לשחוט פעתראם

46 . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ומקחקזחלדה
47 .. . . . .... . .. . . .. העתיטה קים הבהמה אר צלגלח
47 ל.... . וחחיטה 'עדם בעתות הטשזת למרוט מתוחם

47 ..... .. ............. הסכץ גבי על שנפלבצהו~ושה
48 ..... ...... .. השיףפה קןדם הבהמה טשואר החבלליטול
48 נמולה ועאמז או נם1לה להיות צריך השוףטה אם נעעחלוה
48 וצאץןולעןצטנן םגימת על ספלית לואףם נפתר ע זשףות
49 .. . . . .... .. .. ... . .... . .... . חלדה איסורטעם

49 ................................. ופקחים מגרמהויני

50 . . . . . . , . . . . , . . . , . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . נוכשואצי
50 ................... ........,. יהשחיפה והאיענהום
50 ...................... ועוזלה מטבשת למעלה "9חט(א(

51 ....... .... וצרסה דבק וחלדה, דרסי,, 9פוטג גןןההבדל

51 ..................... .......... ומקורם עיקורזיני
 אושיוויצפס עיקחש ידי על אחת ביד ושץף את (םזחהעמחט

52 ................. דינו פה השנין ביזז וטןחטגמזץ
52 . ..... ............. .. .. ... וטזרש בימעוטעיקור
נ5 ....... . ............................. גהיף'9פוטה
54 ................. ..,... 1גהיף בבממה הסיספיםנ%עקת
55 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... בקדף וםשדלוצקף
56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , נתיףייפוטת
56 .. . . . .... .,..... ... בעוף היוב ויחט אם בדק לאחם
 ומצא ברק ומשחיטה שחר ורק ומיחיטה קוחש בדק לאאם

56 ................................. ויזב רקקחשחט
57 .. ...... .. הסכע על טבעת גחמף ,~חיטה אחר מצאאם
59 .......................... . ......... בנו ה*זאותו
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 ראשוון מהלק חםפתחותלוהכד

 בנה את אחריו לשחוט שתר אם בשחיטה נתנבלהאם
 ללירחש ימים ז' קודם בהמה לשחוט 15הראם
 ... . .. .. ... ...... חדשיו לו שכלו ידוע לאאם

 .. .. ... ... .... חדשיו לו כלו אם יחזיםהסימנים
 . ... ... ... ללידח1 ימים ד שתשץו נאמנים העכו*פאם

 .. .. . . . .. .. . ומקורם מסוכט2 אובהמה
 .... . .. . ....... . . .. ובעוף בבהמהפירכוס
 פירנוס בלח שעה רביעית כמו ושחיטה לאהר שההאם
 .. מפרכסת בעחו לשמל כ1תראם
 .. . .. ....... .. ... ומקורם הדםכסף
 .. הדם לכסות צריך אם ונתנבלהשחט
 בהמה דם לכסות צריך שאיןהסעם
 . . הדם לכסות המצוה חל מיעל
 . .... . הדם כסה ולא שחטאם
 לכסוי שחיטה בין שח ואם יכסהכעזי
 .. .. . . . .. . דם כסוי עלברכת
 . .. לכסוי הראשת במעם שהיאיעברכת
 ולכסות לחזור צריך אם ובתגלהכפה
 . לכולן חחת כסוי די אם הרבה שחטאם
 . . ... לקנסו צריך אם כסה לאאם
 ... .. . . בהמה ספק חיה בספק דםכסוי
 ... .. . .... . . . . .... .. הדם מכסהכיצד
 דלמטה העשר סמך על לשחוט יכול אם למעלה וכסה שחסש

לד . . . ... . חרששון העוף תחתשנתן
78 . . . . . .. . דם יצח לא השם לכסות עפר לו חיןאם
79 ... ... .. .... .. ..... .. מכסיןבמה
80. .. . . . . .... .. בט*ט הדםכסף

81 .... בט*ט וחיחיטה במקום ועוצחזמריטת
82.. . ... . . ביףט הכגץןהקתשת
82 .. . .. . בירם ושמיסה בטקתו ושתיתמריטת
82. והבלכה תאאאי ביףטש"יטה
85*96. . טריפחז להלכות ~ץללתפתיחה
  99-91 . ... הריאה לטריפות טללתטתיחה
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 המפתחותלוח

 הזבח סקורי ובהערות בהפנים הסבוארים ודין דיןמכל
 הריאה ופריפרת פרפות הלכות שתיבחלק

 כובע ווהשפוי והקנה הגרגרת של ותכתתםמהותם
 . . . ושיעורו הגרגרתנקובת
 מוגלא טלאה טריה מכה בצוארה לה שהי'בהמה
 . . . ווטיעורה לארכה הגרגרתנסדקה
 ממפצלים הם ולהיכן חטיעורו, הקנהנקיבת
 .. ותכתתו מהותו וט2יקב,חחשט
 . . ותטנתו מהותו שניקב, הושטתורבז
 .. החשט של העורותניקבו
. הושט בעור בועותנמצא
. העורות נתחלפואם
 ללבן או לאודם הטונים נתחלפואם

 לבנים שניהם נמצאו אם המפטמיםעושת
 קנים שני 4י חחשטים שני נמצשןאם
 אווזות בבר חחטטים שני נמצאואם
 . .. . . . בושט קוץ נמצאאם
 . לרחבה ש לארכה בושט קוץ נמצאאם
. בושם דם קורט נמצאאם
 לושט קנה בין מאבל נמצש8אם

 הושט לבדיקת שומן, מהן לעשות שמלעיטיןשחות
 שועל השבולת בסובין או בקמח הלעוטותב14וזות
 . . . ובדיקתם שלהם הושטיםנקיבת
 . . .. ומקורו העוף של הזפקנהטל
 . . . .. . . . עוף של הזפקניקב
 ... בזפק תחוב מחט נמצאאם
 .... ... .. ... מהזפק מעס נחסראם
 .. לקורקבן הזפק שבין המעיניקב
 תערובותלאחר עד נודע ולא באהרים נהערבאם
 . .. זה במעי קשין זצ מחט נמצאאם
 . .. ... .. . מהקנה אחיםנפרד
 הגרלגולת עצם רוב שנהרוצץ חיה שבהמה
 והמוח והשדרה הראש של ותבניתומהותו
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 שצי סחלק חפפתחותלוהכו
113 הגולגולת עצם של היקפה ורוב גבהה רוב שאבסהבהמה

 סריפות, והורה בו יש שבכללם הרחמם של הטדיפותכללי
113.... ,. . . .. .. . ...ופרטם

113 . .... . .. . ..... . כסלע ועצלטלתנחסרה
113, .. . . כסלע וימצטרפים נקביםמקבה
113 התחתון או העליון הראהע מוה של קרוםגיקב

113... .... עצמו המוחנתמסמס
113 ... . .... ... ... בכעח וטלחופיתנמצאת
113... . ... ... . .. . . , מוח של בקדוםוטלעת
 אפילו הראש עצפ שניקב יבשה של עופות או המים,עופות

113 . .. .. .. .. .. .... . .. .בכל'שדףא
113 . .. ...... תעלטן לדיניסל
113..... .. בויף העלען החרכים ניטלאמ
113 ...... . הגווה )ערלת הטלטלת עם הליתנמק
114 ושם %1קב והעצם ראעיהם על מתלות טצות להם שישויחות
114.קיים והעצם הגחעולת עור פןנפח או נקרעאם

114 ... ... . ותכניתו מהותו השדרה,נשברה
115. המוח את החופה עור היקף רוב שנפסק השדרהחוט
115. ... . דינם ופסקי השדדה נשבר ש העור,נסדק
115 בעופות שכיח ורוב נשרב טקמומיות( כעין בשדרה נמצאאם

115השדרה חוט לפסיקת חחצשין אם רגליה, שגוררתבהמה
116. . .. . . . . .. . . . . . . ומקודיו המוחטריפת
116.. . . . . .. . . המוה של ותבניתומהותו
116... ... . . .. .. ועעח מקבזין

116. .... .. ... הכיח בזיקת ע"י ני"מן מיםנמצא
116. . . בראשה מים לחשש בראשה שמנינעתעוף
117. .. ובעוף בבהמה הטח קרומיניקבו
119 ... ומקורם הן כשרות בחזקת בהמותדוב

120. .., .. .. .. . לדינא מפוה ע*י הריאחנפיחת
120 .... .. . . לדינא החזה ע"י פניםבדיקת
120... התורה מן הרהשה לבדיקתרמןים
 121 . . . ... . . . . בבהמה הריאה נשבדהאם
 121 .. ..... . וטלאים בגדים הריאה נאבדהאם
 121........ ... .. . . הריאה לבזיקת בזיקתכמה
122 . . . . .. הריאה טריפת נכלל סומםבאהה
.124-123.. וענם ומקור הריאהועיםז
 26-125-121( .. נקו"מם הם ואיך תףנהו הריאהשמות
  128-127 . העורות נקבו ודין הריאה, ממקומות באחד נקב ישאם
 129 הריאות כל לנפוח מחויבאם
 130 .. חוץ בדיקת גם צריך או פנים בבדיקת דיאם
 131 ועגלים וטלאים בגדיש גם מבחוץ הריאה לבדוק צריכיםאם
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כז ,%מ פחלק חפפתתותלוה

 חריעותא שבה האונא לחועך די אם בריאה ריעותא ישאם
131 .. .. . .. .. . . האונא של סמפון בתוךולנפוח
 131 . .. .... .... ... . .. . .. דיט ומקור אונאחסר
 132 . .... .... . .. .. .. . . דאסא טרפאשיעור
 וסינא דבוקה, סד* מימנים, 'ןלשה ע"י להכשיר אונאחסר

 133-132 . . . . סמפון סדק, גלא אפילו לאומאהתחתונה
 133 . .. ... .. . סמפת גה מצאו ולא אונא נבדקהאם
 133.. .. . חכם שאלת בלי הנ"ל גסימנים להתיראם

 134. .. . . ............ .. ומקורם בריאה מקמאיתרת
 134 ... .... ... .......... . וטעמם ומקורם כעבהיתרת
 ואיך ימין ייל העלטנה בוטפנה מגבה או מקמאיתרת

 . ..... .. .. ויםלשערם
 שמאל של העלענה א גהאו גם כן הרקאם
 . .. ...... גבשושית הריאה על נמצאאם
 ... .. . . גבעטטץות ב' נמצאאם
 .. .. לגבה ונתעקמה בדרי היתדהאם

 . ... . ומקורם בריאהפיצול
 . מהגומא קצרה הפיצולאם
. . מגבה ופיצול מקמא,פיצל
 לשנים שנתפצלהאונא
 בארכהובין ברחבה בין לשנים האונאנחלקה
 .. פיצולים לכמה נתפצלה הפיצולאם
 . ברחבה לשנים נחלקת האומאאם

 . דאסא טרפאשיעור
 . . . . . . ומקורם חליףרימ
 . . . . . . . . . . . . . . . למעלה זסןמותאם
 . . . . .. . הם ח"יף זיזיכמה
 . . ... . ... .. . . . ומקורםחדדא
 . גתקטנה % ומארה, טהנתה ומ מקומם,טץנתח
 . . . . . מהוורדא מקצתחסר
 . . מהוורדא מקצת בחסר יש תנ%יםכמה
 . . . ... .. .. כלל טרדא נמצא לאאם
 . . . . . . . . . . . . וטלאים בגדיים וורדא חסראם

 .. .. . . . . .. .... טעיקבהטרדא
 .. . .... ... . .... רמקורם חידותויתי
 . .. . .... ... .. תחתת משתי יתר נמצאואם
 טרדא חסר ומ וטדות חקס בבטיל תרזזת וטתי נמצחואם
 .. כןס לה האע הרדא נמצ1אם

_.. 
. .. . .. 

 . .. . .. כיסים 'שתי לה וחט חרדא נמצחואם
 .. . . . . . ושמאל בצד עומדת הזרדא יתרתאם
 .................... אחד נאטח"ש וזרדחז וטתי נמצאואם
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  ו%סי 5הלק חספתחהןלוה3ח
 . . . . . חלקים לו%ני ברואב טחלקה הורדאאם
 .. . הפוך הורדות משתי אחדאם
 . . חריץ לה שאין או מקומה שינהה ואחת שווים שביהםאם

 . .. . .. .. . .. . . . ... ומקורםאופהא
 .. . . . . . . . . . . . . . . זייקיספעשה
 .... .. . .. וטלאים ג%דים4ןפתא
 כעח0 קלד; או לבנה, או קעחנ דין גם בזה וגכללאעפתא

 )9.... ..ומקורם
. הדין ומקור הריאה נגלדאם
 העליון העור שנקלף מקום על בח%ה נמצ84אם
. שרתח רק נגלדאם
. וטיבן -אסירטתדיני

 .. הסירכוה לטריפת הפוסקיםשישת
 א. אונץ ובאיזה הדיאה מן הסירכאהטרת
.. הריאה מן הסירכא ומשמושמיעוך
 הסירבא שממיכים בעת בהשובי*ם הצסרביםגודל

 ובזהירות במתינות בבהמה ידו יכגיםשהבודק
 הקצב שיצא עד הריאה לעעוב השוחטשמהויג
. הרהשה לבדוק ירו בהכנסת השווב יתצהגאיך

 הארץ על שוכבת בעודה בהבהמה הריאה לגדוק19צריך
 . . . .. . . לתלותהולא
 .. הבדיקה על מגרכין %ן למהטעם
 מה מקודם להתוך צריך הריאה לנפח שבא שמקודםהסעם

 הדם סן הקבהשגפי
 לבדיקה שחיטה בין המטבחיים מבית חעמ*ב יזיו שלאגם

 בריאה דלדדל שום יוהער שלא הסירכא למעך השו"בוצריך
 הסירכא טקום מלבד מקום באיזה עוד מגצבץ הריאה44ם
 שהו למעך מותר אם לבנים חוטים כמו ד~א אסירכאאם

 גם לבודקה שבפנים הבדיקה אחר הרהאה להוציאשצריך
 . .. ,ג~אץ

 בבהמח המצוי טריפות ששו לבדוק מחויב השוקבאם
 דוקא פחשרין או רוק לשום צריכין סיעוך אאראם
 צוננין במים לבדוק יוכל השו'באם

 התרשלות שום בלי הריאה היטב לנפוח מחויכשאתשו*ב
 לסעלה אותו ומוו%ך הקנה תופס הבהמה שהפשיט שאנכרימת

 בהשיבא הסירכא לנתק יכול הוא שמא הוששיןאם
 .היליח%:

 בדיקה בלי *כשרות הסירכותמנין
 . נקב שם ונמצא ונפחוה שבדקהו כסדרןסרבות
 . , . . לאומא שנא בין ססדדןסירכא
 ........ .. ................,.......... תליהסידסש
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 ושני סהלק חםפתחה?לוח
 . . . פהצרין או רוק בדיקת צריכה תלויה סירכאאם

 ...... .. . . . בצלעחז מכה ו"צ תלההסירכא
 . , . . הדץ וטויר למקומ טמקוםסירכא
 ,... .. ...... שלה בשורש נמרך הורדאאם
 .. . .. מכה אוזה מחמת נדבק או נסרך הורדאאם

 . .. . ומשטוש מיעוך ע*י שכשריןסירמת
 . . ,. , . . , . , . . ומקורם לדופן םרכותדיני
. ביופן מכה ויש לדופן סרוכה ה14טאאם
 .. , . . . הלב לשומן סרוכה הסירנאאם
 בצפרנים הסירבא שנוטלין ק~א מהמן שובי"ם שאיזהמה

 177 ששרין במים שטיקין ע*ו וסומכין מהריאהוקולפין
 שנית פעם שנבדקה תורע בצבצה הלא בפושרים בדקאם

178 . . . . . . . . . . . . . . . .ובצבצה
178. . . . . . . ואיחיטה קידם הבהמה להשקותמעם
178 .. , . הק~ן טףלחח ו"צ בנצתיץ לאומא 4ענא טאינהאס
179.. . ,. .. .. מחציח למעלה ועא הכסדדןאם
179. . ,.,. . לכיסה נסרנטז דורואזשם
180 חם בעודו למעך מיד לפסוק יש בייאה שאלה איזה אירעאם

180.. , יומא בת סידכאהלשון
181 . . . . ..... .. טושרץ מיםש*עור
 הפסד נקרא זה אם "טראל בהמת שמחבר הדץ הואמה

181 . ...... ... . . . . . . .מרובה
 למסה לאומא, ואטנא בע הבועה מהוך יוצא סירכאאם

 81נ-184 .. .. . . .. .. . ... .. ......מחציה
 184 . .. . . . ., תלתהירצשזמןבועה סירכאאם

 283 .. . . ... .. . . . , מטינרי היצאסירכא
 84נ-185 . ...... , .. ... . בדיקה מועי וצלאסירכות
 185. . להדדי ונסרכי אחד בשירש ורדות 'טני ישאם
 165 . .. .. .. . ישהיא מקום לנל נסרך מקמא יתרתאם
 ואם כפתוו, מין דם או מתיא מלא ולמטה תלהה סירכאאס

 בנפיחה עולה חוא אם וגם הרר, וה80תור דקההטירכא
 .186-185 . .... ...,... .. .. . . הר"שזעמפ

 185 . , . . .. . הסירכא נצעך דם נמצאאט

 186 . .. . . ... .... תלהה הסירכא בועך דם נטצחזח*
 186 גדול והכפתור עבה הטירכא היתה ולמטה תלויה הסירכאאם
 186 . ,. . . . מים מלא או מוגלא מלא הכפתוראם

186 . . . ... ,. הריאה נפיחת עם שעולה תלויהסירכא
287 שתה מגסה הדיאה בשר ואין הבדעה מן יוצאה תלויהטירכא
 טתטש*ת ולא הבועה מן יוצאה אחר למקום דגוקהסירכא

187 ....... ............. . . .. חנפיחה אארהגועה
187 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... גצפיהה שתמלה דשיאה'ש"זף
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190
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 שעי מהלק חםפתחותלוחל

 187 ......... ........ ... ופקורר מרבים ופפים יראילווי
 188 . . . מתחתיה מקטט הריאה ובשר למקום ממקום הסירכאאם
 188 . . . . , . , . , . הקמט ונתפו%ט במיעוך הסירבא עברהאם
 189 . .., . , .. . מתולדה שהוא שהקמט ניכראם
 189 .. . .,, ...,.. .... וכבשים בעגלים הקמם נתפוצסאם
 גתכסה הריאה וכשטפחים הטעה מן לצאת תלרה סירכאאם

 מבשר לגמריוצץעה
 הריא~

 מראה שום ניכר ולא
 190 .... . . . . . . .... .. ,..., .... .. מבחוזהגזעה

 190 ... ,. ..,.. .. , .. .. .. החמשחשית גצעךסירכא
 191 , .. . . . לריעותא תרתי לעמן גבשרשית מיל סתיחם

 ..192-191 . ליחה טיפה בה יש ראם הטינרק מתוך יתטאצסירכא
 תלהה אחרמ סירכא תשא סירכא ומתוך כסררן מירכא ישאם

 -193 192 כפולה סירכא הבקרא הוא עצמה להסירבא דבוקהאו
 לפרגרת דבוקה העליונה האונאאם
 השומן לסמפון הדבוקה האומאאם
 מהעוקצה פרודה אינה האומאאם
 .. ,..... ומקורו בריאהנזעה
 מעים ארבעה בהן "ש בריאהבועות
 .. , . . .. . . סרוהים בםרםבועה
 . . .. מרים או מלוחים במיםבועה
 . . הסמפוטת במקום גדולהנץעה
 . . . . וצבסעשית על העומדתנץעה
 , . וצבשושית על טינרא א%כערסא
 ואיית עור שנגלד פקום על או קול יעמשמעת במקוםנצעה
 ,. ... .. .. ............. .... פורתח נגלד על%2עה
 .. ..... ...,. .....,... .... . . הקמט עלגץעה
 ,... ...,. ,... מגבה פיצול או מקנפג יתוה עלבשעה
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... בדעה גבי על עתדן נמצאאם

 ..........., . ......... .. . וצועה כצעך טצאסירבא
 .. .. ... . וצרדא 'של ושעץ מקים על ועומדתבועה
 או ממש, העלטצה ה"ונא של ועצייז בפקום ו%מדתבועה

 ... . ... ,... ,.. ולמעלה כפפץה ואייונהוטסצא
 .. . ..., .. .... ,... .... . . . .... וקמט החריז עלבץעה
 .... .... . . . . . . . . . . . . . . .... לחריז סכצך העימרתנועה
 מיגה וחידרה לצד אוטה הערוגה ?ד על וזעומדתנץעה

 . .... . . .... .... . . . . . . . . . . . . . .... באמצעעומדת
 . ... .. ... .... .... .., . וטקורם דסמיכי בועותתרי
 ,.. ..... ............ ,........... וזח מלאיםגיעחצ
 ......... ..............., ........ זכים בסוםגועות
 .. . . . . . . . . . . . . . ,... .. .... . וצאףרו סשתים נראהבועה
 'אמזק צריך "רך לושטי ושתפכחז נמשתים נראה שטעותאם
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לא ,8ני מחלק המפתחותלוה

 תרתי נקרא אם כקש והפרש בריאה בועות הרבה ישאם
 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לריעותא

 206 .............. .. ...... לחוץ נצלטת יתידית בועהאם
 ...207-206 ... .............. . ... ומקודם בקףנצליבועה
 207 .... . . . . .... . ....... ...... הבועה מקיף בשראם
 207 ..... .. ................ ..... זכים מים של ועאאם
 208 ק"צמא %צ וטינא (צנא זץנץן זוכים בהחי ויא וזשיפולי%ם
 208 . .. ...... . . .. בשיסולי נצעה דין שייך בודדאאם
 209 ..... .. ... ..... .... . וצרדא כיס בשיפוליבועה
 209 . ..... ...... נפחו ו%לא חלא מקיף ומ%ר וצם ראהאם
 209 .... . .... .... . .. ושיעורה ומקורם, לענר מעברנועה
 210 . . . . . ו%צץ לא אם או ז%פכי אי חינם לעבר מעבדכועה
 211 . ...... ......... ... הנפיחה אחד ופצעה נזכסהאם
 211 .. . ................. זזרדא וניחא בעי העומדתבועה
 212 וערדא %1ל לחריץ הסכצך הדק במקום עומדת ועץעהאם
 212 .. ....... . ..... ... . הורדא של שדשה במקוםכיעה
 212 .. . .. ... ........... ....... וצרדא בחריץנץעה
 212 .. ..... ... . בבולטת בועה יעצונ נצעה הנקלפח,נצעה
 212 ......... ................ ומקורם בריאה טינראויף
 213 ...... ............................ רכה שזואטינרא
 213 ..... ........................... לעבר ושעבדטינרא
 213 .. ............. ..... .. דנצקה אפילו נחיזריסירכא
 213 .... . . .... .... . . . .... לן זו נאטצצת טיוזת הרבהאם
 214 .. . . הסניכות אחצת טשחו מצ'וצןעה כףנרא יע'אם
 214 .......... ....... . .... ... . הטינהא נגדנצעה

 214 . . . מהם באחד תלהה וסירכא להדדי דסמיביבטינרות
 215 .... . . . . .. ... . . . .. . ומקורם בריאהכצרסא
 215 ...... .... .. ....... .. לי זו סשעצת מודסותהרבה
 215 .... . . . . .... ... . מחציה למטה מכצרסא ובאת הסרכה
 215 . .. .... . ... .... . . . .... ... דסמיכי ומורסאנצעה
 215 ........ ..................... הסכפכים וטינ-8נצרסא
 215 ........ ........................ דסמיכי כצרסאוצי

 216 ...................... וצירסא נש יוצאת ייויהסירכא
 216 ..... .............. אופן בכל כשרה נצרסרת למהטעם
 216 ........... .................... ומקחקש בריאהאטום
 216 . ...... ...... בקלישא וב?ן בסומכא נץן וצא חטוםאם
 217 ............ נשצמא "צ נטטזא בק חילוק "1 באטוםחם
 217 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... נצרדח 8גצם נמצאאם
 217 אנצם מקןם 'שם נמצא מקמא ביהדת חו בדרי ביוצעןאם
 217 ........................... ופשים על נץשה נמצאאם
 217 .................................. החטחש בדייזינו
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 ,שגי מחלק חמשתחותלוהלב
 ... .., .., . ה4וא במקצת רק וצח האטוםאם
 .. . . . .. ,. שליסה שנא האטום אם בדיקה מהמאם

 ... . ..,.... .. . . . . . טריפה הוא דאטוםהטעם
 . . . . , . . , להתיר האסום בודקין דרכיםובכסה
 ... . ... . . . . .. . . אטום"ע סימכמה
 .. .. .... .. לשגלא דומה אטום מראתאם
 .. ., ריאה למראת ואינה אחרת מראה ויא האטוםאם

 .... . .., תאסום מן תלויה סירכא (ע האטום, מןסירכא
 .. . . . . . .. . . טריפה ושאעם סן שסירנאתטעם
..... . בדשן למכה וע לדשן תאטום מקום נסרךאם
.... . . .. . . . . , מעחה הריאה נמצאאפ
 ...... .. . ... ..... ... במקצת מעחה "ריחהאם
 . . . דקל של חרעת עיקר כמו הת נפ הריחהאם

 ..,, .. .. .... . . . . . .... דקל של חרטת וזלפירושו
 ...,. .. .. . .. .. . ..... ופירם הריאת יבשוימ
 . .... ,.... . . ... . ... ... וציאה יבחעתשיעור
 .. .. . . .. . דם ויצא מקום באותו ניקבאם
 . . . דע-אה ליבעו לחעיש אם הטף בחלל מים נמצאאם
 . . . . . ... ומקורם מבויץ '9חסרה ריאתיני
 . . פשוטה ככ"ף אצ כפופה, ככשף שחסרהריאה
 הוח ואם ל, צורת כגון אחרות בתמונת חסרה הריאהאם

 .. .. .. .,. ... ... . ..... .. פתומהכמ'ם
 ........ . .. בעהפחף או הדיחה ברותב חסרה וואאם
 . . .. . . ומקורם תברום בה מטמימע זשוחעאריאה בעהפהי הדק נצאים כפופה ככ-ף חסרת נצרדא נמצאאם

 .... . .. ... . . ... זטצדשא ריאהבזיקת
 ...... ... ..... הקול מ9מע יתירת ונפיחה ע*יחם
 .. .. .... . . . . . .. בזטה"ז י ב1ציקה בקיאים ומואם
 .. .. . ,.. . ... .. .... ומקודו הריאה צמקהוין
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רובא צמקת(צש

 .......... . .. .. אדם בידי וצמקה שמים, בידיצסקה
 . . . תברותיה '9דועצה ע"י בהליגתת ועפחדהאם

 לעולם והריאה לומג מעת פרשרים שח9ארו תצמקהנתיקה
 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .טריפה

 . . . . לבוייתה וווזרה לעת מעת קודם הריאה הוציאואם
 לצלי אף אטור 4צ מעל*ע הריחה כששהה מוהר לצליאם
 יחד השומן*ם (צשים מהדבה בעיואכ עושת לשחוטשלא

 . . . . . לבסוף מהנשחטים הריאה צימוק 8חששוסחכים
 וטהששים עגלים ובן לשחיטש אותן בשמובילין הבהמותוכן
 וראא אקשה לחוך ה5חשרין שפך אם צמקה בדיקת מהניאם

 . . . . . . וש"ששש על פושרין נתינת בלי מתצימצקשעלתא
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 ששי מחלק חכופועחותלוה
 צסקה בדיקת בקיחין אנו שאיןהטעמים

 . דינו מה אחת שנא צמקהאם
 דינו מה במקצת צמקהאם

 ... . טריפה דצמקההטעם
 ריעותא נקדא אם שמים בידי צמקהאם
 דינו מה הורדא צמקהאם
 .. ומקורו בריאה פחס נמצאאם
 ., . במחט דינו אם וית של גרעין נמצאאם

 דינו מה בריאה אבן גמצאאם
 דריאה בסמפונא מחט נמצאאם
 . . . קטן בספפח מחט נמצאאם
 . . . . וזעבתם חכם שאלהדיני
 .. ,. . ומקורו שנתמססהריאה
 הנפיחה מחמת הקרום ונקרע הריאה נפחואם
 הנפיחה ידי ועל ריעותא איזו מחמת טשהוהאם

 לה סטוך או במקום נקרע והקרוםהריעותא
 . . . מהריעותא רחוק נקרעאם
 .. ומקורו חריאה גבי על בלוי בשרדין
 לאו או ריעוהא מקרי בלוי בשדאם
 בצבצה בלוי הבשר שהסיר אהראם
 . בלוי בבשר שכיח ורוב דם מזיעמריאה
241 )שלופריק( שקורין או )פראנ?ויזן( הריאה גבי על נמ?אש
241. וגדיים בעגלים בלוי בוור להתירא8
241.. בלעזלי*ך כעין הריאה על נמצחאפ
 241*242 ... ומקורו נקובה הריאה גמ?אא8
242 לו בסמוך אפילו או הסירב4 במקום בריאה נקב נמצאאם
242 בכח ידו הקצב או הבודק שהעביר הוא שהנקב להלות ישאם
 ונמצא ידו הטבה שהעביר בטקום בריאה נקב נמצחאם

242 ובעור בבשר הסוון קצתבהנקב
242 סביבו אדום או שחוד הנקבאם
 לתלחז יש אם )שפיציג(, שקודין חד בסכין הסבה העביראם

243 .... . . מזה הנקבשבא
244, .. ומקורו בריאה מקיפיןאם
245 ומקורו הנקב, גבי על ומורנא נקובה הריאה נמצאאם
245. דיט מה בהריאה חשלעים ג' נמעאאם
246 תולעים ג' בה שה*ו רהשה לנכרי למבור מותראם
246 הנקב מן רחוק ש הנקב, על או הנקב, בתוך הפורנא נמצאאם
247 ... מתים תולעימ הייאה על נמצאא8
247 .. . . ופקירו כקיתון שנשפכהריאה
248 .. .... . . ... . כקיהון נשפכה ורדא841
248 .. .. .... . ..... הריאה טשחשלי או באמצע נעשחתאם
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 אופי פחלק הפפתחותלוהלד
 .. . . . . . . .... .... .. הבדיקה על בהא בומה"ז לסכיךאם
 .. .... . ..,. ומקורו מבפנים, ,ןנתרוקנהריאה
 . ... .. . . . ... ........ הלוג רביעיתשישור
 או חסרש סוג תחת ושנתרוקנה", ריאה נחשב מוגבאיעה

 .. . . .. . .... .. .... . . .... נקובה סיגתחת
 .. .. . ... .. .... . .... ... ומקורה נקובה 9%1הדין
 . . , .. דפבחי ידא דבהעמשא היני נקב בו וסנמצאבווזו
 .... .. ... .. ............ לאו או בנ%עה ינקיפיןאם
 . . . . . . ומטעעש במיעוך עוברת לסירכא סכעך נקב נמצאאם
 ..... .. . ..... סויס או עצם הריאח גבי על נפצאאם
 לה וח% שנשברה צלע הריאה נגד שנמצא %1ימה ריאהאם

 ........י... .............................חץקץ
 . . . . . . . . . . בשבירה עוקץ ואין אחת צלע רק נשבראם
 .. ... .. ................. ומקורם הריאה מראותדין
 בדיאה מראות איזה יש אם פנים בבדיקת מרגישיםארך
 . . . . . . . בלילה מרעת שימ בענין להורות יטליםאם
 ... .... ........... ..... בריאה פסולה נעטית*דעה
 בלא רב זמן מהבהמה שהוציאה אהר הריאה להניחשאין

 .. ..... .... . . .... .. הריאה במוטית חמוןבדיקה
 .. . . .... ...... ... .... .... . .. בריאה נעלמראה
 ................... ..... אבחן לג' נחלקו געלמראה
 ........ ... . ....... בריאה נאעלות לנ%טפתסימן
 ........................... .... בדיאה ואפויןמראה
 ...... ..... .... ........ .,. . . .. ביצהכחלמת
 . . . . .... ....... ....... ..... וטחשראמוטפז
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טיירמראה

 . .... .... . .... ממש נזיו להיות צריךמוטפז"%חור
 .. . .... ......... . ביצה בלובןמראה
 בה ומצאה הנתפדן מדרך יותר להריאה ואפעאם
 . .. . ללובן ונוטות בהרות בכבשים נסצאאם

 .... .... . . . .... ..... . בדיחה כשירהמראה
 .. . ..... .... . . . . .... בריאה וטפדםמראת
 . . . .. .. ומחלוקתם *%זמה ריאהדין
 . . . ריעותא ועי ופגריאת %4זם מראתאם

 .. .... . לשיר מראה או ~בלארש כועלםראה
 .. .... ....... דיאת בחדא וש%זמה ירוקהיפו "ריס ה%דה ירק נמראה או נגוימ יוזקמראה
 ..... .. . .. וספזמה ריאת נ1ד בחשן מגהחגויש
 ............ טינרא חו גיעה גבי קל כשירה מראהאם
 ... הו*ן מוי פסולה מראה בת וה% וויאה נפחותאפ

...
 לבןמראה
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 ושני פתלק המפתההולוח
 . . .. ... . . הקרומים בין היא פסולה מראהאם
 המונח נצרר דם או שחור שער מכח בא מראה השינויאם

 .. .. .. .. .'... .... .,,.... . ...בריאה
 . . . . . מוגלא הריאה במרחה ישאם
 . . .. מהקרומ*ם המראה הלכה המוגלא כשמוציאאם
 .. .. למקום ממקום זזה פסולה המראהאם
 . . .. .......... ... אדתעת טשיות הריאה על ישאם
 .. . . בעוף נם גוהגים בריאת מראות שימיאם
.. . .. . . . . מקצתה רק הריאה בדק לאאם
 ...... . .. . ... . וסלאים במיים ון9ןואיך
 . .. . . . . . . ומקורם הכבד בחצר הנמששעת טריפותדיף
 . .. .. .... .... .. .. מפולש נקב הכבד טרפשמקב
 .. . .. דגקב על מכה מהמת קרום או סירכא עלהאם
 .. .. .. הכבד חצר של דגקב סותם הכבדאם
 . .. .. .. .. ... הטרפש ניקב של הטרכצתטעם
 לא 4ע נקב נץ יש אם הכבד בחצר לבוזק צריך הטוקאם
 ומקורם ועצז, לחצר נסרך הכשות ובית ו1המסס נמצאאם
 וחעליה חשומן על רק הכוסות בית על אינה הסירכאאם
 כ% בדקו ולא מגוסות לבית מטרפש סירכא שהי' ראהאם

 . .. .. . .. ....... ... . .,.. מחטאם"1'שם
 מעבר מקב ולא נקב שנמצא אלא נלל מחט נמצח לאאם

 . . .... ... .. . .. .. ...........לונן
  ויו1 ו1מטריפק, פוסקים יש בפרש, כלל נמצא ולא בדקאם

 . . . . . .... . . .... .. . ..שמבשירין
 ... ומקורם הכוסוח. מוצ ו בהמסס תחובה מחט נמצאאם

ה .. .., פםסמ תףת המסס של ותבמתומהחע  .. . 
.... . .. .. דם קורט ובהמסס הכשות גצית נמצאאם
 ידי שעל לתלות מקום ויש דטבחי, ידא משמש שם הי'אם

 .. .. . .. .. . . הרין מהו המחט נתאבהזה
 . . . . . מבוען דם וקורט חולי מחמת שניקב ניכראם
 . . .. . . ניקב שלא החיצון מעור מעט רק נשאראם
 . ....... . ..... .. ..... .. .. אחד מצד ניקבאם
 .. . . .... ... ... . הכוסות בבית כפו וטען בהמססאם
 ... ....... ........ .. לעבר מעבר המחט עבראם
 .. .. . ....................... לרישותא תרחודעי
 ... . . .. . . .. ומקורט 'ה""יתא תרתי %3ליעיקר
 ......... . ....... ...... לריעחזא תרחי "1לטעמים
 .. ...... לריעותא תרתי כחעם ילח עצמן מצדטרישה
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 המפתחותלוח

 ג' *חלק ו*הערות *חפנים המ*ואריםרינים
 ה*ניטיפ א*ריפ*רימות

. ומקורם הלבביקג
 .... .. .. ללב יש הלליםכמה
 .. .. , סותם הלג שומןאם
 .. .... בעוף סותם הלב שומןחם
 . . .. .... לחלל הגיע ולאניקב
 . .. .. יש נחיר הלב מיניכמה
 .. .... . .... ניקב הלב קנהאם
 ,.... הלב *צעך מחט אוו%ץ
 ,.. ... . ...... בלבעצם
 .. .. הלב בהלל עצם נמצאאם
 .. הלב בשר בעדבי עצם נמצאאם
 . . . בלב עצם להם שיש בהמות ומיף העתמימ
 .. דם קורט שם תמצא ללב מתצק הלב קעמןאם
 . .. .... ... . , . . . ומקורם הלב גיטלריני

 . . . . .. ... ... ... .. הלבפעולת
 ... .. . . . . . .. . .... ... .... לבבות"תי

 .. כאחת הם מופן או ובתחילתן לבבותסתי
 .. . .. .. . .. .. ... ומקורם הבבדדיבי

 הכבד ניטלה אם הוין 6ה1 מרה להם שאיןובמעים
 . . הכבד ניטלה אם בוגבו מרה להם שישבצבאים
 . .. .. . . הכבד כיטל אס שישאר השיעורכמה
 לא או וכליות וטרפשא, מרה, בטקום זיתים ג' צרי3יןאם
 . .. . הכבד מבשר דוקא צריכין זיתים הג'אם
 . . . .. . . ... .... .. . . ומשדו ושבייבו%
 . . . יבש' עעקרא נפרך ומז 'סירניט ביןחילוק
 . הצ%9רן הפרכת בייעור בזפה"ז בקיאק ופו,%ו

 . ... . .. .. . .... . . .... .. . וטקורו הפבףנעעק
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כאבל ק*%ה ה3בואט
 . ... ... ... ... . ... . ופיירו הבבד ועאיעאם

 . . . . . ......... .. .,. הכבד '6שזלעתהשיעיר
 . ... .. ....... ...... בו נמצח והסרה שירוקהכבד
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 שלמא שלק 8שש1הותלוה

 . . . . . . . . . תולעים בנמצא הכבד לאכול מותרש
 שדשזליעו זיתים דהשני רק נשהיידו ולא הבבד ניטלאם
 . . . . . .. .. . ההליעה ג"כ ויתיס הב'אם
 . . . . .. . . ..... .. ומקורו בבדים שנידין
 .. . . . . כבדים בשני דמי כנטול יתרדין

 .. .. בנטול יתד כל בדין הצסקיםשיטטת
 . . . . . .. כאבן קשה או דם שכולה לקותא באחד ישאם
 ... .. . . ..... .. . .. ומקורו בכבדמחט
 .... .... ..... . קוף של בנבד טחם נמצאאם
 . . ...... . .. גדול בסמפח מחט נמצאאם
 ... . ..... . .... הבהמה בחלל מהט נמצאאס
 ... . ..... .. .. . . . ושץף בהלל טחט נמצאאם
 . . אבעבועות הנבד על נטצאחם

... .. . אבןטבעןומצןששונמצא
 . . . .. תרקב ועבה וגעחה שהכבד נמצאאם
 . . . הלעוטות ושןחות של הכבדיןאחע

 כעצטצי כפלים גדולה כבד לה 'ן"שבתרנמלות
 . . . . ... ומקורו הטרהטריפות
 .. ........ .. . .. . המרהחסרה
 מר אם פצדטימת
 . . מרה חסר גרא ל במואמ אפשראס
 טריפה ספק או וזאי נטף~ע או חסרהאם
 . . הדק מהו טדה להם שאקושיים עכשי דכבד כתימת על ך לסמאם
 וערב שתי ע לקר שצריך הכבד טעימתסרר
 ומקורו מררות שתי נמצאואם
 . . מרות ב' ביש הכבד טעימת מהניאם
 .. . מר אין ובהשנית מרות ב' ישאם
 . . . לעבר מעבר הניכרתמרה
 . .. . ומקורו המרהגיקב
 .. הרבה נפוחה שהיא מרה נמצאאם
 . . . . . . המרה כנגד הכבד ניקבאם
 בטבה או בסבין לתלות ויש המרה ניקבאם
 אחר למקום המרה נסרכהאם
 . . 2מרה מחט ש קוץ נמצאאם
 ,. בגמרא במרה מהט דין נזכרח8
 . . . . במרה תמרה של גרעין כמו נמצאאם
 . . . . . . בתוכה אבן נמצאאם
 . . . . ו8קורו הפאי שריפותדיני
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 של"שי סחלק חמשתחרתלוהלח
 ................ ............... .. הכפצל ניטלאם
 .... ............. . ... .. חולי ע'י הטחול גיטלאם
 .. . . . . . . . . . .... ,.... . הסחול מבלי לחיהת יכולאם
 .. . . . . .... , ... .,.. . . .... . .... תכעיל גוקבאפ
 . . . . . . . . להטריף או להכשיר אעפנים ד' יש בטחולנקב
 ... .. ... ... ..... . . ... ועף יפל בטוולנקב
 ..... . . . . וצאצל נמוק או נקדע 4צ נחתךאם
 . . . . . . . . . . ואצאר לחעת "צצריך והשיעור הטחול ניקבאס
 זהב דינר כקןבי בסזמכיה, עבה וטאינה הטחול נבראתואם
 . . גדולה בבהמה דוקא זהב דינר השיעוראם
 . . . . להשיעור מצטרף הטחול של הקרוםאם
 . . . . . . כנקוב דיע אם הטחול יבשאם
 ... . . .. בטחול טים נטצאאם
 . . . ., ... עגלים של בטחול נקב נטצאאם
 . . . .... . . טחולין שני נמצאאם
 . . . . . . טחול בפרת אינה היתידאם
 . . . . . . . . . בעוף טוולין ב' במצאאם
 . העב בטקום ניקב ואחד טהולין שני היהאם
 . . .. . , . ניקב הוא חיזה ניכראם
 .,... . ... . ומקורו הכליחצדין
 .. . . . .. . הכהיות ניטלואם
 . וצלי ע"י ועמיות ניטלואם
 .. . נשחת והלבן קממת הכייא כלאם

 ... . . . .. . הכייאלקתה
 .., .. .. . .. .. חרב טפת הכוליאויכתה
 . .. . . . . .. חרב מכת שלפירושו
 . ... ..... ....... ב,טליא אבנים נמצאאם

 .. ....... מינים "צלשה יש בכצליאאנצים
 . . חולי ע"י האבן מיה 'סנ ניכראם
 . . . . . . עוף של בכוליא טריפות נמצאאם
 .. ... ... עוף ול בכוליא תולעים נמצאאם

 . . . . בכליות מכת שנמצא טסורסבתדנעל
 כוליות בשלושה או אחת בכוליא נבראתאם

 ... .. .. ,... . לוה דנץקיןזתאפנספשע
 . . כח*אן וסתים ואמוו העתרת הקטיןאם

 .. . . . . .. שהקכיפאפנמצאכח~א
 . . . ינו 'שהק בכהיאהשקמר

.. בתלדתה קטנה ןתתאם
 "% שספק נאשן כחיא '8שר מןי טבח שמצא ירעאם

 .. .. . .... . .. תף1" מחמת או צחלימחמת
 . ............... .... .. מים טלאה הגעליא נמצאאם
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לפ וולושי 8חלק חכש8תחותלוה

 ...ם%*323 .......... מראה קתמי או דם בכייא נמצאחם

 תעוס הקבה של ושצעעמהחע
 תהובה לא חבל בקבה מהט נמצאאם
 . . . . בכרס (%  בקבה תהובה מחטאם
 . .. .. .... .. .... . הכרסמקב
 קחם והקזר הויפה בבשד נקב נמצאאם
 ... ... . הצלעוז בין הכרסמקב
 'שלם והעור הצלשדת  ווביו בבזורנקב
 . ההופה בהער בכלל וצא י"ג י*ב הצלע שבין הבשראם
 החופה בזשר בכלל הוא ירכים עד ההזה מן הבטן בשראם
 סותם היתר שעל והלב לעבר מעבר מקב הקבהאם
 . . . . . . . הימצא בר ואיזה חימצא נקרא חלבאוזה

 .. . .. ... . . . .. ומקלרו העוףקורקבן
 . . . . . זה כעד שלא א העורות ניקבואם
 .. . בקודקבן מחט ש מסמר נמצאאם
 . ... .. .. .... . . . . .... תעמיר תעוס הקורקגעמקב
 . . .. וידם והלבן לבז 1עא ופסידם וחמד"ת הי11אם
 ................. זייזת וף לו שיש בקורקבן נמצחחם

.. . . . . . . . . 323 
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326 .. . .והפחן
 326 ......רבים
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 ש*"שי אלק שהותלוהט
 384 הבשר בעובי רק ההלל כנגד שלא או בשישע, גיקבש
 . . הגוף באלל מחט ונמצא נקוב הזפקאם
 . . . ... . בזפק תחובה המאטאם
 , . . . סותמו שעליו ושומן טלו הקורקבןניקב
. מהקודקבן יוצאים הולעים נמצאאם

 . ... .. ... . ופקורם דכנהש4הדרא
 . . לחברו אהד ניקבאם
 ... . .. . כנתא ויא הדקע 'ןעל שומןאם
 . . .... ועקב סותם הבגתא ויומןאם
 .. . . .. ימקורם מומעס )הבף הדקיןנ"הו
 . ובעוף בבהמה מונחים המה כאשר מעיים הגניצודת
 . .. שבהדקין הנקב סותם טהור חלבאם
.. . לעבר מעבר מפולש הוא הנקבאם
 . . ..... הדקין נהטססואם

 ומקורו הבטן לחלל שניקבהלחולות
 הירכים בין דבוק שהוא בטקום גיקב רק הואאם
 מאד ומרוקב בלוי שלה הטבעת שפי בעוףעם
 אשיעור חיא כמה מקום אותו כל ניטלאם

 . .. וצדומה המעי בשרנתקלקל
 ומקורו סופו, ועד מעיקרו מובדל מעי בהמה נמצאאם
 . . בבהמה מקץיס שהי נמצאאם
. ומקורם לחוץ  המעיים יצאואם
 שם הפור ונמצא לבהסר, עור בין הסעיים נטצאואם
 לועץ תטבעת שי דרך האם שיצא בעוף נמצאאם
 מאליאם וחזרו להוץ המעיים יצשיאם
 כ*דרן וההזירו כלל הפך ולא החזירן האישאם

 %3 שחזרו קודם הסחסוא הטבעת פי דרך מעיה שיצאותרנמלת
 לפנים שגכנסו וקודם לחוץ מעיה בני שיצאו בהמהאם

343.. .. ..אאתטוה
 יצאו ושטא חטעץקם, לנקיבת לחוש שיש מסורסיםתרנגולים
343.. .. .. . .. ......הטתסכו

344 מסורטים תרנגוליס לאכול ,פלא לעצמו להחמיראם
344 ומקירט מעיים בבגי ופעות סירכות נטיאואם
344 במשהו עשקובתן אברים משאר ש מהדקיו יוצזו סירכאאם
345 . .. . . אברים בהשאר סירכא דין ישאם
345 לבדדק צריך כמה מעחם בבני בועוה נמצאאם
345 ... . . . וסלאים בגדיים בועותבי"ן
846 עוף של בדקין גדולות הרבה בועות נמצאאם
346 . . . בהיקין )ק8טהצקעסז בחווזות  בועוה נמצאחם
366 .. . . .. .. . .. ופקורס בדקיפ מחט נמצאאם
346 ....... . . . . בדקים תמרה של גרעין נמצאאם

3%
ש..  

ש.  
.335-ש

ש.  

ש..  

331
331

...338 
18

8ע..
339

.8
8

%0
341-8
341
342
%2
%2
%2



 של"שי מהלק הפפתחהז4ה
 . ..... .... . . . .... ... וש"ףן בחלל ועלעים נפצחאפ
 .,. . . . .. . גץצכן גמ"ףןוועלעים ג"הףם נפשאאם

 .. ... ... . . . ... .. . ומקורם הרגל טרי%תדיני
 ... ..,... . .. . . . ברגל י% פרקיםגאשז
 ..... . ..,.. . . . .. . שטשבד ארנובהעצם
 .. .. ... בע' או באל*ה וצא "אוץץבה*דלשתן
 סיתה לחמר (% כ%וים נושת אם יודע תינו "שגור נמצאאם
 .. . . .. , . . . . אח"צ או ו%חור, המכה מקדםאם
 . . .. . , . לעוף בהמה וףן בזה ודועק ישאם
 .. .. . . . 'ם%ץיבה ערקתו בין וא%גראם

.. .. . ... . לשוק ערקום גיןנשבד
 . . ..,.. . בןייע כי%ולז וטמץמבה חםראם
 ..... .. ., , וצירק צומת שיעור רעך העצם טשבראם

 .... .. .. וצ"שן שזמת משיערו למעלה דקןקטשבר
 .. . .... .. .. .... .... .... הערקום העךטשבר
 .. . בגוף וצירו ממקום מנהימו ואןתק זא%ליתעצם
 . .. ..,. ,.. . .. הניבים נצדיקת בקיאים 1%4אם
 . ,..., . .. .. . . .. וטובים נרקנואם
 .... .... .... , .... .. נהיפם חינן יעיבים הםמה
 כלל צולעח, 4ףנה תיא מהברתה גבוה אחת שירכה גהמהאם

 .. , . .. . ועיבים נפסקו לענץ "שרוחמפצת
 . . . . ומה"תה מהבתצא רועק הקאית עצם טשבראם
 . .. ,... ..... . .. שגיפה דאטפאנמצחת דצוקאאם
 בעקש ג"וף ואם לבהסה,, עוף בץ דרלוק % י ירך יינעסוזאם

 . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ניבי צלעי
 . .. ,.. . .. ... ויטז"יח( )הרגל*ם הבהמה ידיזין
 ואילחן עצם לנבי וחףעור נפי וטצף מן וזיק גשבראס
 . .. .. ,.. דם שיזרהת ררחמז זה ו%חמד' וטך משבראם

 . .. . . .. . ועא כפת עד לגצף ססיךהשיער
 9ףי ו%מא לאחש שיש נטעשן פאד שנעקם כבש נוד נמצאאס

 ... ,... .. ..... . ... . כך טישהשבירה
 .. . . .. .. .. ,. וסקורם הגידע צומתיני
 תיהיקת8 ה%ף, ו בבהמה הם וכמה הנג היכן המזיןומצא
 .. .. . . ופקורם וצידיה צומת נעקרה 4ע נטלהאמ
 וייחי%ה זזו ק חם וודע ולא פסוקק הט"ען צומת וצמםעחם

 . . .. . . .. . .אולאחרושחיפה
 .. הערקום כצגד משזכה או גיטיו או נפסקואם
 .. . . .. . ... .. . . . .. מחמי*ן וצטין צוסתאיך
 .. . ..... ,.. החפצעי סת"2פ למעלה הגיוין צומתאם

 אצבעחז נוזתב חו עצם נ~מף חגףד יןשעיטון*8ווטצ
 . . . קטצה 3בבהמה גסה בבהמח הגידין צחשז %4ןעשיעור
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 וצל"שי מהלק חספתחותלוחמב
 358 .................... זו בבדיקח בזכיףז בקיאין אנואם
 פגים כלפי או על~ו גופל "~יענב ייז ומהי הגידין צומתאם

 359 ............................... תבהמה חלללצד
 859 .......................... פסקימן אמ איךולהלכה
 359 ........................... ושןוין שץמת ועא איךבעוף
 359 ..................... ו;מוין צומת במקום מכה יוםאם
 359 .... . . .... . ..... הגחען בצוכת שתות מראות ישאם
 359 .... . . . . . . . . .... הגידן ששטת במעם 1מוף רקבת ישאם
 360 .... . . . . . . . . . . . . . . .... ומקודם ובעוף בבהמה נפולהדעי
 360 . . . . . . . . קתפלה המקום עד מכריסה בנעלה השיעורכמה
 360 .... .......... .. ........... מה"ת ועא ועשיקהאם
 361 ....................... ........ הלכה ולא עמדהאם
 .........................%61-362 גיצי מעי"ע חעך עמדהאם
 361 ................... ...... מועי לעכיד ידה נמשטה4צו
 361 ......................... טקל או גערה ע"י עמדהאם
 ד' וזהמן ואח"כ לילך ןלה י היזה לא נפילתה אחרחם

 361 .... . .... ... .... . . . .... ... ... מוצי אםאמות
 361 כשירה אם ללטז יכדלה כשאיבה א*ילו וטנפלה וודע לאאם
 הצריכה מסוכנת בחיקת הוי לעטוד יכולה שאינה בהמהאם

 361 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,..פירכוס
 361 נפולה זין בזה וצויש רכום גביוברים על שנפלה בהטהאם
 361 ... .... לה וד"ןטו אם ו?עום ואבק יח תי עפר עלנפלה
 וזשייהז המחול כטז באברים קלקול גרמה דעפילה סיבתאם

 362 ..ן... ... . .................. .... נתרגףןאם
 פ3% . ... ... תדותת מרה למקום ועיע שלא טזרסקה הכבד%ם
 362 .. .... .... בקולשא רק נתרסקה לא אפילו בטחולאם
362 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ועזש מב*ה נתרסקהאם

 מתשבימז אנו איך אצבעות וז" י"ט, המעלה שלהשיעורים
363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .נתפצינו

363 ...... ... הרגלים םן או הבהמה מכרם והי~מר הואאיך
363 ..... ...... ...... .... . ומקודם *ייים הפילוהאם
363 .... . . . . . . . . . . . .... .... . . .... דתק דוח ע"י נפלהאם
363 ..... ...... .... . . . . . . . . . . . . .... קרח ע"י נחלקהאם
364 ....... . .... . . . . . .... יודעת ואעה אחרים הפילחזאם
364 .... . .... ....... .... .. מי"ט תעית בכח הפילוהאם
 364. . בדגליה להתאמץ לה וא"א רגליה כל קשרואט
 364. גדולה נפילה ונפל יטהרביצוהו שוראם
 364.. . . בנפילה יש חילוקיםכמה
 364.. . . . . . להפילה שרוצים מרגשת הבהמהאם
 364. . . . . . . . שתים אם כי אחת בבת הבהמה רגלי קושריןחין



טג של"שי מהלק חפפתחותלוה

 להזהר צריכין מה אבנים של הוא השחיטה בית רצפתאם
 364... .. ...... ..מזה

 365 . . לארץ אותם ומשליכין עגלים נושאין שהטבחים מהגם
 לארץ ונפלה אחרת חולי ע"י פתאום שנחלשה בהמהאם

 364 . ... .. .. . מי"טבפחות
 365.. ... .. . בעוף גם יש נפולה חששאם
365 .. לכותל טרפו 4ן ברגליו העוף על דרס אדםאם
365 .. . .. טפו על קשה דבר או קשה אבן נפלאם
365 .... .. ... .. הדיאה נגד העוף החטזהאם
365 .. . . ....... בעוף הריאה בבדיקת בקיאין אטאם
 366-365 .... ..... . . . .. . ומקורו ל"ער שנפלעוף
366 וכבד וקורקבןהלב ומפתט מעע בני תחמרו לאור שנפלעוף
366 ... ... .. . . ..., . . אור מיד הזוף סלקוהאם
366 . . .. ..... . לאור נפלה בבדיקת בקיאין אמאם
367 ... .. .. .. . .. ברותוין מעיה הבני נחמרואם
 למראה או גרק לסראה מעתם הבמ וצגד הכבד נשחגהאם

367 ... .... . .... ,..,... ... .... . . . . . . . . .געל
,39 .... הכבד געל למראה בשנה "טמן בעוףאם
367 ... .. .. ק"1מן כוטןם בין חילוק יז1 וקודקנן לבאם
ז38. . האדום ירוק בכלל ן1*מנו שחרז במראה בשתנואם
368 .. כהעהו רק האפילו בסומכי זשהוריקה טחולאם

368.. . .. .. . . בשתנה העוףאפטחול
368.. .. . . . . האדים או הוריק בהמה 11ל כייאאם
 'שנפלה ידעט אם בבהמה גם פוסלים אלו אברים ק"נואם

368.. .. . . ... .. ....לאור
 ...369-399. ... . בעוף פוסל אברים שעויאם
 גחוען חו משתברו א% מעיקרט הבהפה ידי בשמטואם

 390-369 ..... .. ..........ומקורם
 370 ..................... ב*שף ~%נ%ר אצל וץד בשמטאם
 390 ............... יז"ם ג' לח ז%חש או בבהפח יר חפראם
 370 . . . ב*לעות הדם זשנצרר רואקאם
71צ .. .. . אגפיוומקורם מןברו *% שנחתכו ףע

!ת? וממף בבהמה וסעיתא בתצא של תכמחןבטער
צ1? .... ... עוקץ יזש העצם בשבראם
 373 . ... ..... . ה9"מת ן לב ונכנס כמחט חד הזיקץאם
ותצ . . אגיל כרשב נשאר שלא עד סמךלטף נשבראם
73צ.. זשצשןם ושילו אטדל כרשב נשארשם
3זצ. מודדין אנו איך באלכסת נשבראם
3זצ . . . . בומננו עכשיו הגהוג המידות עקפ אגודל שיעוראיך
 ...3זצ*4זצ ... ... ומקורו אגפיו נשמטוחם
 874 . .... . . .... הקחדטה באמצע בידיוזשרתט אגף נשטטאפ
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 של"יי שאיק אמ8איפת%חמו
 אמ  פהימה  גיית הרגיש שלא אפצמר השוחס נאמןאם

 374 ... דם צרורות שם תמצאנשמט
 ונצרר שחיטה לאהר שנעשה שיודע שצמר הקןהס נאמןאס

 374 ... .. .... . .....הדם
 374 . . ..... ניבי איעגץל בלא אפילו אסור דשמטאס
 להלות יש אם קשח הקרקע אם הארץ על דעוף זרקא8

 374.. . . . . עפויטה לאהרשנשמם
 לתלות ויש הגף  שנשפם *חיטה לאחר בתרטעלות מצאאם

 העוף השוחט שתלה התלוי' ע*י שחיטה לאחרשגעווה
 314. .. .. גרזל של באונקליותבכנפיה

14צ-5וש הריאה כנגד הקנה תחת מכה לו שהיה  עוףאם
315. ... . . כמכה דינו דם צרורוהאם
315. בריאה הקנה תחת העוף במכת בבדיקה בקיאין אנואם

 להצבות כדי במהט כנפיהם תחת שתהבו הפטומותבאפזוה
 315 גדיקה צריכין אם שומן, מחמת עבה שיראהמקומו

 315 61קורו שבור הגף נמצאאם
375. דם צרורות או רושם שם נסצאאם
 עד אגודל יש אם לרזית הספ*ק ולא גשבר גף עצםאם

315 .. ונאבד העצםשנמל
 יש אם השרו ואם לשחוט לשוהט שמליכין השותותנידין

316. . .. . . . הריאה לנקיבהלמיחש
316. ומקורם הבהמה גצלעות טריפותדימ
7ע3 בבהמה הצלעה*מנין
318. ומנינם והחחיות הצלעות סדר וו1כביהומהותו
8ו7 השדרה כלפי ולמסה מחח?ע הגדולוה כ*ב של רובןנשפרו
318. צלעות איזה הסר נביאאם
319 צלעותאה רוב נשהברו בעוףאם
779. . עוקץ ויש תצלע נשבראש
9ן3 שחיטה לאהר ושפק מחיים ספק הצלעות נשחברוואם
319 מסוכנת מחשש פ"ךפס עי לוקיק צריך נשכר בכלאם
319 צלעות מכ"ב יותר בבהמה שי* אירעאס
319 . ו1קטנות הצלעות נעקרו או נשברואם

388 צלעות בה שפרן משעתן אפילו מלח חוליאנעקרו
380. שנעקרה יתירה חוליאאם
380 חטירת כולח חוקיח ש הוליא הצי ע8 צלע תסירה נבראתאם
880 .. יתידות בה%יות להכשירכמה
381 ביארו לא השו*ע דבעלי הקטנה הייס ההוליא נעקראם

388 .. ומקורם ובעוף בבהמה דרוסהריני
382.. ירחשה להזאב יש מיניפבאיזה
382 . . דאפשד היכא הזאב דריסת לנברי לשכרו מ1תראם

388 . . .. . . . . . . . וטקורם ושחצל ובפיה חתולייני
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מה שלה%י מהלק הטפתההןלוה

383 . .. דרוסה דין להם יש תרבות דבני שלע התולאם
384 שרץ סין או היה מין היא בדריסה ושהוזכרו הולדתאם
384 . .. .. . . ומקורם דרוסה לו יש כלבאם
384 . . . ומקורם דרוסה רין להם יש אם טמאות היותשאר
385 ... דרוסה דין להם יש ופרד סוסאם
385 .. דרוסה דין להם י* הטהורים ועו6ות היותאם
387-386 . .. . .. דרוסה לו יש הנזאם
386 .. ומקורם ובצפורן ביד דוקא אלא דריסהאין
388. דרוסה דין לו יש בעוף אגפייםאם
388.. דרוסה דין להם יש בשיניו או ברגל דרסאם
388. . .. דרוסה דין לה יש בהרטומיה עוףאם
388 .. . ומקורם הדורס מדעת וגם מ%ים, אלא דרוסהאין
388. . . . . . . דרוסה זו אם צפרניו ונשתקעו הדורס נפלאם
389... ומקורם דרוסה לספק חושויןאם
389... לעכן"ם דרוסה ספק למבור טותראם
 מהית הוה אי מקרקרין והן שתק בצוא דרוסה ספקאם

389.... מדרבנן רקאו
389... מדרבנן ש ד(ידייתא לעכו"ם מכירהאם
389 הדורסים בכלל הם אם שדה עכבר וגם לא, או דורס עכבראם
390. ,.. הגידין מצומת בפנים דרסהואם
390 הגידין צומת כנגד מבהוץ רק מבפנים רושם נמצא לאאם

 שום נמצא שלא והוא מותר, אם הודש י"ב שהיהלענין
 390 .... . .. . ....ריעותא

 390 . . תודש י*ב די או הודש י*ג ?ריך מעוברת בשנהאם
 391 . . ....... ומקורם הגלודההן

 391.. .... . עור בלאאמנבראת
391 . .. אדם בידי או שהין או הולי ע"י בא הגלודהאם
391 השדרה הוט משום או עצמו מהמת גלודה טרפותאם
392 כשרה שיהי' השיעור הוא כמה העור מן נשתיירחם
392.. המקומות באהד סלע בדוהב נטלהואם
392... . קיים העור חיאר מהשלשתם נטלהאם
393.... ומקורם נוצותיו, שניטלה בעוףאם
394.353 . . . . . . . שוממ מרוב כולם נפלואם
394.. ומקורם המות סם שאכלה בהמהרין
394.... דם אהתת בפירש פירושיםהב'
 בית דרך או מפיו ש מהנהירים דם ששופעת בבהמהאם

394 .. ... .. .,.. ..... . .הרעי.
394 . ... המצומת בפירש שומתדיעות
395 . . ... ... הבהמה שוךרגת המות סם אכלהאם
 395 . . . . דבהמההמות סם כלבים וצתשע התרנגולים צואתאם
 395 הדגים שהורג המות בסם שציצודז דגים ל(שכול מותראם
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 עילישי מחלק המפתהותלוחמו
 להם יארע אשר הבהמות להטריף הדבר מוטל השובי"םעו

 395 עוף או ההיה או הבהמה בהם ימוה אשר וגגע חוליכו
 395 . . . . ... הרעים מים הם מה שונותדיעות
396-395 .. . .. . .. אדם של המות סםאכלה
 שיהא שוטה זאב וה"ה שוטה כלב וה"ה נחש הכישהאם

396 נפשות סכנת משום ואסורה טרפה, משוםמותרת
396 .. נפשות סכנת משום שאסורה בס' ביטל מהניאם
391. נהש בשכה שטא לחשש רגליה שנפסקו בהמהאפ
397 . .. . . נהש שנשכה בחשש צלי לאכלה מותראם
397. ומקורם אסורים בדברים שנתפטמה בהמהאם
397. . . האסורים דברים לעוף בעצמו להאכיל מותראפ
 ואובלים באשפה המנקרים תרנגולים לשהוט מותראם

398. . .... . . .... .. אסורים ודבריםהעלעים
398 . . ומקורם ובפוסקים, בשעס המבוארים מרובה הפסדדיף
398 .... . .... . מרובה הפסד הנקראים הם מיפרמים
 %ש הפאמ הם אם לבד מהכשרות רק שכר שטטל העו"באם
400 .. . מועט הפסד הנקראים המה ומה מועט הפסררעי
400. וכללם ופוסקים בש"ס המבוארים ספיקא ספקדיני
401. . .... .. סקס הוא אהד משם ס=םאם
402. . .. אחד ובגוף אחד בענין שהם ס"ם מקריאם
402..... .. ... ס"ס נקרא מתהפך שאיבה ס"םאם
וצש. . . . .. לברר צריך אס לברר שיכייםס"ם
403 ס"ס נקראים השני מספק עתר מתיר הראשץ שספק סאסאם
403 . .. ס*ס הוה מבהיתר יותר באיסור לתלות שיש ס*סאם
403 .. . .. . ס"ס הוה מהיתר יותר שביה האיסוראם
404.. .. . . ס"ם הוה דרבנן באיסורס*ם
404.... . .. .. בכלל סשק אם הכמה בהסרחספק
405 . ... . . ... . ... ומקורם טרפה ספקריני
406.... . ומקורם היה אינה או היה, טריפה ספקרין
406שיולדות תקבה בזכר חודש יוב  לווהד ,צצריך שנקטינקמה
407. להוד בעיבור או דוקא בלידה בנקבה חשיביעאם
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 השחיטה קודם לשוחטתפילה
 ל"ו( טרק סו8ר ש151 פפעל)טו5א

 מחויב עושה שהאדם מצוה כל על האריז"ל בכתביאיתא
 את מבפל כך כייאמר וה ומכח ושכינתי' קוב"ה יחוד לשםלומר

 קודם לומר אדם כל שסחויב לי נראה ע"כ וכו' אחראהמיפרא
 לש1ם : נומחא יהא וכך זו התפילה כן גם הסכין ובדיקתשחיפת
 הרני הטראל טל גוטפ ונעל5 פטיר ההוא ע"י חטטינתי' קו5"היחוד
 חפטין. פטדיקת אטשול ולא הרגשה לי וטתתן הפטיןפודק

 הריאה. בדיקת על הגוסה יאסר הריאה לבדוקוכשבא

 חפץ הרחטים בעל אבותי ואלקי אלקי ה' מלפניר רצוןויהי
 ואם להכעיסר שהרבה אע"פ ידח לבלוזי החופאת נפש כלבתיקת
 שאני עוף או חיח בהמה גוף בתור שתלכד דגלח ברשתשולחה
 הכשד ידי ועל שחיפתה על שאברך ברכה ידי על שהעעקןשוחפ
 על שתתקן והגון כדאי שאיני ואע"פ לעשות, צוית כאשרחמכין
 אותה יתקן מתוקן בסכין ולשחום לברך מקיים שאני דבריך קיוםידי

 אינך כי כבתחילה אדם למדרסת ולהחזירה ישנה אם מכאןלהוציאה
 לטהר תיקן לה לבקש אם כי תכליתית מיתה הרשע במותחפץ
 הג"ע להנחיל כדי ומצות תורה ולקיים לעבדך ישוב עדאותה

 יקרא זה תקון שיהא כדי שוחם, שאני זו בשעה בי יש אםהרעים במעשי תבט אל העולמים דבון זו שכונתך וכיון בשכרה,ולהרבות
 ממני תצא שבעת כדי בי שנתת נשמתי את לזכות סדי שמיש
 כבודך כסא למני תחינתי אני מפיל לכן מזכיות, ערומה תצאאל

 שיתקן כדי הזאת ובעונה בעת ופשעי ועונותי חפאי ותכסהשתיים
 עוף או חיה או בבהמה יש אם קדושה של ניצוץ איזה ידיעל

 ברוך הנשמורנ את לזכות חפץ אתה הרחמים בעל כי שוחטשאני
 יברך(. כך )ואחר "ןראל עמו נפשות ומזכה והמתקןהמפהר

*-שש44אפט4-
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 ר ב ר ח תפ

 וביאורים הערות עם זטהיט", של *טקוטן זה מפרי : הטחטראטר
 שחיטה הלכות על למעשה הלכה פמק ספו הוא היטח"ן "טקרריבשם

 ראשונים הפומקים מפרי מתוך הפנימיים, האברים וטריפות ומריפות,'
 וצח קל בלשון נכתב הספר האתרונה. ההלכה פמק וקביעתואחרונים,
 הוראה מורי הרבנים וגם חעוובי"ם ובפרט מישראל אדם שכלבאופן

 כן חפוש, אחר חפוש לחפש בלי טקומו על ווין דין כל מיד ימצאון
 הא"ב מדר על שני ומפתח כסדרן, הדינים מכל מפתחערכתי

 הלכוון כל כולל א' חלק תלקים, בשלשה חלקתי המפראת
 כל הלכות ג' חלק הריאה, וטריפות טריפות הלכות כ' חלק שחיטהש
 הפנימיים. האבריס טריפות דיני-

 סביא שאני כ~לת פתיחה שמתי וחלק חלק כלבראש
 מסיני, לסהטה הלכח פה, שבעל תורה שבכתב, בתורח המקורוהשם

 ההלכה, פמק הכאתי המפר בפנים ובאורים, הערות רטזיםאממכתא,
 ונושאי הרמב"ם וירושלמי, בבלי התלמוד מן הדינים טקורי כלובהערות

 כליו, ונושאי ערוך השלחן והב"ח, כהטה דרכי והטור, הרא"שכליו,
 מאות כהטלש הלכות פמקי ואמפתי ועוד, מגדים והפרי שורהתכואות
 הספר( בראש בהמפתח שמותיהם הקורא ימצא )כאשר בערךמפרים
 ובדיקה, שחיטה הלכות על והאחרונים הראשונים פומקיםמפרי
 מכל חהלטח טטק כתבתי ודין דין ובכל הטציאות, יקדי הרבהומהם
 מהות את בארתי כן ובעוף, בבהמה הנמצאות וטרפות שתיטההלכות
 ואבר אבר מכל )טיאולתיח( מדעיות וידיעות התיים "תורתותכנית
 המקצוע כל את לידע - רכ בי בר לכל שיקלו כדי ועוף,בבהמה
 ברור,באופן

 נתתי לא שקטתי, ולא נחתי לא בו, עוסק שאני שנים עשר ליוזח
 וכהטמים ומצאתי יגעתי חלצי, כגבר אזרתי תנומה, לעפעפי לעינישינה
 ברכת המוגמר על וברכתי בהדרו, כלול סלאכתי לכלותנעזרתי
 פגטורה". ישראל עהר "טרוךההודאה

 ליטאלות ת" שתוווטו דברים המפר בסוף הוספתיכנמפחים
 שתיטה בעניני מדין, על יושבי הגאונים הרבנים סאתשנשאלתי
 ובדיקתן.ופרפות



 ר פ ד ח תפנד

 עבודתי מטרת שכל שמלבד רבים, בת בשער להודיעוחנני
 רווחי הקדשתי - חרבים את לזכות אך הוא זה, מפר בחבורויגיעתי
 עניי לרבות וגם תובב"א, הקדושה בארצנו חתורה לסוסדותחספר
 אשר וכל הדחק, זו הלחץ, מתוך ה' בתורת המחזיקים ישראל,ארץ
 יקים אשר ברוך ומבופלוק כפ~ח בברכח יוכה לביתו זו ברכחיכנים
 תחורה.את

 וצ"ל יצחק רי הרב בן אך" צביוטשב
 שנדרפלפהשפחת

 ..*.א



 ה מ ר קה

 שתשתכח הילום חס אומר, יוחאי בן שמעון רביתניא
 לא, )דברים זרעו מפי תשבח לא כי שנאמר מישראל,תורה
 ולא ה' דבר את לבקש יווטטו י מקיים אני מה אלאכא(,
 ברורה ומשנה ברורה הלכה ימצאו שלא יב(, ח, )עמוסימצאו
 ב(. קלח, )שבת אהדבמקום

 תורת חקדהיח תורתיט : מדבר חתורח לכבוד נ הפחפראטר
 שבעל תורח וו - בתוכינו נפע עולם וחיי שבכתב, תורה זו -אמת
 בח שיש ובישיבה תורה באהלי החכמים: בין גדלתי ימי כלפח,

 וגדלתי, נולדתי בה אשר תובב"א, עיה"ק ירושלים בתוככי :סמיכה
 חסיד הרב מורי אבי ה"ה חכמים, תלמידי בעפר התאבקתיוסעודי
 שלמה מוה"ר ומפורמם חגאון הרב וחותני זצ"ל, יצחק רביועגיו
 שלמה שאלת מדרשווע בתי המפרים: )טחבר זצ"ל ורמהימראהרן

 והלכתי בחייו(, להדפים שוכה ערך יקרי מפרים שלי2ים ועוד שו"ת,-
 מפני הקדושה מארצנו נדוד לנדוד נאלצתי וכאשר - תורתם,לאור
 חמכין ברוך - אתי ה' הי' הברית, לארצות ובאתי הדחק, זוהלחץ
 חכמים של גדולה עיר אהיו, קליבלנד לעיר לבא - גברמצעדי
 במלאכת פרנמתי את ומצאתי שמים, יראי בעלי-בתים והרבהומופרים
 של מאהלח מחטתי לא פה וגם כשר, בשר של חזבח בבתיהקודש
 אלא לילח איברא לא - למשמר והלילה למלאכה היום לי והי'תורה,
 ולילח", יומם יהגח "ובתורתו : הכתוב על שהמליצו וכמו -לגירסא
 בדבר - למקץטח חלכה - והדינים חתורה ללמוד צריך אחד כלכי

 שטנים שיהיו הוראה, מפרי בלימוד הרב כלומר: כה, עומקשהוא
 שיהיו - הטננתפ : א( ל, )קדושין שאמרו כמו בפיו, ושנוניםהדברים
 תגמגם אל דבר, אדם לך ישאל שאם בפיך, מחודדים תורהדברי
 בהלכות לעמוק מחוייב השו"ב וכן מיד, לו אסור אלא לו,ותאטר
 במלאכוע עוסק שהוא בשעה למע,טה", "הלכה לדעת ובדיקהשחיפה

 הנסיון כבעל חכם אין - יום בכל ומעשים - הקודש מלאכת -זו
 השחיפה במלאכת שעומקים בשעה ועולים צפים שאלות שהרבה-

 חד*נים כל שיהיו צריך והשו"ב אורייה בר שו"ב לכל כידועוהבדיקה,
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 הלכה - ההלכה פסק ברורה, והלכה ברורה משנה בפיו,שנורים
 הכם. שאלת שצריכים הממופקים מהדינים הוץלמקץ~ה,

 פומקים פפרי . כלומר זה, במקצוע נתהגרו הרבה מפריםואטנם
 הם ככולם רובם אולם וכו', ובדיקה שהיפה הלכוון עלמיוהדים
 יגיעה מבלי מיד ההלכה" "פסק לטצוא קשה אשר גדולהבאריכות
 בהלכות ספר להבר דעתי על שעלה רבות שנים וזה מהופש,והפש
 וקצרה, קלה בלשון והדינים ההלכות כל יכיל אשר ובדיקהשהיפה
 הפומקים עפ"י - האהרונה ההלכה ופסק המרובה את המהזיקמעופ

 התבור במצודתי שהעלתי עד אוכל מתוך אוכל ובררתי -האהרונים
 טקומו, על ודין דין כל מיד, ימצא שהשו"ב כדי נקי', כסולרנהלזה
 קראתי הזבה, תורת - בתורתו שלם - בשלום יבא מקומו עלוהכל
 "מקוךי בשם והטקורות והערות זבהים" של "מקומן בשם זהספרי

 הדברים להוציא מילין באיזה שגיתי אולי אם ! למודעי יזאתהזבת".
 זכות לכף אותי לדון אבקש ומהקוראים בעדי, יכפר המוב ה'מפשפן,

 הלכה בדבר אכשל "שלא שמיא מן רעוא יהא : תפלהואני
 אני "מודה : אומר אני וביציאתי רבנן, מלכי טאן - מלכיםשלהן י וישה בספ"י הלומדים בין יתקבל זה וספרי חברי", ביוישמהו
 טקרא בי ויקוים המדרש", בית מיושבי הלקי ששסת ה"אלפניך
 מעתה ה' אמר זרעך, זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לאשכתוב
 עולם.ועד

 ר ב ת מה
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 שהימה להלכות כוללתפתיהה
)יהו"ה(

 פסינן לפה1ה הלכה  פח, שפעל תורה שפכתפ, פתורהסקורות
 ופאוריפ. חערות רטזיפ,אסספתא,

 כ"א( י"ב, )דברים צויתך כאשר וזבהת אומרי רבי תניאא(
 ו% בעוף, אהד רוב ועל הקגה ועל הושפ על משה שנצפוהמלמד
 לסד צויתך כאשר פיר,1"י א'(, כ"ה, )הולין בבהמה שנייםרוב

 אהד רוב 9 בכתב צוהו דהיכן פה, על שהיטה מצות לושנתפרשה
 ובפי' גצטוה, שהיטה הלכות על כלומר אלא יליף סקרא לאווכו',

 היאך בזביתה צווי שיש למדנו צויתך, כאשר וזבהת כתבההומש
 עכ"ל. מסיני למשה שגאמרו שהיפה הלכות והןישהופ,

 הכתוב שאמר מה כי לומר: רצה כי גראה רש"ימלשון
 צויתך, כפשר ואמר והזר בכלל, הזביהה מצות רק הזכירוובהת,
 ש"ם שהיטה הלכות פרטי על שנצפוה מצאגו לא שבתורהואהרי
 השהיפה מקום דהיינו הזביהה, מצות הלקי יתר כל פה בעלשצוהו
 ענין כלליוו1 על מפורש התורה לנו רמזה וכאן וכו' הוהיטהושיעור
 אצלינו. כמקובל המצות פרטי למשה שנססרו פה שבעלרערה

 להם ולתת המצות פעמי אהרי להקר תמיד התאמצווהז"ל
 שמעון ר' נגד כהכמים קיי"ל שלהלכה ואעפ"י הגיתיים,מושגים
 אמר השהיפה, בענין וגם קפ"ה, מציעא )בבא דקרא פעמאדדריש
 הוי 9 העורף מן או הצואר מן ששוהפ למי להקב"ה איכפת מהרב
 ויקרא(, )טד"ר הבריות את בהן לצרף אלא המצות גתנולא

 חמלח, של נעלות בהרגשת הבריות את לזכך המאמרופירש
 בהרה אבל האדם לתהשלת היים בעלי הריגת התורה התירהברם

 לגרום וכלי קלה, היותר המיתה תהיה בעבור השהיפה את זאתלמפרה
 בטיעופה הרע בהירת דרך על והוא מיותרים, ימורים ההילבעלי
 יטום ירגיש לא והלק הד בסכין בבשרו אדם יהתוך אם יורהוהנסיון

.=- -  
 תניא בגפ' שט"ש ספק ו14ין ע*מ פיסקפ ראה בספרי גאכ טובא1(
 להספדי.הכונה

יז



 שוחי*ח לחל%ות %~לתפתיחחנח

 כל השחיטה ברגע חי חבעל ירגיש לא כן כמו החיתוך, בשעת%אב
 יסוריפ, הרגשת משום זה אין השחיפה אחר שמפרכם ומהכאב,

 שחור, הוא אחרים אופנים ע"י הנהרג חי הבעל דם כי לזהוהראיח
 שלקה אלא הוא אדום שחור דם י"ט( )נדה חז"ל שנתנו הכללולפי
 חי הבעל סבל ספק ובלי בקרבו, דמו יהפוך אחת שברנע אפשרואי

 בשחיפה אשר החת חיתו, פתיל נפסק טרם ועצומים נוראיםימורים
 שינוי. שום בלי בחיים כמו אדום הדםישאר

 חייפ %עלי צער חברת כשדרשה 1892, תרנ"ב בשנתואולם
 הבהמוה להריגת להשתמש והציעה השחיטה את לבטלבפעטערבורג

 לא זה בנדון שנעשו הנסיונות כל החיים(, )בקו בערף דקירהע"י
 באותה ולכוון לצמצם אפשר אי רוב ע"פ יען המפרה, אלקלעו

 אופן וממילא הפיזיולוגיה, בתורת מדויקת ידיעה שדורשתהנקודח
 בשחיטה, מאשר מיותרים יסורים הרבה חיים לבעלי גורם זוהריגח
 השחיפה צדקת את והוכיח שהבין דמבא יצחק הד"ר או שהוכיחכמו
 וגלל זו, בשאלח לדון שנאספו הפרופסורים באסיפת הנ"לבעיר

 חתסרמרות נשתתקה ובזה משפטו בצדקת וכולם עמנו סעלהאשסה
 118(. צד הנ"ל מהד"ר והבדיקה )השחיפה המקפריגים,מצד

 טבח כל שמואל, אסר יהודה רב אמר א'( )ט' שם ופגפרא%(
 חלפות הן ואלר משחיטתו, לאכול אסור שחיטה הלכות יודעשאינו
 כולהו קם"ל מאי ועיקור, חגרמה חלרח רריפה שחייח 2שוחיפח
 מהו שפיר, ושחט פעמים וג' ב' לפנינו ששחט צריכה לאתנינהוו
 נפר רלא כיון קמ"ל, שפיר שחט גמי האי שפיר שחט מדאידךדתימא
 הגרמה חלדה דרסה שהייה ופירש"י, ידע, ולא ודריס דשהוזיסנין
 שהה אם א'( )ל"ב לקמן שהייה לכולהו, תנן השוחפ בפרקועיקור,
 שלא ב'( )ל' אחת בבת הראש והתיז שחט וכו', בהמה שחיטהכדי
 א'( )ל"ב הגיגרת ופסק הושפ שחפ ררפה, היינו חביא, ולאהוליך
 זו כחולדה חלדה, הוי )שם(, הסכין את שהחליד או עיקור,הרי

 והתם הגרפא, הוי א'( )י"ח הטבעת מתוך השוחט בחורין,חתחובה
 הכשר ממקום חוץ לצאת ידו שמכריע הגרפאש ולשון ואזיל, להמפרש
 בבא הכרעה, גבי גירומיו לו נותן בעין עין שוקל היה וכמושחיטה,
 שהכהמה ב'( )ל' השוחט פרק %מתניתין תנן כולהו ב'( )פ"חבתרא

 שמואל וכי לאכול, דאסור פשיטא בהן בקי שאינו וכיון בהן,מתנבלת
 שנויה המשנה שכבר ? לאשמועינן אתא מתניתין הואדאמורא
 עכ"ל לנו ומאכילה כן לעשות שאסור יודע אינה ידע ולאועומדת



נפ שחיפח לחלפות פוללתפתיהה

 והיכן וכו' דרסה שהייה הן מה בפרמות רש"י לנו פירשכאן
 דרסה שהייה בגמרא, א'( )כ"ז השוחט ובפרק במתניתין נזכריןהן

 גמרא, נמי חצואר מן שחיפה גמרא אלא מנלן, ועיקור הנרמההלדה
 ניסמרא. לשוויה דלא אתא לסאיוקרא

 לם,טה הלכה שהיטה דהלכות כיון אהא, למאי וקראופירש"י
 אע"ג ידרום, שלא ב'( בלשון )פי' גיטפרא לשויה דלא ש הםמםיגי

 ררפה כגון ששפתפו מהם יש הם, מםיני למשה הלכה 'צחיפהדהלכות
 הלכתא גמירי וכי וםהטך, אלא ושהט אין מושחט, לקמןדטפקינן
 שוהפ היה ב'( )ל' במתניתין כדתנן גיםפרא, קרי ודרסהאשארה,
 בבת הראש התזת לשון דרםה אלמא אחת, בבת הראש אתוהתיז
 תווקי אינה ומביא שהמוליך מפני גיםפרא, דהיינו לה, קריאהת
 התותך זת הדורם אבל ידיו, את מושך רוצה וכשהוא דעתו, לפיאלא
 להלן ומתיו בכה שחותך קפלופ או דלעת או דק מקל שהותכיןכמו
 ה~כה בלא בלבד המימנין דלהתוך בתשובה הרשב"א וכהבעכ"ל,
 שם. עיין הראש התיז קריוהובאה

 בהולכה הראש התיז ואם וז"ל הל"ט מהל"ש ב' פרקוברמב"ם
 שהיפהצ צוארים שני כמלא לםכין יש אם בלבד בהובאה אובלבד
 נראה סהצנה הלהם ולדעת עכ"ל. פםולה שחיפתו לאו ואםכשירה
 וגם באריכורע שם עיין להתיז שוהפ בין שמחלק הרמב"םשלדעת
 הםימנים התזת היינו במתניתין דתנן דהתזה התוספתאלדעת

 תותז שכבר הראש את לרבות מגין דהשוהפ בפ"ק בגמראכדאמרינן
 כהטנה הטניד פירש וכן הוא בלחוד המימנים התזת כרהין עלוהתס
שם.

 שאמרו וכמו התורה מן היא דדםה כי רש"י הוכיתוכאן
 הני פסולה, אהת בבת הראש את התיז הטשנה על ל' וזוליןבגמרא
 זהב : אומר הוא וכן ום,צך, אלא ושהפ אין היחט, ישמעאל, ר'דבי

 )ירמיה דבר מרמה לשונם שהופ הץ : ואומר פ"ז(, י' )ס"אשחופ
 בכהציכה. שתיפה אף במשיכה הולכת הץ טה ופירש"י '(, ז'(פ'

 וירשא שוחט, הפ שם בימק הכתיב כי להלר כהיק
 תן מנהם, הברו וכן בלע*ג טראנקא"ט ממון ,טהיטה לשח , אהריבאבלישנא
 יופר רוצה מוטיף1 שם והרד"ק עכ"ל. מהמריףא, די "כגיר : יונתןתרגם
 חריפא* "סכינא כמו - מחריף די כגיר וי"ת להדדה הטשהזת על נמשךשהוא
 עןי"ש, כף החתיכה ודק מהודד שפירושו רז'לבדרבי



 שוחיטח לתלטחן פילתפתיחחפ

 מונרמת על אנפיננום בן חנינא ר' חעיד ב'( י"ח, לשס וננסראג(
 אגסריה 1*י הגדולה, הפבעת מן לסעלה כולה ואפי' פירש"י כשרחשהיא
 )י"פ כדלקמן אנמריה, ולמעלה כובע כשיפוע טפיוק לט,טחיהינא
 דכל הלכתא, וחכא כוותיח, נחמן רב דקאי חנינא כר' והלכתאא'(,
 עכ*ל. היא, חלכתאשדות

 קשים חיו שחיפה שהלכות אמרו א'( )כ"פ מנחותובגם'
 חמזבד על תעשח אשר וזה : שנאמר באצבע, שחראהו עדלסהטח
 עכ"ל. סוגרסמק חיא מהיכן מבין חיח שלא ופירש"י ל"ח(. כ"פלשסות
 דיני שאר נם ולא מוגרמת דוקא שתפס "ומה : תסיםה בתורהוכתב
 להבין אפשר דאלח כהטום הוא, פשופ חלדה? דרסה כטושחיפח
 עכ"ל. בדיוק", המקום בציון רק תובן מונרסת כהטא"כ ברעיון,בציור
 בתורה. רמוזה הגרפה גם כי לרש"י לו טצאנוחנה

 ככר כי סצאנו, לימוד. הצריכה אומנות חיא שחיפה הלכותכי
 שחיפה הלכות הכחנים את חמלסידן חכטים "תלטידי : שני ביתבזמן
 שקלים ירויטלטי א', ק"ו, )כתובות הלשכח" טתרומת שכרןנופלין
 שילמוד צריך חכם "תלםיד א'( פ' )ח~ין שאטרו וכמו ח"ב(,פ"ד
 שבקי אפילו לכך ידו לאמן - ,טחיפח : ופירוש"י וסילה. ,טחיפחכונב,

באלכותיח".
 חפסוק על שמיני סו"פ בתו"כ מ"ש בבחמח, שנים רוב קץ בעוףאחד רוי עי כו' טשח שנצפוח מלמד : ם"ש ש לחעיר "ט %רר(

 )ויקרא חפהור ובין הפמא בין לחבדיל ונו'( וחעוף תבהמה תורת)זאת
 אם 1 הם מפורשים כבר וחלא לחמור, פרח בין לומר צריך ט"ז(,י"א,
 לך טטאח בין ? הפהור ובין חפמא בין ולהבדיל נאטר לטהכן

 בין חוא וכמה חציו, לנוטחפ קנה של רובו גשחפ בין - לךלפחורח
 בתורה אהד רמז עוד לנו יש חרי ע"כ. חוטערח, סלא 1 לחצטרובו

 שחיפה.לחלכות

 שהכוגה וגו' ~חטדיל בפסוק מרומז איפוא ביאור לחוסיףיש
 הורת זאת : נאמר הקודם דבפסוק מ,טום לפרש ונ"ל 1 שחיפהלקיין
 "הבדלה", לשון בהן לומר שייך מאי להו וקשח וגו', והעוףחבהמה
 מפרםת שזו פהורח, איננה ואשד חפחורח חבהמח סימני לנו ידועהלא
 חפמאים כל הכתוב חשיב העופות וכן לא1 וזו גרה, ומעלתפרסה

 חבחמה תורת זאת ואמר חזר ולמח הפחורים, וכנגדן -בפרופרופ
 לענין לדרשה ועכ"ח 9 הפהור ובין חפסא בין יחבדיל וגו'יחעוף



סא שהי*ה להלנות 8ילתפתיהה

 הכשר, כלומר - הפהור והעוף הבהמה בין לתבדיל : בא הואהרש
 לנשהפ קנה של רובו נשהפ ב*ן להבדיל לפרפה, כלומר -לפמאה
 : ח"ל ישם 1"ל סלבי"ם הגאון שבאר וכמו - השערת. מלא שהואהציו,
 אם ביניהכג מבדיל והוא השוים דברים על בעצם נופל ה5רלה"לשון
 הקד,שים, קד,ט ובין הקד,ש בין להול, קדש בין כמו וסעלתם, צורתסע"י
 המור בין כמו לגמרי נפרדים דברים כן לא מבדלוו. דקה סהיצה ע"יאם

 רובו, לנשהם הציו נשהפ בין דריש וע"כ 9 הבדלה שייך מהלפרה
 השערת". כהום דק הבה אלא ביניהסשאין

 הצי בבהטנה מאש על ב'( )כ"ה בגם' מם"ש עוד להעירויש
 אמר בהנא רב כרוב, מהצה על מחצה אמר רב אתמר, וכו', בעוףאהד
 שהום למשה רתמנא לו אמר הני כו' כרוב אינו מהצת עלסהצה
רובא,

 כמ"1 הסכין", ל"בדיקת למקרא ואטמכתא רמז כצינו עודה(
 : שנאמר ז התורה מן הסכין לבדיקת טנין הסדא, רב אמר ב'(, )י"זבנם'

 פריפה נקיב דכי כיון פשיפא, ל"ד( י"ד, )ו"א ואכלתם בוההטהפתם
 להראות אסרו לא יוהנן ר' והאמר קאסרינן, להכם 9 בדיקהבעיא
 אממכתא וקרא סדרבנן, הכפז של כבודו מפני אלא לתכםמכין

 שם. ובתוס' כולהו בד"ה א' פ' הולין בפירש"י )ועי' הוא.בעלם4פ
 להפג בדק 0כין : רש"י כתב ושםובשסהשל

 ע,*ה טשהע 8תבי ה"א( פ"א שהיפה )בהלכות1הר88"פ
 שויר?ה טישו"שההש

 לאלהי
 הש5לק פך השהר וקוף היה 5ה8ה שהיר

 8ששה אך 1פ פש 555וף תאמר 81צאנך. סבקרך וזבהת'4נאטף
 ופקקף שתיפח. לענין פ5הפח שהיה למדת הש והאיל, הפ5י אתיטשל
 )ויקרא דפו את הישך ונו' 1ף או היה ציד השור *השר ו אומרהוא
 ההיה. דפ 81,8יצת האוף הם שופשיפת סלטי י"ג(י"ז,

 אותה לפרו1 צריך טתמא האמורה זו "זפיהה י יתב )ה"ד(ה8ט
 שואטיה טטי שווה*יה והי5ן שוה*יה ה5הטה מן טקום פאיזת~ידע
 5ל ועל השוה*1 הא אף ה,*השה, פת הפפפידין הדברים הןומח

 צוה,יך כאהשף תו' 58קרך "וז5הת י וטכאר 5עצורה צונו האלוהד5רים
 5שאר 5הן 1ה פה ש האלו הד5רים ש81ל תו', 8ה*עריךהששלת
 פתהלת ו*פארט 5טו טצוה, הנקראת זוהיא פה, 811שלהתורח
 זה"*ה8ור



 ,צחיטה לחלסהן כ~לתפתיההפב

 לבחצה לו שניתנו חמצות "כל : כתב בראשו חבורוובהקדמת
 והתורח האבן לוחות את לך חשתנח שנאפר ניתנה בפירהצן -ב8יני
 זו - וחמצוה שבכתבן תורה זו - תורח י"כ(, כ"ד, )שמותוהמצוח
 הנקראת היא זו ח צ1 ום המצוה. פי על התורח לעשות וצונופירהצה,
 ט* פה" שבעלתורח

 הכתוב מן הם שחימה הלכות שיל דעתו כי מלשונוונראה
 אח המפסידין הדברים הן "ומה : ג"כ שאמר כמו וגו',וזבחת

 האפר בתורח צתו האלו הרבףים כל ועל השוחפ, הוא ומיהשחיפח,
 שבעל חתורה כעטאר בהן צוח 8ח על חאלו חדברים וכל וגון,תבחת
 מצוה". הנקראת שחיאפה

 הלכות וכל בשחימה, הפוסלות ההלכות ה' גם דבריגולפי
 למשה "הלכה רק ואינם פה, בעל ומפירושה התורה מן חםשחיפח
 המשנה לפירוש בהקדמתו שכתב וכמו ביניהם. חבדל יש כימםיני",
 לשונו: וזו מסיני" למשה ו"הלכה פה" שבעל "תורהבענין

 אם : לופר אדם ושיוכל וחהש, נדול, עיקר כאן אזכיר"ה5ני
 אלו טה כן אם פהצח, 88י פקושים י8דנה אשר כפי התורחפירחצי
 ע*קר וזח מסיני"ז לבהצח "חלכה בחן עונאפי היחידותחחלכות

 אין סהטח, 88י הפקובלים עוחפירהטים וההש, 8ורה על לעסצד לךהט
 בוהלוקת ממואגו לא עתה ועד טאז וטחרי פנימן בהיום בחםמחלוקת
 בעין, עין שנאטר עינו" את יוצהש הבירו עין "חסוצהש אחרעיא8ף כרי חהכפים, בין אשי רב ועד פהטה פ"מהו חזפגיפ מן בז8ןנמלה
 בוח ...וכיוצא  לתת" עשחתב בלבד כופר אלא ~אתו חעוניהאפר
 בחשה, בשפי מקובלים פירו,ןים שכולם בהה 8חלוקת אין המשית5כלל
 וארטותיה כללותיה נאפרח התיח כל אמרו: רחטיחם ועלועליחם
 פהכפת בחם טחלוקת השין טקובלים ושהם אע"פ אבל מ8יני.ודקדוקיה
 פדרכי בררך הפירחטים אלו יטמנח לחוציא נוכל לנו, חנתתהחתורח
 פה ענין וזה . . . א ר ק 8 ב חמצוים וחראיות והא8מכתותה8ברות
 לחוציאם ושגויל חענינים : לחטר רצו ופרטותיחן "בללותהץעאשמרו

 והמצוה מקר(4 זו והתורה א'( הי )ברכות בגמרא דבריו ומקור3(
 אמר י הוד פ"ב פאה בירושלמי כמעש שבע*פ, לתורה והכונה וכר, 5הטנה%
 טיבה, מה יודע אתה וטין ידיך תחת הלכה באת אם יוחנן, ר' בשם זעירארי
 וכולהת בסיני למשה נאמרו ה~ות כמה שהרי אחר, לדבר תפליגנהאל

 . ה נ ש ם בסהצוקעות



טנ שחיטח לחלנהן פוללתטתיחח

 אע"פ וטולמו בהשח. ט5י טקובלים והט מדות, י"ג ובוצאר ופר8בילל
 .8אין טסיני", לבהיה חלנה פחם נאטר "לא פה8ה, 5פי טקובליםווחפ
 טהברו "הו5ל או ט5יני, לפהיה הלנה אתרת" חוא הרר עץ טפרילומר
 ח5ירח8ים עמאלו ל% נתפרר שנבר טטינק לם,שה הלנח פטון"פהילם
 בררך אותם יוציאו או במקרא רנהים להם ו"8 טשוח, מפיפצלם
 פסקרא רמז לו ",8אין רפר נל 5ן ועל שאמרנה 5מו הטבראמררני
 1 י ל ע ח5ברא", פירני בדרך להוציאו א5שר השי בו נקושרהאינו
 טטיניש. לטשטה "הל5ה נאטרל5דו

 רפה לה שיש מצוה כל כי אזיל, לשיפוע הרמב"ם זה,ולפי
 הפירוש כלומר פה, שבעל תורה חם פרפיה יתר כל -במקרא
 בתורה רמז לחם שאין הדברים אלה ורק זו. למצוה למשה לושנאמרה

 ממיני". למשה "הלכה נקראו הם רק טקדסונים לחכמים ומקובלים-

 צויתך כאשר וגו' וזבחת חכתוב מן דרשו שבגמראואחרי
 שחיפה הלכות ושנל חרי וכו' הקנה ועל הושפ על מושה שנצטיהטלטד
 שבע"פ. והמצוה שבכתב תתורה מןהם

 להממיך דאפשר מח שכל - ז"ל הרמב"ם שיפת לדעתי חיאוזו
 ואסמכתא. קל רמז רק אפילו נמצא אם ממכינן,לסקרא,

 : הכתוב מן עוף שחיפת למד שהרמב"ם מה נ"כ יתישבועפי"ז
 בכסף )עי' וכו' מלמד דמו, את ושפך וגו' עוף או חיה ציד יצודאשר
 למקרא חהלכה להסמיך רכנו פרח מקום בכל כי ח"א(, סוף שםמשנה
 ביותר.תמבואר
 שתדע ראוי : כתב שחיפה לחלכות בפתיחתו פגיים יחפריס
 פה, בש או ם8ור* בכתוב בא אם שוחיטח, הלנות על חשא 8"עחי5ן
 פח. בעל מהן ויש בנתב מחן ישאו

 וגו' וזבחת אמרו: ב'( ופ"ח א', )כ"ח תולין בגמרא כידע
 נמצינו שחיפה. חלכות פח בעל משח ינצפווה מלמד צויתיךכאשר
 השם שאמר ק5לה מדברי חוא ופירושו בטקרא בא חדבר דגוףלטדין
 דרפה שהייה שהם שחיפה, חלכות חכהטה וחנת - פח, בעללכהטה
 בריש שאמרו כמו רר5ה, אלא פפירהש לך אין ועיקור, חגימהחלדה
 ופירש"י גיפפרא", לשוייח דלא אתא למאי "וקרא א'( )כ"ז, שוחפפרק
- א'בלשון  ב'( )ל' לקמן אמרו וכן ידרום", "שלא - העיקר וחוא 
 כהב וכן - לשונם". שחופ חץ אומר הוא וכן ובהטך, אלא הטחפ"אין



 שוחיטח להלטות %וללתפתיחחפד

 ועיקור, חגרמה חלדח דרסה שהייח דאמרו "ואף : הארוך" חכית"תורת
 *פירחט חוא ריפח וסיחו נקפינן, אינך אגכ ייסח %תי45פ*
 אף ותנה : שם עוד וכתב הפם"ג. עכ"ל כדכרינו, מסש חרי ",כו'
 מקום מכל מסיני, לכהטה חלכה ושאר ררסח, אלא בפירוש לךשאין
 ח"מנחת לם"ש ואף כוודאי. וספיקן לחה חט טטש תורח דיןככולהו
י לחקל בספיקו חולכין מסיני" למשה "חלכה : אומרים דישיעקב"  
 בא שלא בהלם"ם זהו מקוס מכל - רצ"ד בסימן חפור דעתוכן

 פהו לפרש באה דחק5לח כן שאין מה 5תורח, פפוק איזחלפרש
 חמשה לכולחו יש גפור תורה ריו וודאי - 8תויח חאמורחחזכיחח
 לעניננו. הנצרך מגדים חפרי עכ"ל כו', שחיפהחלכות

 פרשח )ריש רבה בבראשית שאמרו ממה להעיר יש עודז(
 הפצות נתנו לא אמר רב : לשונה וזו חשחיפה, מצות על פעסמ"ד(
 ושוחט למי להקב"ה ליה איכפת מה וכי הבריות, את בהן לצרףאלא
 לצרף אלא המצות נתנו לא הוי חעורף, מן ששוחפ מי או הצוארמן
 שהשם ולזכותם לזקקם כהונה במתנות ופי' ע"כ. הבריות, אתבחן
 עכ"ל. רצונו ונעשה אטרית'

 רבנו כי שהיפה, להלכות הרסהיפ בענין לחעיר יש עודח(
 שכתב ראשון הוא זופרתי, פסיקתא הנקרא מוב לקח בעל ז"לפוביה
 צידה לי וצודה הכתוב מן שחיפח הלכות לתבהטה בתורהרמז

 להלכות רמז מיכן בתיב, וצידה קרינן ציד . וז"ל נ'( כ"ז,)בראשית
 של ה' כנגד ועיקור, הגרמה, חלדה, דרסה, שחיה, חמשה,שחיפח
 ע~ם לבריאת ותח"ן ד"א בשנת שהיח כתוב חם6ר ובתוךצידח.

 )ז' פסחים בגס' 2 הווההטח 5ר%ת בענין לחעיר יש עודט(
 אפ"ה בא"י לכרך צריך חשוחפ : ח"נ( )פ"פ ברכות וכירהטלמיב'(

 ה"ב( )פ"א שחיפח חלכות חרטכ"ם כתב וכן השחיפח. עלאקב"ו
 חוא חרי אומר, נתן ר' ב' מ"ח כרכות ובגם' א'. סע"ק י"פ סימןוש"ע
 יא:לו אחרי הזכח יברך חוא כי בואו עד העם יאכל לא כי :אומר

 הוא חזבח על אכילח, לפ2י לכרך שפעון למדך פירש"יחקרואים.
 )פי"א ברכות ובחלכות עיי"ש. כו' חזבח לאכול אקב"ו ברוך :אומר
 אחר חוזר אינו ברכח בלא שחפ אם "אבל חרמב"ם: כתבח"ח(

 ברכה בלא חדס כטח אס וכן חשחיפח, על אקב"ו ומברךחשחיפח
 עשייח". אחר ומברך חוזר אינוכו'



 ובעוף בבדשה שחימהריני
 : חשחיטח ו8חות ח*חיטח, טקופלוצחהצ, טהי חיפן שחיטה, ה?ריטח וערף חיה 4ח4צה 4הטר לאטול חפא ריןא.

 כאשר מו' ומצאנך מבקרך וזבחת : בתורה כוזובא(
 שהיטת על טשה שנצטוה מלטך כא(, יב, )דבריםצויתיך
 בבהמה. שניים רוב ועל בערף אחד רוב ועל והקנה,הוושט
 הקנה " המיטנים רהיינו נ(, הצואר מן לשחופוצריך

 ח ב ז ה י ר י קט

 כא( )יב, דברים ובספרי א'( )כח, חיין בגמרא וז4חת,)א(
 הוושפ, על כהטה שנצפוה מלמד צויתך, כאשר וזבחת אומר רביתניא
 ופירש"י בבהמה, שניים רוב ועל בעוף, אחד רוב ועל הקנה,ועל

 דהיכן פה, על שחיפה מצות לו שנתפרשה למד צויתךכאשר
 הלכות על כלומר אלא יליף מקרא לאו וכו' אחד רוב בכתב,צוהו

 כהצווז הלכ"א, מהל"ש בפ"א הרמב"ם ולשון עכ"ל, נצפוהשחיפה
 ואח"כ וונוף חיה בהמה בשר לאכול שירצה מי שישחוטעשה
 שם חולין ובתוספות עכ"ל, ומצאנך מבקרך וזבחת שנאמריאבל
 בעוף, אחד א דכאשך, בגימפריא דדריש מפרשים ישכתבו
 ורוב בעוף אחד רוב כמוהו, אחד של רובו ך נבהמה, שנייםש

 רובן הוי כאשך, של למפרע תיבות ראשי וגם בבהמה,שגיים
 וסצאנך מבקרך וזבחת תגיא א' סימן יור"ד ונפור כטוהו. אחרשל

 אם ולענין וכו'. שחיפה בהל' פה על כהטה שנצטוה טלמד צויתיךכאשר
 הפוסקים ורוב בזה, *האריך מה בפמ"ג עיין בעוף, דוזבחת הם"עשייך
 שכתב נ"פ ס"ק בתבו"ש ועיין דוזבחת, עשה ליכא דבעוף לדינאהעלו

 דהעשה וא"ל דוזבחת, מ"ע מקיים הוא שוחט שהוא פעם בכלדהשוחפ
 השחיפה על מברך דהשוחפ חזינן דהא לבד, האוכל על קאידשחיטה
עיי"ש.

 לשחיפה מנין כהנא רב אמר א, כז, חולין בגמרא הציאר, מן)ב(
 ססקום א'( עיקרא הבקר בן את ושחפ שנאמר ? הצואר מןשהיא
 חתכחו שזב מקום וזבחת קרא אמר אמר יימר רב וכו', חפהוששח
 התכחו זב שדמו שזב פירש"י גמרא, הצואר מן שתיפה אלאוכו'

 הלכה שחיטח מהלכות א' פרק וברמב"ם חתכהו, כלומרשברהו,
 חצואר וכל הצואר הוא חרי החי מן השחיפה סקום וז"לה'



 זסחים שלסקומן2

 לנו נמסר אלו ורברים שחימה, היכות ממשהושושט,
 ד(. מסיני למשההלכה

 ח ס ז ח י ר 1 קס

 ובם' וכו'. בצואר השחיטה מקום ס"א כ' מי' וביור"ד וכו', לשחיטהכשר
 לפי הצואר מן שחיטה למה הטעם כתב תנ"א מצוההחינוך
 אולם הגוף, מקומות מבשאר יותר הגוף דם יצא טהצואר כישידוע
 כתבו כבר אמנם כתב שחיטה( להלכות הפתיחה )בסוף מגדיםהפרי
 שבקצת אף שחיטה הלכות ה' וכן מצוה, שום על פעם ליתן שאיןכולם
 מהר"ץ והרב עליהם. להשגיח אין עליהם, טעמים נמצאיםספרים
 שחיטה אמרו לא למה הצואר מן הלשון שאמרו מה הקשהחיות
 אי ותירץ 5 המימנים מן היא שחיפה עיקר שהרי ? המימניםמן
 במקום דוקא לשחופ שמחויב אמינא הוי הסיסנים מן אמרהוה

 שכל הצואר, מן קאמר לכך לא לצדדין נהפך אבל הסימניםשכיבת
 דמן להוכיח רוצה שהוא הצדדין מן אפילו לשתיפה כשרהצואר
 לחוד אחד לצד אלא הכי תימא לא דאי צואר, נקרא נמיהצדדין
 כתיב לא למה קשה צואר, נקרא הפנים נגד הגרוו תחתוהוא
 אלא ערפו ממול כתוב אלא הצואר, ממול ראשו את ומלקבפמוק
 כשר הצואר שכל מוכח ומזה צואר, נקרא הצרדין מן דגםודאי

 לשחוט שצריך כתב מזה וכן שם, עיין הצדדין מן אףלשחיטה
 עכ"ל. לצדדין נהפכין הסימנים כי הצדדין מןהיונים

 השחיטה, קודם במימנים למשמש השוחט צריך נם הסיסניס.ג(
 השוחט אלא ישחוט לא יונה( ובני )תורים ובכוזלות באפרוחיםובפרט
 לשחוט שלא נוהגים המנומיס השוחטים ואפילו אלה, בשחיטותהבקי
 לידי ויבוא להטריף אפשר דבקל לבדו אחד כזה קטןעוף
 דבכל זה, אחר זה בתכיפות שניים הפחות לכל אלא לבטלה,ברכה
 מומתים הרגילים השותטים והאידנא שניחם, שיתנבלו חיישינן לאכך
 )ערוך לחוד באחד אפילו מקולקלת לשחיטה חוששין ואיןבזה

 השוחט צריך וגם השו"ב של אומנתו לפי הכל אמנםהשלחן(.
 עיקור לידי לגרום שלא השחיטה קודם המימנים בתפימת זהירלהיות
 ידחוק לא אבל היטב, אחת בפעם והטפרקת העור לתפושוטוב
 ובאם שיחנק, אפשר דהוא כל דבדחיקה קטן בעוף ובפרטביותר
 )רעק"א(. מספיק דהוא כל ופירכום פירכום, הנשהפ צריך נזהרלא

 דחכהיה מסיק א( )כז, שם בכם' ספיני. לסהשה הלסהד(
 הלכה א' מימן ובהרמב"ם ממיני, למשה הלכה הן אלההלכות



8 זטחיפ שלמקומן

 : פהיתיפה הפאלים הרטריפ חן טהב.

 שהיטה, : הן אלו השחיטה, את פומלים ךבריםחמשה
 אהון יורע שאינו טבח וכל ועיקור. הברמה, חלרה,הרסה,
 ששחט אמר אפילו משחימהו, לאכול אמור בוריןעל

 ה(. נאמן אינוכראוי

 ח פ ז ה י ר ו קמ

 פח שבעל תורה כשאר בהן צוה פה על האלו הדברים שכלד'
 סן שחיטה הלכות לחמשה סמך כתב היות ומחר"4ן -וכו'.

 יתירה, ה"א ג( כז, )בראשית ציד לי וצודר2 שנאטרהתורה,
 כתב עוד שחיטה, הלכות בה' בקי יהיה שהשוחט כעינןלומר
 אותיות, כ"ד הם )שם(, וצא" וקשתך תליך כליך נא שא"ועתה
 אותיות. כ"ד נ": שהם ועיקור", הגרמה הלדה דרסה "שהייהכנגר
 כשתי שנראה מפני אמורה שהייה כתכ, אלו להלכות טעמיםעוד

 השמלה אולם וכו'. באברים נבלע שהדם לפי אהר, טעם עודשחיטות,
 חורבה דליפוק להוש דיש . וכתב זה ע9 השיג א' מ"קהדשה
 גזירח רק כלל, בטעמים להרהר רשות לך אין לכך וכו'מנייהו
 הרז"ה. כם"ש הםהמלך

 שמואל אסר יהודה רב אמר א( )ם, שם בגם' גאח. איגוה(
 ולפי וכו', משחיטוזו לאכול אכור שהיטה הלכות יודע שאינו טבתכל

 וברמב"ם הן. מומחין שחיטה אצל מצויין דרוב בנמראהממקגא
 את שמפמיר דברים הסשה יודע שאינו ישראל הלכ"א מהל"שפ"ד

 וכו'. משחיטתו לאכול אסור עצסו לבין בינו ושחם וכו'השחיטה
 שחיפה הלכות יורע שאינו טבח כל ס"א כ"ג מי' יו"ך בשו"עומבואר
 אי נמתפק שחיטה סהל' ה"ז 8"ד ובמל"ם וכו' משחימתו לאכולאסור
 הריב"ש דמתשו' וכתב הן, מומחין פריקה אצל סצוין רוב גםאמרינן
 בדיקה אצל מצויין ריב אמרינז בדיקה לעגין דגם מוכח קצ"חמימן

 הפ"מ באין דאף פ"ז סעיץ שם בפרת"ב ועיין עיי"ש. הן,מומחין
 אם מ"ט אך הן, שטומחין בדיקה אצל מצויין רוב על לססוךיש

 להקל יש בדיעבד אבל לכתחילה, לבודקה יש עדיין לפנינוהריאה
 הריאה שהוציא כשראינו אלא בזה להקל אין אולם בדקה, לאאפילו
 דינו לו והלך שתק אם אבל לו, והלך היא, כשירה ואמרובדקה
 עיי"ש. הריאהכנאבדה



 יפחים שלסקוטן4
 : חסיפנים טן ירתר שחפ ייןב.

 והבאה בהולכה אפילו י(, לשנהם הטפרקח כלהתך
 כלומר: גימטרא, ז( חכמים שכך4או וזהו טריפה,-

 רק התך לא ו"נפילו לברו, והגוה לברו רואשניסייערי,
 ררובה גיסטרא, משום טריפה נמי לשנים "( המפרקתרוב

ככולה
 ח פ ז ה י ר 1 קם

 תחבו ואח"כ בדק דאם פי"ד שור התבואת כתב חספרקת.ו(
 וצריך במפרקת נגע כמו הוא הרי הוא דקשה עץ של נדןלתוך
 כתב. דיפה הפרם"ג ע"ז וכתב אחרת,בדיקה

 אתא, לטאי דושחט וקרא א( )כז, שם בגמרא גיסטרא.ז(
 דהלכות ביון - אתא למאי וקרא ופירש"י גימטרא, לשוויהדלא

 יחתוך שלא גימפרא לשוויה דלא ; ממיני לכחטה הלכהשחיפה
 ותו דמו את הוצא - חטהו מהטמע דהכא לשנים, חם8רקתכל
 ותו הסימנים דהיינו אכילתו הכשר - דנמרא לישנא ולאידךלא,
 הטעם חיוה מהר"ץ וכתכ שם בדרישה א' סימן יו"ד ובטור עכ"ל.לא
 שתי ולא אחת שחיפה ושחם, שנאמר, משום טריפה, גיסטראלמה

 וגם החיות, תולה במפרקת מיתות, שתי ולא אחת מיההשחימות,
 עיי"ש. ההיות, תולחבהסימנים
 אפילו ח( מעיף כ"ד )מימן הרם"א וכתב המסרקת. רוטח(

 כתב ב( )מעי"ק והפ"ז פריפה. נמי המפרקת רוב אלא חתךלא
 לכתחילח אבל בו, תלוי שהחיות הלבן חופ נחתך אם תלוישעיקר
 רואה הוא אפילו לא, או רוב הוא אם אחריו לבדוק צריךאין
 הפומקים כל בשם כתב ח' קפן במעיף והש"ך בטפרקת.חתך

 וכ"כ מרובה, בחפמד אפילו אומר והתבו"ש מרובה, בהפמדלהכשיר
 שאלת צריך המפרקת רוב חתך אם לכן התניא, ובשו"עבפלתי
 אם לענין שכחב שרד בלבושי ועיין ולק"י(. שמואל )זבחיחכם
 לבדוק שם ופרם"ג מחכו"פ והביא עקום, במפרקת לפנינו הנאעוף
 שניכר הרבח עקום הוא דאם העלה והוא וכשר, שלם הוא אםהחון
 נתרפא שמא דחיישינן החופ בדיקת מהני לא בכח שברשתיה
 חוא דהכל לדינא והעלה זה בענין מק"ז תורה בדעת ועייןעיי"ש,
 לתלות דיש באופן קצת רק הוא העיקום דאם חעין ראותלפי

 חוא יאם כלג בדיקה וא"צ מחזקינן לא ריעותא אחזוקיבת~דה



ש ז4חיפ שלטקוטן

 : דינו טח חפיטניפ 5ל יפחפ לא אפך

 שני כל לשחוט ס( בעהו אפילו לכוון צריךלכתחלה
 בעוף, אהד רוב רק שחם לא אפילו ובריעבד *(,המיטנים

 כשר, הוא או וטימן מימן מכל לעינים הנראה רוב רהיינוש(
 ח פ ז ח י ר 1 קם

 או מתולדה הוא אם בו להסתפק יש דעכ"פ באופן הרבהעקום
 ויוצא עוקץ ויש המפרקת נשבר דאם כתב וגם החופ, טחניבחולי
 המימנים לבדוק לחוש דיש נראח הסימנים כלפי לפנים הבשרדרך
 עיי"ש.כנגדו

 שנאמר: התורה מן עוף לשחיפת וסמך טעוף. אפילוט(
 וישחפו אל וישטחו תקרי על לב(, יא, )במדבר שפוח לחםוישפחו
 שבתוב ומה וטחר"ץ(. זב"וק שמואל, זבחי ב. עה, יומא גמרא)עיין
 אדם בני שני אבל ישחופ שאחד לאשמעינן ושחפ, הלשוןבתורה
 דחיישינן משום אחד בסכין לכרטהילה בהמה לשחופ רשאיןאין
 ולא שחפו שנים אם בדיעבד אבל זה, על זה ידרסו או ישהושמא
 סיטן וביו"ד ב(. ל, )ח~ין בגמרא כם"ש כשירח, שהו ולאדרסו
 זח ידרמו שמא חיישינן דלא לכתחילה אפילו טכשיר ד, סעיףכד
 שמואל(. בזבחי )ועיין יהש

 וכמה הל"פ, מהלאש פ"א וברמכ"ם הפיטניפ* איני 5לי(
 הושחיפת והושפ הקגה שחן הסימנים שני וכו' השחיפהשיעור
 חשותפ, יתכון תזה בבהטה בין בעוף בין שניהן שיחתכוהסעולה
 שתיפתו ובחיה בבהמה השנייס ורוב בעוף מהן אחד רוב שחפואם

 שיחתכו והושפ הקנת השחיטה שיעור ס"א כא סי' וביו"ד עכ"ל,כשירה
 אווזות ובבר וכו'. חשוחפ יתכוין ולזה בעוף ובין בבהמה ביןשניהם
 זח במקום שוחפ אם לשניים, בסופו סתפרד שלהן שחקנה ישהזכרים
 ברחוק שוחפין אין רוב פי על אולם יצחק(. )עולת שניהם שיחתוךצריך
 ובר באווזות וגם מ"א(. סי' ח"א סלכיאל דברי בספר )עייןכ"כ

 הצואר בצדי )כראמסק"י( )הנקראות רכות עצמות נמצאותאווזות
 מחראש רחוק אצבעות שלש בערך לשחופ יש ולכן חסימניםלאורך
 לידי יבא ולא המכין בהם יפגע ולא העורף לצד גכפפות כברדשם
 השחיפה(. )תורתשהייח

 רוב שחפ אם שור התבואות כתב 5עוף. אחר רו5יא(
 הטפרקת טצד חסימן שנהפך דתיינו הגרגרת עובי רוב ולאהחלל



 זפחיפ שלטקוטן8

 לעינים נראה שאינו רוב רק בעוה שחם לא אםאבל
 ומסימן שלם אחר סימן אפילו בבהמה ששחם או'ב(,

 פטולה. - לעינים נראה שאינו רוב רק שחם לאהשני
 יג(, הוורירין גם בעוף לשחום לכתחלה לכוון צריךנם
 שחם ולא ובריעבד כאחד. כולו לצלותו שדרכוכיון

 כשר.הוורידין
 ח פ ז ח י ר י קט

 בעוף דאפילו הגרגרת, ורוב הקנה רוב תרתי דבעינן מספקפסולה
 מבצד דקים יותר המה המפדקת ומצד שווים אינם הטבעותעובי
 דוודאי הקנח כל את מקיפין אינן הפבעות בבהמה שכן וכלאחד,
 בפבעת שחם אם אך בקנה, רוב אין הטבעות עובי עם רוב שישאף

 שלם והוא הראש כנגד הגדולה מטבעת חום כמלא ושיירהגדולה
 גס יש בגרגרת רוב יש אם לשער יכול שם הקנה כל אתומקיף
 שמואל ובחי בספר וכ"כ בעוף. מקילים ראיתי מקום מכל בקנה,רוב
 לשער ג"כ יכול הקנה כל את מקיפים שהטבעות געופות .וו"ל
 והרוב שם. עיין הקנה רוב להיות יכול הגרגרת רוב שחםאם
 מרובה בהפמד אולם בצמצום, ולא לעינים הנראה רוב להיותצריך

 הוושם את חותכים כזה היינו מדידה ע"י מצומצם ברוב גםמתירים
 ואו וכדומה, קנים ב' על אותו ומותחים השחיטה ממקום קצתרחוק
 הראייה על לממוך ואין לא, או רוב נשחם אם להבחין יכוליםנקל
 טוב יותר לכן בזה, לטעות אפשר היד במשמוש נם ולפעמיםבלבד
 פי על יהיה והכל כהנ"ל, ובודקים הבהמה שתמות עדלהמתין
 )ערה"ש(. חכםהוראת

 ולא בצמצום לא כרוב נראה אפילו לעינים, נראח שאיגויב(
 רוב היה לא מתחילה שמא דחיישיגן משום והפעם פמולה,במדידה

 ונשאר הסימן נקרע מדידה וע"י כרוב אינה מחצה על ומחצה חצירק
 בשו"ע )לק"י( ברוחב לקרוע יוכל דבקל הקנה אצל ובפרטרוב
 מסרק כשיני או כקולמוס העשויה שחיטה ד,, סעי' כא סי'יור"ד
 הסימן בתוך המכין שמעקם דהיינו באלכסון פי' הט"ז שם וכתבכשר
 ויש כשירה, השחיטה גשעת כלל המכין הגביה ולא ולכאןלכאן

 לראות שיוכלו כדי וכונתם החתך מעקסים לשחום כשבאושוחטים
 שהייה. לידי לבא יכול בקל כי גמור איסור זההסיטנים
 שישחום עד אומר יהודה ר' כז, חולין משנה חוור*דין.יג(

 א' סעיף כ"ב סימן דעה וביורה שם. כ"ח ובגמרא הורידיןאת



7 ז1חים שלטקוטן

 : 1*הטעיפ לאוחוט טריך רו1 אטחה.

 מץפנימי ארום התיצת עורות, שני לו ישהוושט
 שני בכל לעינים הנראה רוב לשחום צריך טכן ,(,לבן

 רוב רהיינו הקנה רונ לשתום צריך ובקנה ט(,העורות
 למבעות. טבפנים סביב הטקיףהקרום

 ח 1 ז ח י י ד קט

 צריך אין חבהמה ב': ובסעיף וכו' הורידין לשחופ צריךבעוף
 הדם שרוב משום והמעם שם בהגה ועיין וכו' הורידיןלנקוב
 שואב האור ואין מוציאו המלח ואין שבצואר הורידין אחרנגררין
 בשם כמבואר הורידין לשחוט צריך אין המתם מן אבלאותו

 דעח יורה חלק יעקב משכנות ותשובות בשאלות ועייןהפוסקים.
 מדאורייתא הוורידין לשחום דצריך דהא מש"ס דמשטע שכתב ז',סי'
 שוהה דאם סק"א ועד"ק עיי"ש. בדבר הרבה ליזהר יש ע"כהוא,
 בע"תי צער משום איסור אין הוורידין, נשחפו שלא ע"י למותהעוף
 ישהה ולא הנפש דם מהר שיצא הוורידין לקרוע כדי העורלקרוע

 שם. עיין בפירכוס רב זמן כששוהה בע"ח צער יותר יש כיבפירכוס,
 עורות שני רבא אמר א, מג, חולין בגמרא ל1ה והפויטייד(

 הלכה נ' פרק ובהרמב"ם וכו', לבן והפנימי אדום החיצון לוושם לויש
 וכו' לבן והפנימי אדום החיצוגי לוושט לו יש עורות שניכ',

 וחפגימי אדום החיצון אלו עורות : ה סעיף לג סימן וביור"דעיי"ש.
 שלנו דבתרנגולים שבתב יא אות ב"י בהגהת בכנה*ג ועייןלבן,
 בדע"ק ועיין הוא. לבן הוו'ים שכל כיון זאת להבחין אפשראי

 יש מקום מכל אבל אדום החיצון שאין הגם כי שכתב כ,סע"ק
 נופה החיצון כן שאין מה ממש לבן שהוא הפנימי עור ביןהפרש
 לאדום,קצת

 מהרש"ל בשם ב, מע"ק כא, סימן הש"ך כתב העורות. שניפו(
 לא חפניטי ועור כולו חחיצון עור נשחפ והוושפ כולו הקנהנשחט
 עכ"ל. כן כתוב שמצא בב"ח וכ"כ לאוסרה לי נראח רובונשחפ

 התבו"ש וגם חושפ, חלל רוב דבעינן נבלה, ודאי דהוה כתבוהפרם"ג
 עיי"ש. מבפנים, הוושט חלל רוב דבעינן כיון נבלה דהוח כתבסק"ד
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 זטחיט של

 חתורח טש זח טט חסיטשים, שטני סל לשוהוט סך גט טעוף ד15עינן האי4
 ט טררסנןאו

 ובין בבהטה בין שניהם שיחתכו המעולההשחיפה
 ולרוב הרמב"ם לדעת לחו,ט "(, ההצוחם יתכוין ולזהבעוף

 אה המימן כל לשחופ מדאהטייתא מצוה שהואהפומקים
בעוף.

 : לשוחוט סשרים שאטינם הם טיז.

 או סהטא, או מדבר, ד84ינו ט( שומע שאינוחרש
 ח ס ז ת י ר 1 קם

 ועיין א, מעי' כא מי' יור"ד השו"ע לשון השוהט. יתכהןפז(
 הפומקים פלוגתת שמביאים א' מ"ק שור התבואת וגם מגדיםבפרי
 ובין בבהמה בין הסימניס ב' כל לכתחלה מדאורייתא בעינןאי

 טדרבנן רק דהוא כהפוסקים דעיקר והעלה מדרבנן, רק אובעוף
 וסיים זה בדין שהאריך מה סק"א יקותיאל בתורת ועייןעיי"ש.
 מצוה שהוא הסוברים לדעת לכתחילה יחוש ה' דבר אתדהירא

 מק"א בדע"ק ועיין עיי"ש, בעוף אף המימן כל לשחוםמדאורייתא
 אף ממנה לאכול לכתחילה אף מותר הרוב נשחמ דאםשכתב

 לכתחילח, כן שיכוין רק הי' דהכוונה חסידווע ממדתלהטחמיר
 מה"ת דהוא דלהרמב"ם נפשך דממה שלם א' סי' בנשחםובפרפ
 דהוי ולאינך א', בסימן די לדידי' הרי חסי' כל לכתחילהלשחופ

 דררא בזה אין דלכ"ע האכילה לענין להחמיר דאין ודאי מדדבנןרק
 מעוף אכל עצמו דהוא וכתב לעצמו, להשותפ אף בדיעבדדאימורא

 עיי"ש,כזה
 ושתימתן שותפין הכל ב, חולין במשנה וומע. שאינויז(
 וכרמב"ם שחיפתן, את יקלקלו שמא וקפן שופה מחרש חוץכשרה
 ששחטו דעתו שנתבלבלה ושיכור וקמן שומה חרש הל"ה טהל"שפ*ר

 אם לפיכך יתקלקלו שמא דעת בהם שאין מפגי פסולהשתיפתן
 וגם כשרה. שחיפתן כהוגן ששחטו אותן וראה היודע בפנישתפו
 נכונח ודעתו ושוטע מבין הוא והרי שנשתתק מומחח : חל"פשם
 והסוסא שותפ, זה חרי שומע שאינו מי וכן לכתחילה, שוחפ זההרי
 שתיפתו שתפ ואם אותו רואים אחרים א"כ אלא לכתחילה ישחופלא

 מפני ישחום לא וומע ואינו הסדבר חרש ו' סעיף א, סי' וביור"דכשרה.
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 שחיפתו עצטו לבין ביגו אפילו שהפ ואם הברכח שומעשאינו
 בדיעבד. מעכבת הברכה דאין הפעם כפ, מע"ק חש"ך וכתבכשירהי

 רואין אחרים א"כ אלא לכתהילה ישחופ לא סוטא פ', סעי' בשו"עוגם
 מהש"ך מ"ש ל"נ סעי' עבאה"פ כשירה. שחיפתו שחפ ואםאותו
 אבל כהרמב"ם. ודלא גבו, על עוטד אפי' לשחופ לסומא לכתחילחדאמור
 שוחפ דסומא להקל למטוך יש חדחק דבשעת פסקו וחתב"שחשם"ח

 לשחופ אין חדחק בשעת שלא אבל גביו, על בעומד לכתחילחאף
 בזח, מש"כ כ"ג אות השלחן בעדוך ועיין עיי"ש, ענין בשוםלכתחילה

 בדקו כשלא אבל כהוגן שנשחפו וראו הסימנים כשבדקו רקוזה
 אם אבל בסור סומא כשהוא דוקא וגם בדיעבד, אף אסורחסימנים
 )ערוך לכתחילה אף לשחופ יכול עיניו שכהו רק מבהט סומאאינו

 כתב יב פרק משה התואר אבל מחדש(. חנדפם ב' חלקחשלחן
 להיות אסור ורפות הולכות ועיניו שלימים עיניו ראות שאיןדשוחמ
 סימן רוב ששחפ לו נראה ויהא יפעה יפח רואה שאינו דכיוןשו"ב
 סי' תליתאי פופו"ד בשו"ת והנח עיי"ש. רובן נ,מחפ לאובאמת
 והשערי משקפיים, ע"י כ"א לשחוט יכול שאינו בשו"ב מפקפקפ"ה

 ואם הזקנה ענין לפי הוא דהכל כתב סק"א תכו סי' או"חתשובת
 לו לחוש אין שחימה בשעת בהם ומלובש פובים משקפיים לויש
 והרי מומא בכלל אינו אחת בעין רק סוטא והנה שם. עייןכלל
 ובשו"ת מבין, ופני חיי, בעי )שו"ת שחיפה לעגין אדם כל כשארהוא
 הרי"ם(. ובחידושי שי,מנחת

 הנקראים הם מי שכתג ה' סעי' שס ביוד"ד עייז שופה.יח(
 אחת שבפעם חכוונה שאין כג, בסעי' שם כתב והש"ךשופים,
 מלשונו משמע בכך. שדרכו אלא שופה, מיקרי טאלו אחדשעשה
 וחתבו"ש שפוה. דרך שעשה זימנא תרי עכ"פ או תלתאדבעינן
 פעם רק עשת אם דאפילו לה, סי' בחו"ם יוסף הראש כדבריכתב
 דף חגיגה טהוספות ראי' והביא אסורה, שחיפתו שפות דרךאחת
 סעי' א סימן בשם"ח ועיין להחמיר. דנכון הפרם"ג וכתב עיי"ש.ג,
 קצת בהם שיש אף מתולדותם ביותר דהפתאים סק"נ ותב"שכפ,
 לקלק~א ותיישינן שחיפה לענין הם שופים בכלל מ"ם נכונהדעה

 בין החילוק שכתב יוד, סעי' לח סי' בחו"ם בסמ"ע ועייןעיי"ש.
 בדבר לבמרי וטפורפת משובשת שדעתו הוא דבשופח לשופה,פתי

 בצד אבל דבו, באמם לנמרי טפורף שאינו פתי משא"כמחדברים,
 כשאר חכם הוא דברים בשאר שהשופח טהשופח גרע הואאחד
 כדרך דבר שוס מבין ואין גמור שכל לו שאין הוא והפתי אדם,בני

 דחמבוהלים כב, בם"ק שם כתב וגם עיי"ש. אדם, בני שארשמבינים
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 מק~טיהם כל אלא בעניניהם מתונים שאינם היינו בדעתםוהנהפזים
 ג"ב וזה המע,צה, ולתבלית הענין לסוף מכוונים ולא במהירותעושין
 שאותו שפירש ברמב"ם ועיין עיי"ש. יהשב ושפות שגעוןבבלל
 ומתבלבל הטוה בהדרי שנתמלא הדם רבוי מהסת הוא שגעוןטעשה
 עתים ובענין זה, בענין מ"ש ז' סי' היור"ד כח"ס ועייןהדעת,
 יומף פורת בשו"ת באן. וה"ה רל"ה סי' בהו"ם ע" שופה, ועתיםהלים

 עליו ויש במו"ם טטופל שהוא בשו"ב נשאל סי"ד היור"דהמפרדי
 השהיטה בעניני מבוהל הוא העסק טרדת שע"י שרואים באמרםעוררין
 הדעת, ובלבול שוטה מטעם לפסלו ראוי אם עמו, בל ולבווהבדיקה

 אם או בדעתם, וסבוהלים נחפזים או משובשת, שדעתו למי לדמותוויש
 בפני לדבר דיכול לום של לשיכרותו הגיע שלא לשיכור לדמותויש

 ת"ת שהוא שרואין דכיון ומצדד בזה, שכתב במה עיי"שהמלך
 בשעת דבודאי אהזקתו אותו ואוקמינן לחוש אין בהדיניס ובקיויר"ש
 השהיטה על ולבו עיניו ונווזן שלו טרדין מחבילי לבו ספנה הואשהיטה
 ס"ק הפ"ת אבל עיי"ש. מתוקן, שאינו דבר מתה"י יצא שלאוהבדיקה

 טרגיש אינו מחשבות ורוב טירדות הרבה לו שיש דאדם כתבל"א
 ת"ה בשהוא דאף לכן לשו"ב, למנותו ואסור הדקות בפגימותב"ב
 השערוריה אודות פה להעיר והנה עיי"ש. בזה, להקל איןויר"ש
 שהוא, אופן מאיזה רעיהם גבול מסיגים ששובי"ם בזמנינוהטתהוה
 שלמה בית ובשו"ת סי"ט, שלו הש"ע בסוף ז"ל הרב בשו"תעיין
 ומשיב, שואל ובשו"ת כ, סי' מרדכי טאמר ובשו"ת יה, סי'ה"ב

 דהטו"ב לדינא שהעלו י' סי' שלמה שאלת ובשו"ת מהעה, דברובשו"ת
 לשו"ב אהר שם שההזיק במקום ושוהם רעהו נבול השגת עלשעובר
 בדברי ועיין וכו/ משהיטתו לאכול ואסור וגזלן רשע נקראה"ז
 להוסיף והקהל הרב רוצים שאם א סי' בהשסטת ב' הלק זצ"להיים
 אמתלאות להם שיש באופן רק הוא הקודם, השו"ב על שו"בעוד
 וכתב וכו'. כשורה מתנהג אין שמכבר השוהט אם או וכו', טעםשל

 ההיא התשובה שמדברי ז"ל דבריו שהביא פ"ו ס"ק תורההדעת
 דיכולין הוא טעם של אמתלא להקהל דיש היכי דדוקאמבואר
 וכשעב וכו'. להוסיף רשות להם אין בלא"ה אבל שו"ב עודלהוסיף
 הקפנות בערים נתהוה זה בזמנינו : וז"ל כה סעי' השלהן ערוךבספר

 יהיה שלא בתנאי אבל הוא, ונכון ש"ץ גם ושיהיה שו"בשלוקהים
 להשהיטה לבו ישים שלא עוזרים בהברת הננינה בהכטת הרבהעסק

 איישר ואי השהיפה, עסק יקלקל זה כי הסכין, ולהעמדתוהבדיקה
 עכ"ל. אבטלינההילי
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 לכתחלה לשתופ להם טוסרין אין יס(, קטן או *"(,שוטה
 כ(, מופלנ זקן או שכור, וכו גביהם. על עוטרים אחריםאפילו

 ח ט ? ה י ר 1 קס
 מצוה בר שנעשה עד קפן וטקרי שם, שו"ע קפ4 אויפ(
 לפחות קבלה ליתן שלא מחמירים ויש אחד, ויום שנה י"גדהיינו
 בר גברא הוא דאז חי(, בעל ישחוט חי בן )וסימן שנה ח"ימבן
 עיין גם ומהיר. חריף שהוא לא אם שם(, )רם"א ליזהר ויודעדעת

 שכהכ דאף כתב זה מעיף היור"ד על הבושם ובערונת שם,בבאה"פ
 על לברך לו אין מ"ם אומן, כשהוא לשחופ מותר דקפןהמחבר
 עיי"ש. זולת, ולא מאחר הכרכה כששומע אלא לשחופ לו ואיןשחיפתו
 ביד )הובא עו סי' נתיבים מאיר בשו"ת טוילג. זקןכ(
 שעכ"פ לתקן דראוי כתב יב סעי' א סימן תשובה ובפתחיאפרים(,
 משום בכחו עדיין שמרגיש אף אדם שום ישחופ לא ואילךמשבעים

 הל' על מרדכי לכושי בספר עיין מרהתין שידיו ובשוחפ פלוג.דלא
 שאין משום ישחופ לא מרהתין שידיו בשוחט שכתב יד סי'שחיפה
 מעצמו כנשחפ והוי שלו רתיתה מכח נשחט אלא מכחוהשחיפה
 רבי הגאון )למו"ח שלמה שאלת בפפר ועיין מידו. הסכיןוכנפלה
 דא"כ אני רומה וז"ל: עליו שמתמה זצ"ל( ורפהימר אהרןשלמה
 ועשיית ידים בנפילת כמו אדם כח דבעינן דבר לכל גם פסוליה"
 בדיעבד אף שחיפתו פסול יהיה ועוד מעולם, שמענו לא וזהציצית
 ולא מכחו באה הלא הרתיתה דגם ועוד בדיעבד, מכשירוהנוב"י
 שטע"כ והתימה פ"ז, בחולין ראשון בכח במוכני מהשוחמגרע

 שידיו שוחפ פסול על טעם חפש יור"ד חלק שיק טהר"םובחשובת
 משום א סי' בבאה"פ מובא במם"ג מפורש טעמו וכאמתמרתתין,
 שהוא מפני נאמן אינו דרם שלא לי ברי באומר ואף דרוסה,ששחיפתו

 הנוב"י ואף שהייה, משום הטעם כתב הפנים לחם ובספר לכך,עלול
 לשחופ דאסור מודה לכתחילה אבל בדיעבד אוסר שהוא עליושחולק
 מרחתין שידיו שוחפ ששאל וע"ד שכתב, הפעם בדבריווטפורש
 בשום נכשל שלא לי ברי אמר וגם דקה בפגימה מרגיש הואאבל
 הפעם דט"ל בו מפורש הרי עכ"ל, בו וכיוצא ודרם שהה לאדבר
 וגם בפלתי שכתב כמו דקה בפגימה טרגיש שאינו משוםהפסול
 השוחפ להעביר שיש ביהודה בנודע סיים ולכן ודרם, שההשמא
 בתשובת שכתב ומה מחימן. לי ברי באומר אבל עוד, ישחופשלא

 כטו הוי לשלם ויצפרך שחיפתו יקלקל שמא פעם ז"ל שיקמהר"ם
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 לא נשוים וכן לכחחלת ישתפו לא מרתתין, שיריו מיאו
 ארם לשום ואמור ננ(. ישחופ לא ערהם וגם מ(.ישחטו

 ח 5 ז ח י ר ו קם
 חדא בעיני, פלא ישחופ, דלא יח בסימן רם"א דכתב לעצטושוחפ
 סה"פ לשחופ לו אסור יהי' מומחה שאינו אוסן שוחפ כלדא"כ
 שסענו, לא וזה בדבר נוגע שהוא נמצא לשלם ויצפרך יקלקלשטא
 שם, בפ"ז עיין מדינא לא אבל מנהג רק שם כתב דרם"אועוד
 שסרתת שמי כתב ל"פ ס"ק בא"ז אברחם בית בספר גםעכ"ל.
 וז"ל: נח סעיף א בסימן כתב תשובה והדרכי עיי"ש. צ"עבראשו
 שאינו כיון בראשו שסרתת בזה שיש וחשש הריעותא יודע איניואני

 ובשאר בראשם סררטעין אנשים שכמה ראיתי ובעיני בידוסרתת
 לעסק יש חשש וסה האדם כאחד והסה מרתתין אינסאבריהם
 לאברהס חסד בשו"ת כתב גם עיי"ש. בראשו שמרתת במההשחיטה
 כשנראה רק סרתתין ידיו השיב דלא פשופ דזה א סי'חיור"ד
 של בסכין לאחוז לו אפשר ואי עת בכל טרתתין שידיו כללעין

 להשניח אין אבל רורטעין ידיו יהיו שלא שחיפה כשיעורשחיפה
 זה דאין ידו כף על משקין של כום כשאוחז סרתתין שידיובמה
 עיין ידו כף על אוחזו שאינו שחימה של הסכין לאחיזתדומיא
 שנשאל קס"ז סימן תנינא דעת שערי ותשובות בשאלות ועייןשם.
 סחסת להעבירו ורוצים שנה לשבעים קרוב שהוא שו"3 דברש

 לפי ואם הענין, לפי תלוי דהכל והשיב נתיבים", "מאירהתשובה
 חפצים שהם בפענה לסלקו אין לשו"ב ראוי עודנו הסורה עיניראות
 אפילו נופל החולי שם. עיין שיבה, לכלל הגיע שלא אחרבאיש
 ודיני סופר(. )חתם לכתחילה לשו"ב למנותו אין רחוקותלעתים
 סזה באריכות שהשבתי מה הספר בסוף לעיין נא מומריםשחיפת
 ואחרונים. ראשונים עפ"י הלכה פסק דפה גדוללרב

 דעת והנה הכל. בד"ה חולין ריש בתוספות עיין נשים.כא(
 דנשים והפור והרא"ש חרסב"ן ובכללם חראשונים הפוסקיםכל

 אומרים יש : ובחגח א', סעיף בשו"ע פסק וכן כאנשים.שוחפות
 שהמנחג כתב האגור וגם שם, וכו' לשחום נשים להניחשלא
 וחיישינן בלבנ:ן, מורך להיות נשים דרך כי שוחפות, נשים שאיןהוא

 כמבואר דעתן, קלות משום כראוי ששחפה לומר ותתלהשתתעלף
 נשים שחפו אם יג, ס"ק א סי' השם"ח וכתב יד. ס"קבשם"ח
 והפרם"ג דידהו. רוב איתרע שוחפות נשים שאין בטקוםדיעבד
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 לערתג ןטו"צ טרב סג( קבלה לו אין אםלשחו8
 ח זב ח י ר ן קפ

 דאי חטץ לבדיקת דמייא הוא, נדול פורח מכין דבדיקת כיוןכתב
 כרנב גם ט(. דין מו כלל בת"ה )ועיין נאמנין היו לא ר"תהוה

 לההיושר מציאות יש איך בזה שעמד סק"א, הד"ם על מישורבאורח
 ובקי ה"ש מתחילה למד אא"כ לשחוט דא"א כיון ישחפודנשים
 שואל בשו"ת ועיין עיי"ש תורה לאשה ללמד אסור והריבחם,
 שם. ט"א סי' ח"ג רביעאהומשיב

 מפני לח, סע"ק א סי' חדשה בשמלה כתב הפעם, ערופ.כב(
 אסור ב( )קכ, שבת בגם' שאמרו וכמו עדוס, כשהוא לברךשאסור
 לערום מנין ב( קיד, ב"ם בגם' אמרו )וכן ערום השם בפנילעמוד
 פי' פו( כג, )דברים דבר ערות בך יראה ולא דכתיב יתרוםשלא

 בהפיכת מברך אחר אם ואפילו ערוה, בגלוי תהא לא מברךכשאתה
 בברכת דיוצאין הא מפני מהני לא חערום את להוציא ומכווןפנים
 שמיעתו שתהא לכוין אסור יערום כעונה, דשומע משום הואחברו
 כשירה ערום שחיטת ובדיעבד לדבר, אסור שהוא מפניכדיבור
 שאסור ענין בכל וה"ה הוא. ופשוט )ד"ע( מעכבת אינהשהברכה
 ובדיעבד לכתתילה לשחופ אסור ר"ו( סי' ק"ש חל' )באו"חלברך
כשרה.

 המתהנך קבל שלא זמן שכל חכמים הגדירו גדול גדר קפלה.כג(
 לו אסור שחיפה בהל' ובקי השחיטה במלאכת רגיל הוא אפי'"קבלה",
 חכם שאלת צריך ושחט ובדיעבד )רט"א( עצמו לצורך אפי'לשחום
 השוחפ רבו שליחת עפ"י או לימודו בדרך אולם חוראה.מורה

 )שו"ע מחנכו השו"ב בפני שלא , ששחם אפילו כשר נמילכתחילה
 חכם, לפני הלשון ובפוסקים בשו"ע שכתב טה בכלל הנההרב(.
 האי דקאמר בש"ס משפע וכן בלבו: אחד חכם לפני דסגיסשטע
 דינא בי או חכמים לפני קאמר ולא חכם קמי סכינא סר דלאטבתא
 ירושלים תוספות בספר והנה בשחיפה. לסמוך סגי א' דאפילומכלל
 מ.פניהמ. קבלה לקבל צריך רבנים שני לה שיש בעיר כתב, י"חסי'

 וכתב בזה, דבריו מדחה הדיבור באמצע יג ס"ק תורה בדעתאמנם
 אות יא סי' חיור"ד שיק מהר"ט בתשובת גם כן. אינושהמנהג

 יב סי משה בתואר גם אשה בלא לפנוי קבלח ליתן שלא כתבא
 לחוש יש אשה נשא ולא בשנים גדול שהוא דהשוחט מביא יזפרק

 כיון כתב דיעבד לענין ום"ם דפו"ר, לע"ז כמוטר דהוהלשחיפתו
 *אין באחע"ז בה שכתב כיון להקל 4ש ההמון בעיני קל חזחדהאיןר
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 : ופדיקתו חשחיפח פפין ויוח.
 אבל וחלק, חר להיות צריך כד( שחימה שלהסכין

 לשחום אסור חלק ולא חר או כח( חר ולא חלק דעאאם
 ח פ ז ח י ר י קמ

 עיי"ש. שישוב עד בדברים להוכיחו שראוי רק אשה לישא אותוכופין
 גדול שהוא מי כי להכשירו אין בדיעבד דאף בוודאיובמדינותינו

 אלקים יראת ואין לקל אותו מחזיקין אנו איתתא נסיב ולאבשנים
 כתב ז"ל מפראג מו,ר"ל בחידושי חמאין. דו,יל ואינו פניועל
 בבדיקה רק זהו לחכם מכינו להראות שצריך דש"ם מדינאדגם
 דאפו רבנן הימנוהו שחיטה דלאחר בבדיקה אבל השחימהדלפני
 עיי"ש. לשחימה שחימה בין לחכם הסכין מראין היו התלמודבימי
 אלא דמתא הרב דוקא בעינן דלא כתב עולם הלינות במפרגם
 הלכות תלקפ בשבלי כתב וכן עיי"ש. סגי, ומומחה חכם שהואכל

 עיי"ש ב', ריןשחימה
 בספר השם ומקור חליף. נקרא שחימה של סכין הספין.כד(

 מכינים. מחלפים ופירש"י ועשרים, תשעה מחלפים מ( )א,עזרא
 מפני כן שנקרא חליפות, בית נזכר, מ"ז( )פ"ד מדות במם'גם

 קורין רומי שבלשון הרע"ב ופי' המכינים. את גונזים היוששם
 מורי(. בלשון שמו שכן כתב השלם )ובערוך חלפים גדוליםלמכינים
 שם על ד"א למיתה, מחיים שמחליף לפי המעם כתב חיותומהר"ץ
 ושני פגום. לא חד ר"ת חל"ף ד"א והבאה, הולכה בושעושים
 השחזת והוא הצדדין משני השחזה א( הסכין, להשחזת ישאופנים
 הי' החדשה השחזה של המסציא אחד, מצד השחזה ב(הישנה,
 הרורות במשך אולם עליו, התלוננו ובשעתו ספילוב יצחק ר'השו"ב
 ישן רוב עפ"י אבל ישראל, תפוצות בכל הזאת ההשחזהנתקבלה
 הקודמות מן הזאת להשחזה יתרון רב כי מפני הוציאו, חדשמפני
 בשו"ת וגם הש"ך וכתב השחימה(. )תורת להשובי"ם כידועלה

 דימחיפה טבילה בלי בו לשחום דאסור כ"א מי' ב' חלקהרדב"ז
 ומוב עיי"ש. מבילה דבעי סעודה כלי והוי הוא סעודה צרכיבכלל

 יופף ובמנחת ושפ"ד, ד' מעיף ק"כ סי' ברמ"א ועיין ברכה. בלאלמובלו
 ויברך ביחד אחר כ~י עם המכין שימבול בזה ליזהר שמובכתב
 בו שישחום מקודם מאכל דבר בו שיחתוך או כלים מבילתעל

 עיי"ש. מכין מבילת עלויברך
 בסכין השוחם רבא אמר א, לב, חולין בגמרא חד. ולאכה(

 )מאריך כולו היום כל אפילו רש"י(, יפה, חותך חידודו )שאיןרעה
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 על 13( השחיפה קורם הסכין אה לברוק השוחט ~ריךבו.
 ח פ י ה י ר ו קם

 מוליך חוא שעה וכל )הואיל כשירה שם( רש"י בשחיטה,ושוהה
 סכין הלי"ז, מהל"ש פ"א וברמב"ם רש"י( בשחיפתו, הפסיק ולאומביא
 ואע"פ בח, שוחטין פגם כה ואין הואיל חדה ואינה חלקשפיה
 וסכין כשרה, שחימתו ששחטה עד חיום כל בה והביאשהוליך
 השבולת ראש כמגע מגעתה אלא חלקה אינח והרי שחושחזהחדש
 ועיין עכ"ל. בה, שוחטין פגם בה ואין הואיל באמצע ממתבךשהוא
 הואיל חדה ואינה חלק שפיח סכין ז', סעיף י"ח סימןבשו"ע
 גוונא כהאי דכהמה ובהגה וכו' בוו שוחטין פגם בהואין

 שאסור בהג"ה מהרי"ץ וכתכ ד'. סעי' כנ וכסימן וכו' טריפהלפעמים
 ב' רוב בעינן שכבהמה משום חד, שאינו כסכין כהמהלשחומ
 וההוא כולו שחפ כאילו הוה אהד סימן רוב וכשישחוםסימנים
 בך כל רע סכין כהחוא לשחום יצפרך סימן בההוא הנותרמשהו

 יהיה ולא עין כהרף ישחוט חד בסכין אבל שהייה, והויבארוכה
 דכשישחוט משום רע סכין בההיא שפיר שוחט בעוף אבלשהייח,
 כתב סידי. לשחופ צריך לא ותו השחיפה כל נגמר אחד סיסןרוב
 שהוא בסכין לשחוט דאסור יב, סי' הזאב בדרישת שמואלהזבח
 במנחת גם חידודו, מחמת עליו לעבור יכול ווציפורן ואין ביותרחריף
 לחוש שיש כזה בסכין כששחם לאסור יש כדיעבד שאף כתבהזבח
 עיי"ש. הסכין של חידודו מפני להרניש יכול ולא דקה פגיטהשיהיה
 הסכין חידוד שיהא להקפיד שצריך ג, סעי' בקומץ י, בכלל כתבגם

 שהוא וכתב לבנה, נקודה כלי לסופו מראשו עיגיו למראהשחור
 אע"פ רכנונית דקצת נקודה איזה שם שכשימצא ומנוסהכדוק
 וכל ההוא במקום יופגם בקל השהיטה ע"י מ"ם פגימה זחשאין
 דבין שכתב ו' סימן כדע"ק ועיין עיי"ש תע"ב בזה ליזהרהנוחג
 שלא קצת עבול החידוד צד של הראש צ"ל כמופו ובין הסכיןראש
 שם. עוקץ שום שםיהי'

 השוחפ הלכ"ג: טהל"ש פ"א וברטב"ם חשוחיפה. קורםכו(
 מוליכה בודקה וכיצד וה, ומצד זח ומצד בחודה הסכין שיכדוקצריך

 משלוש צפורנו עך וסביאה וסוליכו אצבעו בשר עלומביאה
 ואח"כ כלל פגם בה יהיה שלא כדי צדדיו ושני פיח שהןרוחותיה
 קודם הסכין לבדוק צריך ה, סע"ק יח, סי' ביור"ד כתב בח.ישחוט
 והטעם אח"כ, שיבדקנו סמך על אפי' ישחופ לא בדק לא ואםהשחיפה

 והרי השחיטה אחר לבדוק ישכח דושמא הרשכ"א בשם שם הש"ךכתב
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 מ(, ברישת י"ב המבאה בהולכה רוחותיו בשניהצפורן

 ח פ ז ח י ר 1 קפ

 תחילה בדק ויא עבר ואם כתנ שם ובשו"ע עכ"ל. נבילה כאוכלהוא
 וכדומה הדחק ובשעת ע"כ. כשירה שחיטתו יפה ומצא בדקואח"כ
 )שמ"ח( חשחיפה שאחר הבדיקה ממך על לכתחילה לשהוםיכול

 א( השחיפה: קודם המכין בדיקת על פעמים ג' כתבוהפרמ"נ
 אח"כ ימצא דילמא תשחית בל משום ב( אח"כ, לבדוק ישכחשמא
 מ"ש בפת"ש עיין לבפלה. ברכה חשש משום ג( פגום, שהואהמכין
 והנה ההרגשה, שטעכב כצונן ביד יבדוק שלא אליהו מכתבמחספר
 לפי דהכל ונראה האחרוניט, בדברי מצאתי לא בדיעבד מעכבאם

 הרגשתו לעכב יכול אם והאדם והקור הענין לפי המורה עיניראות
והפגימה.
 חפומקים בשם כהנ ט"ז ס"ק הש"ך גם פריקות. י"בכז(
 פעסים י"ב לשחיפה שחיפה בין אפילו לבדוק שצריךהאחרונים
 השחיפה צרכי דהא לשהיטה שחיטה בין הפסק הוי ולאכהלכתה

 לדינא מביא ד' ס"ק סוף יקותיאל תורת בספר וגם הפסק הוילא
 רוחתא ואתלת ואטופרא אבישרא לבדוק צריך שחיטה לאחרדגם
 זח על בזהרין אין והעולם שחיטה, קודם כמו בדיקות י"בשהיא
 חלכות הרמב"ם דעת וכן שם(. מ"ד )שפ"ד מה על ידענא%א

 בקו"א ו"ל התניא בשו"ע ועיין שם וכ"ד כ"ג הלכהשחיטה
 י"ב דמצריך הש"ך דברי נגד להקל אין דלכתחילה שכתב ה'ט"ק

 אז פנאי ואין הרבה בשוחט הדחק בשעת לא אם דוקא,בדיקות
 ואחד אחד כל בין רוחתא אתלת לבדוק שלא להקל העולםמנהג
 שאינם העולם סגהג וגם עיי"ש. לבד הצפורן ע"י והבאה בהולכהכ"א

 רוחתא אתלת בדיקות י"ב השחיטה ואחר לשחיטה שחיטה ביןנודקים
 אלא אוסר אין האחרונה השחיטה אחר פגום המכין נמצאואפי'

 לבד החוד על אלא רוחתא אתלת בינתיים בדק דלא אע"גהאחרונה
 על סכין העמד למימר דאיכא כיון השחיטה שלאחר דבבדיקהכחפום
 צריכא ואפופרא אבשרא דאטר יימר כרב הפוסקים על פפכינןהחזקה
 במפרקת דנגע יוע א"כ אלא ב( יז, )חולין צריכא לא רוחתא תלתועל

 גפש בספר אבל הרש"ז(. ושו"ע )כנה"ג המכין חזקת להדאיתרע
 חרבה שבזסננו להשוחפים מגולה תוכחת כתב ב, מ"ק נ כללאדם
 עצמם שסופכים ומח הצדדים על נם לבדוק מדקדקים אינםמהם

 ביחד רוחתות הנ' כל לבדוק יכולין מאד דקים שהם שלנושהמכינים
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 בנגימפריא זן'ון כח( לד( יד, )ש"א בחה ו"מחפתם : לוהורמז
 בריקות י"ב השחימה לפני המכין לברוק שצריךי"ב,

 ובכונת ל( לאט ויברוק רוחתא. ואוזלת ואמופרא נט(אבשרא
 ח פ ז ח י ר ו קם

 בזה, יקלו שלא בידם למחות זה על וראוי להאסר ניתן לאזה
 הסכין לפניהס מביא כשהשו"כ הסכין שבודקין הרבנים באותןוכן

 בזה עבדי יאי דלא הצדדים ולא לבד החוד רק בודקים אינםלבדוק
 לנסות או לכבודו רק שחיפה לצורך אינה שלהם שהבדיקהדאף

 שלא הרואים מפני חכי למיעבד גכון לא ודאי מ"םהשוחפים,
 באריכווג ביותר עיי"ש לבד החוד בבדיקת דסגי ממנוילמדו

 סכין לבדיקת מנין חסדא רב אמר שם: בגמרא פזח.כח(
 כתיב, בשאול פירש"י ואכלתם, בוה ושחפתם שנאמר התורה,טן

 בדק סכין כתב שם ובשמואל להם, בדק סכין ש"ם פזחומדקאמר
 ר"ת בז"ה שחיפה, קודם הסכין לבדיקת דמז כתב ומהר"ץלהם.
 : רמז עוד הבדיקה. זביחה בתר שחיפה, ~אחר הסכין. זהבדוק
 עיי"ש. בדיקוח, י"ב כנגד אותיות, י*ב הם חמאכלת" את"ויקח

 התוס' בשם הט"ז וכתב שם כגם' פפא רב מאמר אפה*רא.כפ(
 הקנה נגד ואטופרא הוושט, נגד לבדוק צריך אבישרא ו'()ם"ק
 רך הוא דהקגה הקנה, ננד לומר ואין קשה, שהיא הגרגרתדהיינו
 שהוא בצפורן יבדוק אמאי וא"כ יחד הפבעות את המחברוהוא
 קנה, דנקט וטה קשה. שהיא הנרגרת כנגד הכוונה אלאקשה,
 שאין דכל הקנה, נגד אמר לכך תליה בקנה השחימה ששיעורלפי
 בתואר ועיין שם. עיין ירגישו, לא והוושפ הקנה גם מרגישיםאלו
 הפאבא"ק עשן השואפים השוחפים שיזהרו ג ס"ק מו פרקמשח
 כן רגילין כאשר הפאבא"ק של האש על האצבע את יניחושלא
 ולא האצבע של העור נתקשה עי"ז כי פאבא"ק, מהשואפיםהרכה
 הפרם"ג שכונכ כמו רך להיות צריך האצבע כי עי"ז להרגישיוכלו
עיי"ש.

 ישוכ צריך והרבה פ. םעיף יח מי' שו"ע נו2 ל*פ ויפרוקל(
 אדם יבדוק כי וןראה הלא הסכין, לבדיקת שטים ויראתהדעח
 לבו הכין כי יטצאנה, ואח"כ דקה כפגימה ירגיש ולא ויפלשפעמים

 י"ז(. סעיף )שם הלב כוונת כפי חסישוש תוי* ובחינתבאחרונה
 סופו ועד מתחילתו שחור החוד אם השמש נגד גם לבדוקוטוב
 היד בשר על ובודק*ן היא, פובה ובדיקה פגימות שום בואק
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 לשנות וצריך לא(. אחרים לדנרים לנו יפנה שלאהלב
 לא(. בךיקות קצת אחרהצפורן

 : השחיטח לאחר חספין פדיקת ריןם.

 לבדקו צריך השחיטה קודם הםכין שברק פי עלאף
 מן אפילו פגימה בו נמצא אם לנ(, השחיטה אחרגם

 ח פ הז ירי קט

 לבדיקת הבללים הם ואלו לרש"י(. הפרדם )סספר הוא חד אםלהבחין
 ולא ובדומה, עיף בשהוא יבדוק ולא חלקה תהא הצפורןהסבק:
 בשהיא הסבין ובן מזעת או לחה בשהיא ולא חכה, או קרהבשהיד
 בשהסבין אפילו ובודקים מקפידים אין השחיטה באמצע אמנםלחה,
 הרוח או מנמפים שהגשמים כמקום הסכין לכדוק אין גםלח,

 בבל כי ובדומה, וקולות מרובה תנועה של במקום ובן 3חוזקטנשכ
 בבל תמיד המכין את לבדוק וטוב כראוי, לבדוק אפשר איזה
 בתיק שטשיטו וקודם ונכונה צלולה האדם דעת אז בי בבקריום

 ואם חלודה, שום יקבל שלא כדי קצת שיתהמם עד הימביקנחו
 הסבין נע~טה דאל"כ מופו ועד מתחילתו ישחזנו פגימה בוימצא
 יח ס"ק בא"ז אברהם בבית וכתג שחיטוח(. )ספרי ויורדעולה
 בם"ש לתיאבון מומר נקרא במהירות ובודק בזה נזהר שאינודמי

 עיי"ש. פרח לא מפרח ד' דףבחולין
 של בחודו הצפורן נפגם שמא והטעם לשנות. וצריךלא(

 פגימח בתוך שעוברת לפי בה ירגיש ולא פגימה יש ואוליסכין
 שאין לפי באחד ובצפורן בבשר יכדוק ולא ושמ"ח(. )שו"ע,הצפורן
 יבדוק לא זה ומפעם והטור(. )הרא"ש זה בדרך להרגישאפשר
 ורם"א )מהרי"ו עצמו בפני אחד כל אלא כאחד הסבין צדדישני
 בקומץ י' בלל במנחהז"ב וכתב שם( 3הגה"ה ט' סעיף יחסימן
 המשחזת על הכדיקה קודם הצפורן שהחליק נהג שהוא י',סעיף

 עיי"ש. שבחוד בפגימה הרגשה יעבב שלא בצפורן פגימהמחשש
 לבדוק דאין לחה"פ בשם שבחב ט"ו סעיף י"ח מימן כבה"פועיין
 קפידא דאין בתבו ושם"ח חתב"ש אבל הארוך, שהוא באסהאלא
 שם. בודק חוא אצבעבאיזה

 מהלבות הלב"ד בפ"א הרמב"ם כתב בן הווחיפה. אחרלב(
 כהראב"ד ודלא בתוה"א, והרשב"א יב, סעיף יח סי' ובשו"עשחיפה,
 ס"ק עם"1 וגם השחיפה, אחר לבדוק צריך דאין שסובריןורז"ה
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 לק, פסולה שחיפתו המפרקת בעצם נגע ואפילוהצר

 ת ט ז ח י ר ו קמ

 וולא היא חיובא לפנינו הטטין אם דלאח"ש הסכין דבדיקת שכתבו,
 הסכין שבדיקח דכיון שכהכ י"ד ס"ק בדע"ק גם ע"ז,כהחולקים
 לאח"ש הסכין בדק אם ספק הוא אם ע"כ מדרבנן רק הואדלאח"ש

 ולבדקו ולפרוח לחזור דא"צ דיעבד וכמו ולקולא דרבנן ספקהוי
עיי"ש.

 דוקא ולאו א, סעיף שם השו"ע לשון הוא כן פטולה.לג(
 ואח"ב עופות שחפ ואפילו בו, תולין אין חתך אפילו אלאנבע

 העוף בעור ולא חבהמה במפרקת שנפגם מסברא תולין איןבהמות
 הראשונה, עוף אפילו מספק אסורות כולם בינתיים בדק שלא כלאלא

 אבד"ק הגאון בשם שסיים יוסף במנחת ועיין י(. סעיף)שם"ח
 ונם במפרקת חתך שאס ז"ל הגאון אביו בשם כן שאמרמבריסק

 ביד, שיפשוף ע"י להקל יש הצפורן חגירת בכדי הפגימה הי'לא
 ועי"כ בתוכה הבשר שנככם ממעם הוא שאוסרח הפגימה טעםכי

 ומשוות מחלקוו חיד בשר כי הרואות עינינו אם אולם הבשר,נקרע
 נכנפ היה לא הסימנין בשר גם כי אטרינן ממילא הפגימה חששאת

 של מנהגן אחר להרהר ואין בזו השוחטים עושין וכתורהבתוכו,
 בזה, שתקו שלפנינו הדורות גדולי וכל נכשלו כי ולומרישראל
 שכחב מה כ' סעיף בפתח"ת לעיין וגם כו'. תורה בדעת גםועיין
 סי' שחיטה דיני מערכח הטפררי זבח התורת וכחב שם, הח"םבשם
 שום בסכין נמצא דאם להקל נוהגין קדמונים שמשנים מאג מ"קפ"פ
 לכאן ידו בכף מפיו רוק עם השוחט מעבירו השחיפה אהרפגם

 סק"א ב' סי' זבח בדתורח ועי' מכשירין. הפגם מסיר ואםולכאן
 להחליקו אפשר אם דם"ם שכתב בזה, חח"ם דברי יחרשהביא
 והשוחפים במדינותינו פשוט המנהג שכן ומיים להקל יש ידו עלבנקל

 עכ"ל. השחיפה מחמת במכין לחלוחיח ב"א פגימח זה שאיןאומרים
 שכהצפשף זה מנהג על ככרוכיא צעק י אוח ג' כלל אדם החכמחאבל
 הוא שגם לזובחים טורה במפר ועיין שחיפה. לאחר בידהסכין
 בפרי ועיין עיי"ש. מחמיר הוא דגם פשופ זה זולת אבל סהדבר שיי מונח אם רק איננו הח"ם דבוונת וכתב הזבח התורת עלצווח
 אסור, השכהצ לעין נראית שהיא פגימה דכל שכתב י"ג ס"קחואר
 נרנשח בשאינה אף הראוח בהוש כנראה לאסור ב' קדושים דעתוגם

 בגר כרך ואם שם. ועאר הפרי כדעת שהחמיר חתניא וכ"דבצפורן
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 השוחמ לפיכך בעוף. אפילו נפגם בעור שמארחיישינן
 אחד כל שחיטת אחר הסכין לבדוק צריך הרבהבעלי-חי
 יד(.ואחד

 ח פ ז ה י ר י קם

 שבח"ל כ"ד בו, לשחום אסור בפגם ידו שתפש או בפגם דבר שוםאו
 מוכהת קמא פרק דחולין ומתוספתא מתירין. ויש הל"ב. שחימהבהל'

 חפגימה על כרוך בממלית לשחומ שמותר הדחק בשעת וגםשמותר,
 סימן יור"ד )שו"ע פגימח בלא צוארים ב' אורך לסכין ישאם
 שם(. בחגה"ה א' סעיףו'

 השחיפח כ"א יאסר לא פגימה ימצא שאם ואחד. אחד נללד(
 אחר לבדוק ולא זה לספק עצמו להכגים השוחט ירצה ואםשלפניו,
 דלא כתב והש"ך ושם"ח(. )ב"ח רשאי אינו ואחד אחד כלשחימת
 הרבה עופות לשחום שצריך הדחק בשעת מקום ומכלכהב"ח.
 חעופות כל אחר יבדוק עכ"פ או"א, כל בין לבדוק מספיק הזמןואין
 סימן )שם"ח הבירור קורם השליח ילך שלא כדי אחד שליחשביד
 על מברכין אין למה התורה מן הסכין שבדיקת מאחר וא"תיב(.

 אין מלאכה גמר עשייתן שאין ומצוה מצוה שכל וי"להבדיקה,
 לך, תעשה הסוכות חג דכתיב דאע"ג מסוכה וראיה עליה,מברכין
 על מברכין אין הכי אפילו המצוה, עיקר היא דעשייהכהטמע
 ה"ה מצוח, גמר פירוש מלאכה, גמר עץטייתה שאין לפיעשייתה
 שחימה. אח"כ צריך שהרי מלאכה גמר עשייתה אין הסכיןבבדיקת
 ברבח שברך ונמצא ישחומ ולא ימליך שטא דחיישינן י"לועוד

 : ה"ח פ"א ברכות הל' הרמב"ם כתב כן שמואל(. )זבחילבמלה
 וכל עשייתה, בשעת מברך חובה גמר היא שעשייתה מצוהכל

 שעושה בשעה אלא מברך אינו אחר צווי עשייתה אחר שישמצוה
 בשעת מברך איגו וכו' לולב או סוכה העושה ש כיצד האחרון,הצווי
 אחר. צווי עשייתח אחר שיש מפני לולב, או סוכח לקץטוון אקב"ועשייח
 עכ"ל. חלולב, כשינענע או בסוכח, שיויטב בשעה מברךשואימתי
 אחר חסכין לרחוץ דיש הראב"ד בשם כתב יד סע"ק יח סי'הש"ך

 חפנימה, בתוך נקרש פעמים שהדם לפי חבדיקה, קודםהשחימה
 פגימח מצא ולא חסכין שבדק מעשה לו אירע שכן הראב"דוהעיד
 י"א ם"ק י' סי' השם"ת אך פגיסה. מצא במים כששכ,טךואח"כ
 יה סי' חרב של בשו"ע אולם עיי"ש. במים לרחצו צריך שאיןכתב
 כחיטם"ח. דלא וסיים להלכה, הראב"ד דברי חעתיק ידסעי"ק
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 קיקע ש - אותו וצברק קודפ - והיחיפה אחר הפיץ נפל אפ ריןי.
 : פגיטה בה פצא טך חשחר אפןאו

 שנפנם לתלות שיש באופ1 לה( הסכין הור על נפלאם
 עצמות בו ששיבר כמו הוה הקרקע, על הנפילהמחמת
 המוקמינן הקרקע או האבן מחמת שנפגם רתלינןוכשרה,
 השחיפה, קודם ברהק שהיה הראשונה חזקתו עלהטכין
 עוהתפ המפרקת רשאני בה תלינן דלא למפרקת רמיולא
 לפנחם דרכו ואין והובאה הולכה דרך שהוא ועוד רך,עצם
 כן שאין מה לחומרא, ותלינן השקול ספק ההה כן אםבו,
 הקרקע. על הנפילה מחמת שנפבם לתלות יש שפירכאן

 ה פ ו ה י ר 1 קס
 כל שחיפת אחר נמים המכין להדיח השובי"ם כל נהגוועכשיו
 נהגו לא בעופות אכל ודקות גמות בבהמות זה וכל ובחמה,בהמה
 צריך בשחיפה נתנבלה ואם אחד. כל שהיפת אחרי המכיןלקנח
 בית קליפת צריך קינוח או הדחה בלא שחפ ואם קינוח, אוהדחה

 מע"ק י מי' שם ופר"ח )ש"ך, הפריפה אחר ששחפ למחהשחיפה
 אברהם בית ועיין ו'( מעיף יח מי' דוד בית יב, סעי' שם ושמ"חיפ,

 השחזה לאחר הסכין לבדוק שלא ליזהר שצריכין שכחב ה מ"קבש"ז
 האבן של העפרורית שרנתיבש לחוש דיש מיד המכין שירחוץעד
 שלא ליזהר צריכין ונם ירגישה. ולא הפגימח את וימתום הסכיןעל

 לא פגימה איזה בו שיש אף כי לח בןדו השחזה לאחריבדוק
 דלאחר יזהר ע"ב המשחזת מאבן והלחלוחית העפרורית מחמתירניש
 יפה יפה יקנחנו ואח"כ יפה המכין ירחץ מהשחזה הסכיןשיוסר
 עיי"ש. יבהקנו ואח"כ יבש שנעשחעד

 הלכ"ה שחיפה מהלכות פ"א ברמב"ם עיין הטכץ1 חוד עללה(
 כשירה שחיפתו וכו' עץ או עצם בו ושבר וכו' המכין בדקבד"ה
 וביור"ד עיי"ש. וכו' בח ששבר הקשח בדבר שנפגטח חסכיןשחזקת
 ש נפל חשחיפה ואחר בדוק במכין השוחפ פ"ו סעיף י"חמימן
 אבל חודו, על שנפל שראינו ודוקא שם. כשרה קשה קרקעגבי

 כ"ת סעיף בהרדב"ז ווךין חודו, על שנפל לומר תולין איןמספיקא
 ספיקא ספק דהוי סשום הפעם כה( סע"ק יח )סי' חש"ך וכתבשם.

 על נפלה לומר תמצא ואם חודה, על נפלה לא דשמא חדאלאימור
 וכ"כ פוגמת, וודאי אינה דקרקע בקרקע נפנמח לא שמאחודח

 והרש"ל.הרא"ש
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 פטת: שתי יו שש פא דץש.
 ד"טרף כל ~ט"דו צךיך לג פיתז 'סעקי לך ~טץטמכץ

 94תר צר וים פגם, "טום בטחם ץ"ץ י לטלא ברוקיןפיחז
 ו2ניתחם **פילו ט ליטחו **סור ק י2רו אינו ז*חר וצדברוק
 לנמטמם דףכר לו עיטוץ ואפילו לאחלופה יידיעףנןדמ2רוכנ
 אבל הברוק. בצד לשחומ אסור הכי אפילו ברוקשאינו
 מותר לז( ויורד עולה שטא רק פגימה בו שאיןסכין

 בו.לשחוט

 הסנין. אורר שעור דיןיב.
 העור עם צוארים שני כמלא הוא הסכין אוררשעור
 או בהולכה בו לשחוט מותר ואז הנשחט, שלוהמפרקת
 אחר צואר אורך כמלא רק הוא הסכין ואם לבר.בהבאה

 ח ט ז ח י ר י קמ

 השוחפ ב(: )מו, חולין במשנה חדין טקור פיות. שתילו(
 פיות שתי לה ויש בלע"ז רפש"א רש"י ופירש כשרח, ידבמנל
 השוחמ שם, ובגם' פניטות. בה יש והאתת כסכין חלקההאתת
 ע"כ. נימא, באידך למיעבד אתי דילמא כו' לא לכתחילה איןדיעבד
 כל לא, לכתחילה אין דיעכד ויכי אפילו טפי ניכר דהתםואע"ג
 בצד ישחופ שמא יותר לחוש יש פיות שתי לו שיש במכיןשכן

 סכין וז"ל: כב הל' פ"א מה"ש ברמב"ם וגם פמולה ולכךהפגום
 לכתחילה היפח בצד ישחופ לא יפה השני וצדה מגל אחדשצדה
 שחם היפה ובצד הואיל שחפ ואם האחר, בצד ישחומ שמאגזירה

 שיש מכין : בהגה י' סעיף י"ת סימן וביור"ד עיי"ש כשרח,שחימתו
 דעת וכן ו'(. סימן )פור שם הצדדין שני לבדוק צריך פיות ב'לה

 שם פיות שתי לה שיש כסכין בדיעבד אפילו לאסורחשם"ח

 שוחפ במכין ויורד עולה ב(, )יז, שם בגמרא ויורר. עולהלז(
 העוקצים והותלק נדול פנם שנפגמה כגון ופירש"י לכתתילה,בה

 הלי"ז מהל"ש פ"א וברמב"ם עכ"ל. שם, נמוך המכין והויבמשתזת
 בה שותפין פגם בה ואין כנחש ויורדות עולה שהיא סכיןוז"ל:

 שוחפין פנם בה ואין הואיל חדה ואינה תלק שפיה ומכיןלכתתילה,
 כשירה. שחיפתו ששתפה עד היום כל בה והביא שחוליך ואע"פבה
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 בהצלכה שחפ אם אז לבר, לו חהצה וטעפ ל"( הנשחםשל
 קצר הוא שהסכין רכיון פסולה, השחיטה לבר בהבאהאו
 במשהו וררסה במשהו יררום שלא אפשר אי כךכל

 בהולכה שחם אם אבל ררסה, בריני נבאר כאשרפסולה,
 הסכין ששעור וקיפו קבלו והראשונים יט(, כשרובהבאה

 ח פ ז ת י ר 1 קם

 פנם בח ואין כנחש ויורדונ עולה שחוא מכין ח' מעיף יח סי'וביור"ד
 דאפילו כתכ י"ג מעיף י"ח במי' והש"ך שם, לכתחילה בהשוחפין
 ובתב כהכ"ח. דלא שם, הפ"ז וכ"כ כשר, ויורדים עוליםכמה

 להלכה אבל ויורד. עולה בסכין שוחפין לכתחילה דאפילוחתב"ש
 עולה פעמים ובשתי הדחק, בשעת אלא בה לשחופ שאיןכתב
 האחרונים. דעת כן בו, לשחופ אמור בדיעבד אפילוויורד

 בד"ח הל"פ, מהל"ש פ"ב ברמב"ם עיין הנשחפ. שללח(
 צוארים שני כמלא במכין יש אם וכו' הגיא או וכו' והוליךהשוחפ
 הרם"א כתב ולדינא עיי"ש וכו' כשירה שחיטתו הנשחםמצוארי
 אפילו בבהמה לפסול אלו בגלילות והמנהג וז"ל ב מעיף כדבמימן
 והפרי משחו. לצואר וחוץ צואר כמלא במכין אין אם והביאהוליך
 המכין ששיעוד שכתב כהרם"א, נוהנין אנו מיהו כתב,מגדים
 אין בעוף אבל בבהמה ודוקא גודלין, רוחב היינו אצבעות, י"דהוא
 שיחיה אלא דרמה, לידי ויבוא דמכביד משום כזה גדול טכיזליקח
 אף כשר ובדיעבד יותר. וקצת ששוחפ הוא העוף צוארי ב'ארוך
 ליקח שלא ראוי אבל דרמה, עשה שלא לו ברי אם גדולבסכין
 מעיף ובשס"ח ג' טעיף כ"ד מימן בבאח"פ )עיין בעוף. גדולמכין
 שם(.ב'

 וניאה כתב: מע"ד( ח' )מי' חדהטה ובשמלה טשור.לפ(
 הנשחפ. של צוארים שתי כמלא אם כי בדיעבד אפילו להכשיר דאיןלי

 דכל יו, מעיף מי"ד לזובחים ובמורה ד ס"ק חיים בשנותועיין
 .טלא לחחמיר אלא להקל בא לא אצבעות בי"ד לשערהשיעור
 נמה חבהמה אם אבל אצבעות, י"ד בת בטכין אלא גסהלשחום
 מי"ד יותר הוא שלה צווארים ב' ששיעור עב צואר לה וישמאוד

 צווארים ב' כשיעור בו כשיש אלא לכתחילה בה לשחופ אמוראצבעות
 עיי"ש, אצבעות מי"ד יותר חוא אפילו הנשחפשל
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 אצבעות עשרה ארבע כמו הוא גסה בהמה בולשהום
 ט(.ברוהב

 : י5רך וטתי השהי1ה 5רטת דינייג.

 וצונו במצותיו קדשנו אשר שיברך צריךהשוהם
 ש"טהפ, קודם לשהימה טמוך טיד ויברך פ(. השחימהעל

 ה 5 ז ה י ר ו קם

 י"ד מנין בז"ה ושהפתם שנאמר לזה ורמו א51עות. י"דמ(
 ולא שם, ומיים תריד, מי' פא"פ במרדכי ומקורו מי"ה(.)רם"א
 ראה דלא י"א מי' שם ביש"ש הרש"ל ע"ז וכתב וה. מניןידעתי
 י"ד יהא המכין שאורך מלמד בז"ה ושה1תם נשא בפ'הטדרש
 מכין אמרי רבנן בז"ה, ושהטתם מהו א(, נשא, בפ' )כ"האצבעות
 ז' תרין ב' בז"ה, מנין ארכו שיעור להיות צריך כמה להםהראה
 תהיו הזה כמדר להם אמר אצבעווק ארבימר הרי המשה ה'שבעה,
 בביאור ומובא קדושים, מו"פ רבה בויקרא וכ"ה ואוכלים.שוהפים
 שם ד' מעיף ו' מימן יור"ד בשו"ע ז"להגר"א

 . ה"ג פ"ם ובירושלמי ב(. )ז, פמהים גטרא השהיטה. עלמא(
 הרמב"ם וכ"כ השהיפה. על אקב"ו אם"ה בא"י לברך צריךהשוהם
 דכתבו הא הפרם"ג וכתב א. מע"ק ים מי' והשו"ע ה"ב, פ"אהל"ש
 באו ומאי פשופ הוא לכאורה וכו' לברך צריך והמהברהפור

 אה"כ שיברך תימא דלא לומר דרצו תירץ הב"ה אולם 9לאשמעינן
 הפרם"ג והקשה הבאה(. בהערה )ועיין קם"ל בשחיפה תתנבלדשמא
 הוא תירוץ לכן 1 וכו' קודם מברך השוהם לומר לו היה זהדלפי
 אלא עשה מצות לאו הוא דוזבהת מ"ד דאיבא משוםז"ל

 ופירש האוכל בד"ה א בד, שבועות תומפות )עיין הלאותיקון
 שאין כמו כלל לברך צריך דאין אמינא הוי וא"כ שם(,הריצב"א
 דהוה טשום וכדומה וג"ה הלב ניקור כמו ל"ת מצות כל עלמברכין
 השוהפים הבריו את להוציא יכול אהד שוהם גם דמברכין. קם"לל"ת,

 )שם"ה(. לעצמו אהד כל שיברך פוב יותר אולם השהיפה,בברכת
 למרופ או המכין לבדוק דאסור שכתב ז, מ"ק באאז אנרהם ביתעיין

 אמור וכן הברכה, בשעת והעופות הבהמות מצואר ~שערותהנוצות
 והוא תהלתך, פי ימלא דכתיב הברכה בשעת בפיו המכיןלההזיק
 כלל אדם בהיי ועיין שם. ום"א בם"ז וקצא וקפג קעב מי'מאו"ה
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 שכה הפם פ(, לעשייתן עובר לברך צריך הברכותדכל
 מג(. ההעתימה אהר לברך צריך אין ברךולא

 : פפרסה יעשה טה עור לוותופ לפניו וחפיאו הצהפ פרך אפ רין .יר

 הביאו לשהום שגמר וקודם לשהוט שבירךטי
 מה כל על זו ברכה בשעת לבו טון אם לשהוט, עודלו

 שה לא וגם - שונים מינים אפילו - לשהוט לושיביאו
 " פ ז ח י ר י קט

 ר8הלוזוק פי ימלא דכתיב לרוק צריך אם לברך דאסור כה סעיףה
 בגדיו לההליף נזהר להיות צריך השו"ב וגם יברך ואה"כ שירוקרק

 השהיפה בעת בו טלובש שהוא בהבגד ילך ולא הבריות ביןכשילך
 י"ה( סי' רצון )זבתיוכו'

 אמר יהודה רב אמר שם, ממהים בגמרא לעופחתה עופרמב(
 שם ובירושלמי לעשייתן. עובר עליהן מברך המצות כלשמואל
 חונא רב לעשייתן, עובר אומר יוהנן ר' 9 עליהן סברך אימתמצות
 יוהנן ר' 1 עליה מברך הוא אימת שהיטה כו'. עשייתן בשעתאומר
 שמא 1 למה טשישהוט, אומר נהוראי בן יוסי לשהוט, עובראומר
 שם, שהיפתח.תתנבל

 הד"מ : וז"ל סעק"ג( יפ )סי' הש"ך כתב כן הופהיפה. אהרטג(
 קודם ברך ולא שכה דאם דהולין, פ"ק אשרי הג"ה בשםמביא

 האהרונים. שהיטת בטקצת נמצא וכן השהיטה, אהר יברךהשהייה
 לקץטייתן עובר ברך שלא מצורנ דכל סיים: שם אשר"יובהגהת
 הל"ו פי"א ברכות בהל' הרמב"ם אולם עכ"ל. עשייתן אהרמברך
 ומברך השהיטה אהר חוזי אינו ברכה בלא שהט אם אבלכתב:
 ומברך הוזר אינו כו' כרכה בלא הדם כסה אם וכן השהיפה, עלאקב"ו
 צריך שאין האחרונים רוב מסקנת הוא וכן עכ"ל. הקץשייהאהר
 יאמר ברכה בספק לפק*ק שיש ובמקום השתיפה. אהרלברך
 )דע"ק וכו' רהמנא כטו תרכום בלשון או ומלכות שם בלאהברכה
 על ברך אם לענין מק"1 בכו"פ ועיין ז"ל(. דימקין מהרי"לבשם

 ברכה. בלא אהריה לשהופ אה"כ יכול הוא אם ונטרפה,השהיפה
 ורטהימר מהרש"א )למו"ה 1 סי' ה"ב שלמה שאלת בספרועיין
 שלא כיון ולברך להזור צריך שאין להלכה באריכות שבארזצ"ל(,
 הטצוה ועץטה לבטלה ברכתו שתהיה להשש בדעתו להעלוה לוהיה
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 לברך צריך אין השחיטה, מענין שאינם מרבריםבנתיים
 או לו, שיביאו מה כל על לבו כוון לא אם אבלשנית.
 לברך צריך השחיטה, מענין שאינם מרברים בנתייםשח
 לרבר מותר שחיטה מענין שהם מרברים אבל %(,שנית
 מה( הפסק הוה לא הכסוי וגם לשחיטה. ברכה ביןאפילו

 ח 5 ז ח י ר ו קפ
 כשרות בהמות רוב הלא ובשחיפה לבפלה, ברכה זה איןכהוגן
 ולא 3שחפ לוטר שרצה ס"ב, חיור"ד קטא בנב"י ועיין שם.עיין
 סימן פ"ז )עיין דבר לאותו טוטר כטו דהוי פסולה, שחיפתובירך
 טפנוף נקי מקום שם ואין המפבחיים בבית שוחפ ואם א(.יפ,
 ברחוק שיברך שם כתב והרם"א שם. ויברך נקי אחר לטקוםילך
 דאם העלה שור והתבואות המפבחיים. לבית שיכנס קודם אמותד'
 הטפבחיים לבית חוץ ויברך כלל, הרחקה צריך אין טחיצותיש
 לברך טותר טפסקת שהמחיצה דכיון נקי, במקום המחיצה אצלטיד
 שנשאל ד' אות נ"א פרק טשה בתואר ועיין רע ריח שם מגיע איןאם

 צריך אי השחיפה ברכת שם וטברכים חטפבחיים בביתבשוחפים
 תדיר בהמות בה ששוחטים בהמות של כדיר הוי דהא הכי,לטיעבד
 מנקים שהקצבים רע ריח שום שם אין דאם והשיב כצואה,ודינו
 עיי"ש, שם עוברת המים ואמת אח"ש אותה מנקים הם כי שריאותה
 שצריך מטינוף הרחקה דיני כל פ"ט סי' עד ע"ו סי' באו"חועיין

 יוסף דברי בספר ועי' עיי"ש. וכו' הריח שכלה ממקום אמות ד'הרחקה
 בהמה בצואת אבל אדם בצואת דכ"ז שכתב פ"ח מי' היור"דעל

 הבהמות פרשי לחוץ ששופכין הממבחיים בבית ששכיח בטחדהיינו
 וכל הריח שכלח ממקום אמות ד' רק לפניו אפילו להרחיק א"צבזה

 עיי"ש. בה לן לית הטינוף שרואה אף אמות ד'שרחוק
 רוצה אם כתב. ה מעיף יט סי' בשו"ע יינית. ל5רךמד(

 שאינו בדבר לשהיטה ברכה 3ין מלדכר ליזהר צריך הרבהלשחומ
 וצריך ראשונה שחיטה דם לכסות צריך דבר ואם שחיפה,מצרכי
 לשחיטה שחיפה בין דשיחה אומרים ויש אחרת. פעםלברך
 הכריע שלא וכיון . פ' סעיף הם"ז זה על וכתב הפסק. הוילא

 צריך כן ועל להקל, ברכות דספק אלו, אומרים כיש קיי"לבש"ע
 ספק לידי עצמו יביא שלא לשחיטה, שחיפה בין ידבר שלא:יוהר
 התבו"ש. פסק ובןעכ"ל.

 היה כתב ח' סעיף י"פ סיטן יור"ד בשו"ע חפסק. הף לאמה(
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 : שוהפין מקופ וטאיזח זמן פאיזחטר.

 כשאבוקה בלילה או היום, לאור אם כי שוחפיןאין
 שחט אם הימב לראות שיכול כנברו מז( נרות שתי אולי(

 ח פ ז ה י ר י קמ

 כשחזר ובירך, וכסה ושכח עוד לשחופ ודעתו עוף או חיהשוחפ
 וכתב הפסק, הכטוי שאין השחיפה, על לברך לחזור צריך איןלשחופ
 והיה ששכח לפי לברך טהויב הנטוי ש אבל בפ"ז וכתב שםהבאה"פ
 לברך א"צ שיחה הפטק בדין ה' דבסעיף והא עוד, ישחופ שלאסבור
 מה % הכסוי ברכת בשעת מתחילה הוה דעתו התם הכסוי. עלשנטע
 שם"ח ועיין פיקפין( )פהר"ם עוד שישחומ ידע דחא אח"כשיכסה
 בכיסו, חייב אם ספק מחסת ברכה בלא מכסה דאפילו שכתב י"בסעיף
 ועיין טפק, ידי לצאת הוא שחיפה בעניני דעוסק הפסק הוי לאמ"ם
 הרבה שחפ אם נמי דכן שם כתבו וגם כ"א, ט"ק שם בתבו"שגס

 שחיפה שהיח דאף הכסוין בין הפסק הוי לא מהם א' ונתנבלהשחיפות
 עיי"ש. ענין באותו עטוק הרי מ"מ לגמרימקולקלת
 כו' בלילה השוחפ תנן ב( )יג, חולין בגמרא נשאטוקה.מ0
 לא, לכתחילה אין דיעבד השוחפ בגם' ופריך כשירה,שחימתו
 בשאבוקה פפא רב אמר כו' בלילה ובין כיום בין שוחפין לעולםורמינהו
 כננדו אבוקה בלא לכתחילה בלילה שוחפיו דאין והפעםכגנדו,
 וברמב"ם ידע, לא והוא רובא ישחופ לא דהטמא שם ז"ל רש"יכתב
 ביום בין זמן בכל שוחפין ומתי : וז"ל כ"ח, הלכה מהל"ש א'פרק
 ואם יעשה, מח שיראח כדי עמו אבוקה שתהי' והוא בלילהבין
 לעולם א' סעי' י"א טי' וביור"ד עכ"ל. כשרה, שחיפתו באפילהשחפ

 אבל כנגדו כשאבוקה אמורים דברים במה בלילה ובין ביום ביןשוחפין
 שחיפתו שחפ ואם ישחופ לא אפל במקום ביום או כנגדו אבוקח איןאם

 בטקום שוחפין שאין הפעם בתוה"ב כתב והרשב"א שם. וכו'כשירה
 דלרש"י דנ"ם הב"ח וכתב ידרוס, שמא כתב ובקצר יחליד, שמאאפל
 שמא היישינן רוב, כ"א שחופים כולם הסימנים נמצאו שלא כלאסרו
 במקום ביום שחפ אם - וקולא לרש"י חומרא זהו פרכוס, ע"ינתרחב
 שיזרוק קודם רוב נשחפו אם לבדוק לאורה יצא דמיד שריאפל
 יקץטת שמא אסור אפל במקום ביום חומרא - ולהרשב"אמידו,
 דלא כשירה, רובן כ"א נשחפי שלא אף ובלילה חלדה אודרסה
 מחלוקת יש הלבנה, לאור ולשחופ רוב, נקץטה פרכום ע"י שמאחיישינן
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 ישחופ, לא אפל במקום ביום או אבוקה בלא אבלכראוי.
 מ"(. ראות מבלי שהימתו יקלקלשמא

 ימים לתוך שוהטין אין אבל מקום, בכלשוהטין
 הגומא לתוך שוהמין ואין ב(. כלקם לתוך ולא מט(,ונהרות

 ח 5 ז ה י ר י קפ
 להקל יש מבהיק אורה אם הדחק דבשעת הפרם"ג וכתבהפוסקים,

 %שם.
 כאבוקה, חשובים נרות ושתי שם, הרם"א כ"כ צרות. שתימז(
 שכתבו הכנה"ג בשם יוסף ובברכי תואר ופרי השלחן ובערוךעבאה"פ
 שהביא ב' ס"ק השפ"ד כתב ולדינא אחד, בנר לכתחילה אףדסגי
 פעמים, שני לחומרת נדות שני שצריך בזה להחמיר שיש הכו"פג"כ
 האור שיהא כדי השני ופעם הב', וישאר סהם אחד יכבח שמאא'

 ע"כ. היטב לחבחין שיוכלגדול
 בשם א' סע"ק י' במימן הש"ך כתב ראות. ט5ליטח(
 אבוקה אין אם ירגיש, %א ידרוס או יחליד שמא חפעםחרשב"א
 כשר, דרסתי ולא שהיתי שלא לי ברי כשאומר בדיעבד אבלכנגדו
עיי"ש.

 לתוך לא שוחפין אין א מא, חולין בטשנה תהרות. הציפמפ(
 של עוגה לתוך שוחפ הוא אבל כלים לתוך ולא נהרות לתוך ולאימים
 שלא הים לתוך שותת והדם ופירש"י כלים, גבי על ובספינהמים,
 ובהרמב"ם עכ"ל, יטים לתוך כשוחמ מיחזי ולא חספינח אתללכלך
 עובד יאמרו שמא ונהרות ימים לתוך שוחפין אין וז"ל ח"ח מהל"שפ"ב
 שמא מים מלא לכלי ישחומ ולא למים, כמקריב ונראה זח הואסים
 ולא הכלים בתוך ישחופ ולא שחפ, במיס שתראה לצורהיאמרו
 כשירח, שחיפתו שחפ ואם עכו"ם, עובדי דרך שכן הגומאלתוך
 שוחפין אין ג', סעיף י"א סי' בשו"ע וכ"כ שם, ו' בחלכחוגם

 שחפ אם ובדיעבד שם. הכלים לתוך ולא וכו' ונהרות ימיםלתוך
 מגדים(. )נועם שחיטתו לאסור אין ימיםלתוך

 ואם )רש"י( הוא לע"ז דם מקבל יאמרו שלא 5ליפ. לתוךנ(
 שנוהגים מקומות ויש חשחיפה( )תורת מותר הכלי לתוך עפר מעפנתן

 דישראל לי נראה לגוים ומוכרים בכלי הדם מקבלים חשחיטהשאחר
 מי"א )שם"ח חגוי. יקבלנו דק כלים, לתוך שוחפ איסור מפעם יקבללא

 שהוא כל ביה"ש הצואר מן לקבל התיר בקו"א והפר"חסע"פ(,
 חפרי וכתב התיר, ג"כ סחורה איסור מצד וכן שחיפח, גמרלאחר
 סחורה. לענין כתב דיפחמגדים
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 שבבית ובגוטא פ(. אסור בשוק פוטבי בטקום וגס עיקר,כל
 לגומא, ויורד שותת והרם לגומא חהושוחט

 יגחפח חעור חתך או דפ. ויצא נוצדת ותלש עוף "שוחפ ייןטז.
 : ממנה רפויצא

 לושטריף, יש רם ויצא העוה מצואר נוצות תלשאם
 כשהצא לעכו"ם ימכרן ואסור נב(, הוושט לנקיבתרחיישינן

 ח פ ז ח י ר י קמ

 הל"ו מהל"ש פ"ב ובהרמב"ם שם, במשנה שפפית. ופנהצאנא(
 ש*בדקו עד כחפחיפתו לאכול אסור בשוק לגומא שחפ ואםבד"ה
 שוחפין אין א' סעי' י"ב סי' ובשו"ע וכו', הוא מין שמאאחריו
 נקייה שאינה ואפילו א' סעיף הש"ך ע"ז וכתב בבית, אפילו הגומאלתוך
 לאכול אסור בשוק בגומא שחפ שאם שם ב' סעיף בשו"ע ונם אסור,מעפר

 הרשב"א כתב והטעם הוא, אפיקורם שמא אחריו שיבדקו עדמשחיפתו
 ש*טותר וי"א עליו, ולאכול הבור על להתאסף חאפיקורמים דרךשכן

 דרך דאין הזח ובזמן הרמקא ע"ז וכתב בדיקה, צריך ואיןבדיעבד
 אם דם"ם ו' סעיף השם"ח וכתב בדיעבד, להתיר יש בכךהעכו"ם
 עיי"ש, בזה"ז אף בחנאה למפרע הכל לאסור יש הוא שמיןגתברר
 או חי' דשוחפ דכתב א' ס"ק תואר בפרי ועיין ס"ג בם"זוכ"כ
 בועכו ולהניח עמא לעשות אסור תחוח עפר לספח שצריךעוף
 נוכהש לקהצות נוחנין שהשוחפים מה וגס שם, ~שחופ תחוחעפר
 יונח(. )כנפי חגומא לתוך כשוחפ הוי דהא אסור וה תחות העפרבתוך

 אם : בהנה ו' סעיף כנ סי' יור"ד בשו"ע חהיפ. לנקישעצנב(
 והפ"ז שם. וכו' להפריף יש ונו' דם ויצאו העוף מן הנוצותתלש
 במקצת העור ובחתך דם, ביצא אלא להחמיר אין הגוצות דמריפתהעלה
 חתך הרם"א מ"ש ולפי"ז אסור, דם יצא ולא העור כל או דם,ויצא
 לאין הפ"ם בין חילוק יש ואם העור, מקצת היינו דם ויצאהעור
 והש"ך הכרע, אין חפ"ז בדברי דם, ויצא חנוצות במריפתהפם"ר
 אחרונים, ושאר הב"ח דעת הוא ושכן דם יצא אם אף בהפ"םהקיל
 שבוק לכבוד או עני לצורך או בהפ"ם להתיר השם"ת דעת הואוכן

 יצא ולא העור כל תתך דאפילו שם הש"ך כתב לי, בריובאומר
 ויצא מקצת כשחתך וכש"כ דר"ל דבריו שם בשפ*ד ופירשו שרידם
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 ולישראל נ". לעכויים ימכרנו ואהייכ ימיתנו אלא חי,עורנו
 מחמת שעלה קרום רהוי העוה, שנתרפא אחר אפילואסור
 י(. וטרפה רמי וכנקוב לנקוב וםופומכה
יז.

 נחהך אם ופםק, בשחיטה בבהמה העור נחתךואם
 ואם הוושט. ניקב שמא דחיישינן טרפה, מפולש העורכל
 למטה או למעלה ישחוט אזי גה( העור כל נחתךלא

 ח % ז ח י ר ו קמ

 לבדו הקנה ובתפם העור, כל מחתך הוא קיל דהא לי ברי דמהנידם
 בברי כלל ושם בדיקת וא"צ כשר, דם ויצא העור כל חתךאפילו
 כלל הוושפ בדק שלא אף כשר בהפ"מ הנוצות ומרם בקנהובתפם
 דם שום בא לא שאם סכשירין אנו ולהלכה מגדים( ונועם)ש"ך
 הנוצה עקירת ממקום הדם אלא ואינו הראשונה, הטיפה שהסיראחר
 בדע"ק ועיין תמים( )זבחי הנ"ל, הם"ז דעת שכן ניקב לאוהעור
 במריפת אבל הושם, לנקיבת זה חשש יש עוף בנוצות דדוקא כז,ס"ק

 להחסיר דאין וגם כלל, לחוש אין גסה ובין דקה בין דבהמהשערות
 נקרע אטו למגזר שייך בעוקצה הושפ לינקב דיכולה בנוצהדדוקא
 יש דכבשים הצמר בתלישת שאירע מה אבל קוץ. ידי עלהצואר
 שם. קמז סי' תליתאי פוטו"ד בשו"ת עיין דם, ביוצא גםלהתיר

 התבו"ש וכתב שם. י"ב סעיף בבאה"ם עיין לקכו"ם.נג(
 לחוש יש כי ישראל. ימיתנה ולא ימיתנה שהוא הגוי למכור יותרשטוב
 דאין עיקור בד"ה א יא, ע"ז בגטרא מרש"י ראיה שהביא בה"ילדכרי
 ואח"כ דימיתנו וכתב עליו שהשיג בפר"ח ועיין בידים, טריפותלגרום
 להסתחר כדי לנבלה מכוין ולא מדרבנן סיהא לי' חזי דלא דכיוןימכרנו

 ושרי. לו כנזדמנה הו"ל תקלה לידי יבוא שלא רקבו
 כשיתרפא ואף שם. י"פ ס"ק כ"ג בסי' הש"ך כ"ד ופריפה.נד(
 ואינו מכה טחמת שעלה קרום דה"ל משום אסור הכא אפילוהחתך
 כ"א אלא להשהות צריך שאינו אחר עוף או תרנגולת הוא אםקרום,
 אח"כ ואם ראשונה, טעינה של הביצים כל להטיל שנגמרה אחריום

 להשהותה מותר יולדות אינה דפריפה כשירה. בצים להטילחזרה
 שמואל(. וזבחי )לקי"י לתקלה, חיישינן לא מיעופדבזמן

 יש בבהמה דרק ח' סעיף שם הפ"ז כתב חעור. כל נחתך לאגה(
 כתב וכן כן, לומר שייך לא בעוף אבל בפנים אח"כ העור לבדוקתקנה
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 לא אם מבפנים, השני בעבר יברוק יאח"כ וץחתךבפבמקרם
 אם וכן מרפה. לאו ואם כשר, מפולש העור כלנחתך
 יה. באופן ג"כ יבדוק הצואר על יבש נררנמצא
 : דם יצא %א שחפ אם יידית.

 ע(, כשרים רם מהם יצא ולא ועוף חיה בהמההשוהט

 רם להם שאין יש אחתדמשפחה
 הפ: ואלו אותם, לרעת צריך שוחפ שפל רינים פרפייט.

 בפני לשחופ צריך מ( קבלה ליקה שבא השוחםא(
 ח פ ז ח י ר 1 קפ

 העור על יש באם פשופ נראה סקום מכל אבל טהרי"ק, בתשובתבהדיא
 וראה אחר במקוט ושהפ ההיצון צידו על יבעו נרד איזה העוףשל
 לכל בזה להחמיר דאין העור על ריעותא שם שאין הפנימיבצד

 לעבר מעבד ניקב שאם טדבריו שמשמע הפרם"ג וכתב עכ"ל,הדיעות
 במקום דס"ס הושפ ניקב לא ושמא חולי ע"י שמא ס"ס דהוי אףטריפה,
 בשחיפה, פסול הוה שחיפה במקום הושט שניקנ דכל טהגי לאחזקה
 המימנים מביב בעלמא בנפוח מיהו שכתב שם פ"ו סעי' בבה"פועיין
 מחמת תולין אלא הוושפ לנקיבת חיישינן לא אחרת ריעותא שוםוליכא
 ח סעי' לג סי' הספרדי השלחן מסגרת בספר ועיין כנה"ג, עייןחולי,
 עיי"ש, לחוש אין הצואר בעור נפוח נמצא דאם לדינא הוא שכןשכתב
 שנמצא שכיח פעטים דכמה שכתב יפ ס"ק לג סי' תורה בדעתועיין
 במקום דרוזי"ן שקורין בשר של עבים ענולים שם ויש בצוארנפוח

 ענין הוא זה שדבר כלל בסיסנים לריעותא לחוש אין ממשהסימנים
 עיי"ש. כלל נקב השש בו ואין קור ע"י שיתהוהחולי

 חיה בהסה השוחפ לג,א, בחולין משנה רפ. מחפ יצא %אנו(
 חל' מאכ"א מהל' פ"ד ברמב"ם ועיין וכו'. כוורים דם מהן יצא ולאועוף
 ואין מותרין אלו הרי דם מהן יצא ולא ועוף חיה בהמה השוחמיג

 כ"ב סעיף כ"וש סימן דעח וביורה וכו', חיו מתים שטאאומרין
 ועיין שם. וכו' מותרין דם מהם יצא ולא ועוף חיההשוהפ
 דזה דם בלא שחיפת מימיו ראה שלא שכרנב ג ס"ק יד כללבמנה"ז
 אם שדוקא הלקפ השבלי וכהב כלל, הוורידין נשהפו בלא אלאא"א

 עיי"ש. נושנקו שמא אמורין פירכסו לא אם אבל שחיפח לאהרפירכמו
 שנפל בשוחפ דינים חרבת שיש לפי הפרמ"ג כתב קפלח.נז(
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 א( משלו, תוספות קצת אם לדינא התבו"ש מםקנת חעתיק ע"כקבלח
 ורוב שניים רוב שיעור עכשיו ידע דלא ובדקוחו קבלח שנפלשוחפ
 איזח רק אםור. למפרע ששחפ מה כל אמרינן ודאי בזח ושחיות,אחד
 כזח, מועפ בזין שכח לא דודאי לאםור, אין הקבלח אחר מועפזמן
 ידע דלא כיון לו אירע לא שמא למימר ליכא דם"ם אםור, אח"כאבל
 שחיפה חלכות שאר שכח ואם הוא, מצוי ושהיות השחיפה עניןכלל
 יש ודאי בזח חלדה, או הגרמח כטו לאו, או לו אירע שמא םפקשיש
 הכל שכח זו ברגע לומר דאין ששכח, הדעת אומד לפי רק למפרעלאםור

 מימן הש"ך כדעת זה ושרי, ם"ס יש קודם אבל היח, מעפ מעפדהשכחה
 ובשאר שחיפה אחדמהלכות דין דק ושכח קבלה שנפל שוחפ ב( שם.א'

 אף שרי ומקודם השכחה, אוטד לפי ג"כ לאםור יש יודע,ענינים
 הוא אחד בדין רק שחיפה הלכורנ כל שיודע דכיון קבלה, נפלבלא
 דלפי כתב וחפרם"ג י"ז, מי' השם"ח כ"כ הוה, מצוין רוב בבללשוגח,
 בדין בשוגה קבלה, נפל כלא אף ולהתיר כך לומר חוא קולאדעתו
 זו ברגע דעתח אפשר בזה הםכין, הרגשת חוש אבד אם ג(אחד,
 זו ברגע דעתה ב"י בהגהת הכנה"נ דעת וכן ההרגשה, חושאבד
 ואינו שבדקוהו בבודק אבל בשוחפ, חוא זה בל חהרגשה, חושאבד
 רוב דאדרבח להתיר יש קכלה בנפל הפ"ם באין בדיקה, הלכותיודע

 דבהפ"ם לכאורה קבלה נפל ובלא מודה, הפ"ז ונם הן, כשרותבהמות
 דחוה לאםור. יש חפ"ם ובאין בדיקה, בלי הריאה כנאבדה דחוהשרי
 מצויין רוב גם דחשתא, וחזקה ידע, לא שנולד דמשעה חזקה,תרתי
 נוהגים דעכשיו רובה, ליח איתרע קבלה נפל דלא כיון כאן שייךלא

 שנראה כל ושואל פפתפק הוא אם וגם בבדיקה, אף קבלהליפול
 מהני, לא תואר הפרי לדעת ידיעתו, חםרון טחמת כן שאומרמלשונו
 ממתפק שחוא משיב והוא בפירוש הדין אותו כששואלין דוקאדזח

 ויפואל, מםתפק הוא פעם מאיוה לנו ידועה שיהא בעינן דבזהושואל
 חכל על יאמר דין שום ידע כשלא דגם להערים יכול הואדאל"כ
 תמצא היכא בדרך אותו כששואלין פהפא"כ ושואל, מםתפקשהוא
 בדרך חדינים ידע לא אם דגם האחרונים שכתבו דאף בזח, להקליש
 אם אבל מחחלכח. להיפך אוסר אם דוקא זה לחחמיר, יש תמצאחיכי
 חיח אם דאולי להעבירו אין ושואל מםתפק שהוא דין איזח עלאומר
 ונזכר טעשח ראח בגדר וחיה לגמרי יודע היה בפירוש אותושואלין
 לחושו יש אז רב זמן השחיפה עמק ועזב הניח אם גם עיי"ש,הלכה
 שישכח חוא דשכיחא דמילתא שחיפח הלכות עיקרי גם שבח'פמא
 לשחופ בא כאלו לבדקו וצריכין שחיפח חלכות כל כזח רבבזמן

 ולא הן מומחין שחיפח אצל מצוין ארוב ממכינן לא דאזבהמהילח
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 לראוה נח( תרנגול יהיה טהן ואחר עופות שלשההמורה
 יחעלף. לאאם

 נט(. כשרות שחימות השלשה כל שיהיו וצריךב(

 ח ג ? ח י ר י קמ
 הכנה"ג כתב גם מזה( דוד בית בספר )ועיין אחזקתה, ליהמוקמינן
 שחלה שוחפ וז"ל רב בי מהר"י תשובת כשם מ"ג אות הטורבהגהת
 בהם ופעה שחיפה הלכת אותו שאלו מחליו שקם ואחר מחליווקם
 היה החולי שקודם בידוע אם לכן החולי מחמת שנתבלבל לתלותיש
 נתבלבל החולי שמחמת תולין לבקי מחזיקו היה שהחכם אובקי
 בשפ"ד וכ"כ מוושרין, ושקודם אמורים החולי שאחר והכלים הבשרוכל

 שמצדד ריב"ם בשו"ת גם לזה, מודים פומקים ושאר הש"ך ונםסק"ח
 אחד בזמן ואמו אכיו ממיתת ר"ל נדול אבל לו שאירע בשו"בגם
 כסעפ שהיה עד בעצבון עשתונותיו נבוכו הזח הכבד שמאבלוראו
 ששאלו דינים בכמה שמועה כנ"ל, ריעותא בו ונמצא מפורףכמו
 האבל מזמן רק למפרע לאסור שלא להקל דיש כהוגן, השיכ ולאאותו
 קבלה נפל אם ובדין הנ"ל, מחליו שקם לשוחט דומה שזה די"לולהלן,
 והשקי בזה, פקפק א' מימן שלו בשו"ת הבל"י בזה? מחני אימאביו
 הביא ב' אות א' סי' תשובה ובפתחי קפנות, הלכות בשםהתיר
 ליפול יש לכתחילה מקום דמכל שכתב יעקב ישועות תשובתבשם
 עיי"ש. קרובו, שאינו מאחרקבלה

 ועיין שסופה מחשש בו קשח שהשחיטה מפני תרנגול.נח(
 אינה רשרנגולים לשחופ שבקי סי ואפילו שם, ו' ס"ק א' מי'ש"ך
 אלא יונה, ובני ותורים הצפרים דהיינו הקפנים חעופות לשחוטיכול
 בהו לאתמחי כן בתחילה נוהנין שאין ומה ואתמחי, כבר ששחפסי

 שמתי מדקדקים גדולים טומחים ואפילו שכיוז, דלא משוםהיינו
 מן להמתלק כדי אחר עוף עם אותו שוחפים קטן עוף לידםשבא
 קפנים יונים או צפרים שתי לשהופ ונוהגין לבפלה, ברכההחשש
 יצחק(. )לקיפת שניהם שנתנבלו חיישינן לא האידכולי

 שבתבו מק"ם, ותב"ש א' סעי' בשמ"ח ועיין פו4רות.נפ(
 בכשרות אחרות עופות ג' אח"כ לשחופ צריך מהם אחד יטרוףדאם
 בספר ונם מתעלף, ושאינו יד אומן שהיא רצופין ג"פ שיתחזקכדי

 נעץ4ה כשלא דדוקא כתב ל"פ ס"ק יומף בליקופי יומףמנחת
 שוחפ נקץטה אס אבל התרנגולים, בשחיפת מגי לעופות רקשוחפ

 המהר"ם בשם שם )עיין בחמות נ' בשחיטת ג"כ לראות צריךלכהמות
 ח' פרק כהטה תואר בספר ועיין ישראל( אהל למפר בהמכמתוהגיו



 זפחיפ שלמקומןא

 סכינים שישה פנים כל על יו להיות צריך גםג(
 ולעופות. ולדקות, יגסות, ישהימה, ומיוחדיםמוכנים
 בדוק בחזקת שיהיו פעמים כמה הסכינים וישחיזד(
 שאם ס(, הימב הסכין את ירח? השחימה ואחרה(
 ירגיש לא בדם מלוכלך בעודו השחיטה אהריבדקנו
 הפגימה, את יכסו המונחים הדמים טיפי בקל כיבפגימה,

 ובולע רותח השחימה בית - אחר ישחום שאםוגם
 הנוצות, יתיוש שלא יונה כששוהט ליזהר יש וגםו(
 יפנה רק הנוצות, בתלישת דם שיוצא לכך שעלולטפני

 חלדה. או שהייה לידי יבא שלא ואילך, אילךהנוצות

 ח כ ז ה י ר י קמ

 לאפוקי זא"ז רצופין עופות הג' שישחוט בעינן דדוקא שכתב ג'אות
 לפניו כשיארע שמא לחוש יש כי לזה זה של שחימה כין ישההשלא

 בעינן לכן יתעלף. לפניו שפוך הרבה דמים ובראות הרבהשישחופ
 עכ"ל זה אחר בזה בב"א דוקא שלשתןשישחופ

 מ"ש ג' אות א' מימן מיור"ד שי"ק מהר"ם בתשובתועיין
 בבית לשמש שצריך שנראה הטטבחים בבית השימוש שיעורלענין

 מחזיק בשם הב"י וכתב עיי"ש, שגה, חצי הבינוני דרך לפיהמטבחים
 השבעים בכל בקי להיות צריך שהבודק ז"ל גאון עמרם ורבבדק

 בדיני רק מריפות בע' בקי להיות דא"צ כתב הד"מ אבל וכו',פריפות,
 עיי"ש. לבד חריאה וטריפותשחיטות
 י"ט, מ"ק תב"ש ועיין ל"ד, הערה לעיל עיין הפכין. ירחץמ(
 לבדיקה השחיפה בין כששוהה דוקא שזה שכתבו י"ה מ"קושפ"ד
 הפגימה ויכמה הדם שיקרוש חשש בו שאין ומיד תיכף בודק אםאבל
 מ"ק התניא בשו"ע אך עיי"ש. מדם לוק בעודו לבדקו יכול זה זמןבתוך
 בעוד כשבדקו אף שחימה לאחר המכין לרחוץ דוקא שצריך כתבי"ד
 לו דכשיש שהכריע פ"ו מ"ק כעשרון במנהז"ח ועיין עיי"ש, חםהדם
 הבהמה, בשער שמנגבו במה די פנאי לו כשאין אבל להחמיר יחושפנאי
 לאח"ש בשער בקינוח שדי מש"ם ראיה שיש י"ג, מ"ק בד"קוכ"כ
 בע"נ דכל העלה פ"ג מ"ק בביאורים יומף במנחת אכן זה,לענין
 המנהג. וכן עיי"ש, הבדיקח קודם ולנגבו לאח"ש היפב לרחצויזהר
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 מן מונחים הסימנים ביונה כי 5רעת צריך 3םז(
 %(.הצד

 : בהצחיפח הסוטלות ההלבות חטשה ייניכ.
 לאכו5 אסור שחימה ה5כות יודע ושאינו בפבח כ5סג(
 חלרה, דרסה, שהייה, . שחיטה הלכות הן וא5ומשחיטתו,
 ועיקור.הגרמה,

 ח ב ז ח י ר י קט
 העור כי לעור מעבר הסימנים לראות וצריך הצד. פןסא(

 אפילו אזי הצד מן בתולדה טחוברים הסימנים וגם מאד דק הואשלהם
 בלא ישחופ ואם חבורן למקום הסימנים ילכו הצואר לאמצע יחזרםאם

 שיחתוך פשיעה לידי להיות יוכל אזי העור טעל הסיטניםראות
 תמים(. )זבחי נבלה והוי המימנים קודםהמפרקת

 שסואל אטר יהורא רב אמר פ' הולין בגטרא פפח. בלסב(
 וכו' משחיפתו לאכול אסור וטהיטה הלכות יודע שאיגו פבחכל

 דברים חמוה יודע שאינו ישראל הל"א מהל"ש ד' פרקוברטב"ם
 ושחפ שביארנו ייחימה מהלכות בהן וכיוצא השחיטה אתשמפסידין

 זו והרי אחרים ולא הוא לא טשחיטתו לאכול אסור עצמו לביןביע
 מרדות מכת אותו מכין כזית ממנה והאוכל נבלה לספקקרובה
 יודע שאיגו פבח כל א' סעי' כ"ג סי' יור"ד ובשו"עעכ"ל,
 דרסה שהייה הן ואלו טשחיפתו לאכול אסור שחימההלכות
 ב' סעיף א' סיטן הש"ך שם וכתב שם. וכו' ועיקור הגרמההלדה
 שחיפה, הלכות בדיני אותו וכודקין : שם וכרט"א וכו', לידע שצריךכה
 שיתבארו כמו שחיפה לאחר הסימנים בדיקת ובדין הסכין בדיקתובדין
 עיין הסכין, בדיקת על הגר"א ובביאור עכ"ל, כ"ה ובסימן כ"ג,בסימן
 ובדין הרם"א ום"ש כולהו, הטתחיל דבי א'( פ' )חולין שםתוספות
 כו' שיבדוק צריך הפבח כמש"ש ז"ל, הגר"א העיר הסכיןבדיקת
 ובבית ל"ו ס"ק בבל"י עיין כו', תנגהו כולהו ד"ה שם רש"יועיין

 להוציא שלא מאד ליזהר צריך שהשו"ב שכתבו מ"ו ס"ק בא"זאברהם
 נסורה כשירה היא אם ואצ"ל כשירה, בע"ח על פרפה לומרספיו
 ליוהר צריך פנים בבדיקת ודקות גמות בשחיפת וגם וכו' אמורדודאי
 יזדמן פעמים כמה כי ספק עוד לו יש אם מריפה לומר יחליטשלא

 הריאה הוצאות ואחר מוחלטת ליוריפה להשו"ב נראה פניםשבבדיקת
 שיש כ"ש וכן וכו' להתכשר עוסדת ומושמוש טיעוך וגפיהתלחוץ
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 סר(, ירו והגביה לשחוט שהתחיל הרי סג( כיצרשהייה

 בתחלת בין ירו הגביה ולא ושהה מלשחופ עמראו
 ח ב ז ח י ר י קט

 אחר תפרף שוב דשמא לחוד פנים בדיקת אחר כשר מלומרליזהר
 באריכות. עיי"ש מכשול לידי ויבא לחוץהוצאתה

 בראשונים השיטות רבו שהייה בדין ואיך גיצר. שחיהפג(
 סש"ס המקורות לבאר אביא להלכה רבתא דינא ונפ"םובאחרונים
 ל"ב( )חולין הש"ס הרצאת כאן ונביא האחרונה, והססקנאופוסקים
 כדי רב אמר שם ובגמרא פסולה. שוייטה כדי שהה אם בסשנהאיתא
 לעוף בהמה אפילו ור"י שמואל לעוף, ועוף לבהמה בהמהשחיפת
 לגסה גמה וישחם וירביצנה שינביהנו כדי חגינא ב"ר יוסי רביוכו'
 רק צריכים, אין והרבצה דהגבהה לדינא רש"י ושיפת לדקה,ודקה
 בגסה היינו שחיטתו כדי בע"ח סין וכל שהייה הוי בלבד שחיפהכדי
 שם. עוף שחיטת כדי ובעוף דקה, שחיטת כדי ודקה גסה, שחיטתכדי
 ואפילו בעוף ובפרם טאד מצומצם באמת הוא שחייה שיעור זהולפי

 דעת וכן יותר, ולא כרגע כמעם מאד מהירח השחיפה כידועבבהמה
 כרב ס"ל לא ושמואל דרב דסוברים טשום הראשונים ורובהבה"ג
 כיון חיים בעלי סוגי לחלוק אולם והרבצה, בהגבהה חנינא ב"ריוטי
 כנגד להומרא נוטים לכן דב של בשיטת מחזיק חנינא ב"ר יוסידר'

 מוגי הללו מהמינים אחד לכל שהייה ושיעור יוחנן, ורבשמואל
 חנינא ב"ר יוסי ר' הזכיר שלא ומה שחיטתו כדי - הוא החייםבעלי
 משמע גדולורנ הלכווצ ומבעל מעצמו, כמובן זה שדבר מפני לעוף,עוף
 כן אינו הרמב"ם שיטת אמנם לעוףן ווףף בגמרא הגירסא לושחיה
 יוסי ר' הזכיר לא ובמתכוון בדקה כמו השחיטה שיעור בעוף דגםאלא
 שהייה שיעור דגמירא כהטום לזה והטעם לעוף, עוף חנינאב"ר

 שלה שהשחיפה כלומר דוקא. בהמה בכדי הוא - השחיפת אתהפוטלת
 לדקה ודקה לגסה גמה כמובן הסימנים. בשני שלמה שחיפההיא
 שאין יען בשהיפתו השהייה שיעור להגביל יתכן לא ב~ףאבל

 כשחיפת השהייה שיעור משערים לפיכך סימנים, בשני שלוהשחיטה
 בהגבהה חנינא ב"ר יוסי כר' סוברים נמי יוחנן ור' ושמואלדקה,

 אלא בדבריחם באו דלא משום בפירוש כן אמרי דלא והאוחרבצה,
 *סק ולכן דחולין( ב' פרק )יש"ש לעוף, עוף דאמר מרדבלהוציא
 וירביצנח הבהמה את שיגביה כדי שהה אם מהל"ש( ג' )פרקחרמב"ם
 דקה בהמח שיגביה כדי דקה בחמח היתה פסולח. שחיטתו -וישחפ
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 הטהופתו שהייה יו היי בטוף, או באמצע ביןהשהיפה
 כל שהייה אפילו להטריה ז"ל קרמונינו וקבלופטולה.

 ח ב ז ה י ר 1 קם
 וכן וישחפ וירביצנח דקח בהמה שיגביה כדי ועוף וישח6,וירביצנח

 ידי"ף( אליכא )חרא"ש שלישית דעת עוד יש אולם חרי"ף דעתהוא
 בהמח שחיפת כדי שהייה שיעור בשניהם נפ"ם, שום אין ודקחבגסח
 בלחוד גסח בהמה שחיפת כדי רק בעוף אבל וחרבצה, חגבהח עםגסה
 מהרמב"ם יותר הרא"ש מקיל בדקה, זח לפי וחרבצח הגבחחבלא
 אם אלא שהייח חוה לא הדין מעיקר לכן ממנו, יותר מחמירובעוף
 ואחר באמצע והפסיק בנהמה הקנה רוב או בושפ קצת לשחופהתחיל

 כדי שהפ אם אולם קמא במיעופ שהייח זח השחיפה, את נמרכן
 ושהח בבהמה שניים רוב או בעוף אחד רוב היינו שחיפההכשר
 כשר, לחיות צריך הדין מצד לגמרי חסימנים את ושהפ נמר זהואחר

 בושפ, אך כלל שהייה של הדין בקנה עוף לגבי יתכן לא זחולפי
 יש למעשה דודאי הב"י וכתב ואחרונים( ב' פרק תולין מרש"י)חוכח
 על לסמוך יש הפ"ם או הדחק בשעת אמנם רש"י כשיפתלהחמיר
 אלו במדינות דהמנחג כתב כ"ג( )סיפן חרם"א רבינו אבלהרמב"ם,
 לשנות ואין בעוף בין בבהמח בין שהוא מח אפילו שחייח כללחפריף
 פסקו וכן הדין, עיקר מצד אלא חומרא מפעם זה דאין בהפ"םואפילו
 וספק בחסח גבי בהפ"ם להקל מצדדין אולם כרם"א האחרוניםכל

 ו,טמא שחה לא שמא ט"ם סשום והרבצח חגבהח בלאשחייח
 והרבצה, חגבהח עם חיא בהמה לגבי חשהייח דשעורכחרמב"ם
 בהפסד אפילו להקל יש אולי שחיטתו שיעור לפי שחייה בספקובעוף
 דצריכים האחרונים כתבו כבר לדינא אולם הרב(. )שו"עקצת
 השהייח שיעור בדיוק לכוין קשח דבכלל יען נכון דעת יישובלזח

 השחיפה(. )תורת לפעותובנקל
 חרמב"ס טלשון )וחוא כ' סעי' כ"ג סי' שו"ע ירג וחגייהסד(

 אלא הגביה לא אם ה"ח ב' סעיף שס הש"ך וכתב שם( ח"ב מחל"שפ"ג
 ח' בשהיות שיש ט"ש סק"א בדע"ק ועיין נקפ, דמילתאאורחא
 לכ"ע, שהייה זהו שחיפה כאמצע לגמרי הסכין הגבהת א( :הדרגות

 שהייה ג"כ הוי וחבאח הולכה בלא ששהה רק הסכין חגביה לאב(
 בזה, דמחמרינן דהו כל חיתוך בלא והביא הוליך נ( לב"ע,גמורח
 תסכין שהפה ידי על בסי' החיתוך בשעת נגע ולא במפרקת חתךד(
 שבמיעופ חחיתוך בשעת כששהח ח( לכ"ע, גפורה שהייח דהו"ללצד
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 בוושט, בין בקנה בין בבהמה, ובין בעוף בין סה(שהוא
 ח ט ז ח * ר י קמ

 משמע דלכאורה הפרם"ג וכתב עיי"ו, בספק דמחמרינן דקמאבתרא
 שהייה, הוי לא חתך שלא אף והביא הוליך הא הנ"ל הש"ךסדברי
 מעמ חתך שלא כל בכה"ג דאף העלה ג' ואות ב' אות התב"שאולם
 הד"מ וכתב י"ב. סע"ק י"ח במיטן חפר"ח וכ"כ שהייה, הוחמעמ
 שאין לצדדים המכין כשממה כן הסכין הגבהת ע"י שהייה שישדכמו
 וחמעם שם, וכו' גמורה שהייה משום בזה יש בהמימן נוגעהסכין
 שחימות כשתי שנראה מפני חיות מהר"ץ כתב אמור שהייהלמה
 אחת שחימה פירש ושחד, אלא ושחמ, תקרא אל חטחם כתיבוקרא
 מפני אחר טעם בד, 8 מתחלף דטלשו?, באותיות כי שחימות שתיולא

 ושוב דבהמח ביעותותא משום שהייה בשעת באברים נבלעשהדם
 אברים דם והלא להקשות ואין מלח, ע"י ולא מים ע"י לא יוצאאינה
 ואח"כ פירש אבל כלל פירש שלא דוקא דזה ? מותר פירששלא
 אפילו יוצאה ואינה מותר אינה זה ביעותותא משום באבריםנבלע
 שיצאה לפי נבלה שחימה שנעשה לפי אחר מעם עוד ומלח, מיםע"י

 הורה כבר אולם מיתה, לאחר שחיפה ואין שחימה גמר מרםנפשה
 דליפוק לחוש יש כי האלה בדברים ממש שאין שור תבואת בשזקן

 אתי באגרים נבלע שהדם טשום אחד מעם דלם"ש מינייהו,חורבא
 נפשה שתצא קודם בהטה של מפרקתה פהטובר מ"ש ולומרלמימעי
 דיוצא קיי"ל הכא ואפילו באברים הדם דמבליע משום ג"כדאמורה
 הפומלות ההלכות לחמשה טעם ליתן שלא מומב לכן מליחה,ע"י

 א'(. מע"ק כ"ג סימן בתב"ש )ועיין הם, הטלך גזירת וכולןבשחיפה

 המכין הגביה אם דדוקא ב' מעי' שם המ"ז כתב שהדא. כלמה(
 מעמ, או הרבה שהה אם לחלק אין הצואר מן שעקרו כיון משהואפי'
 לדידן, אף כשר למקום ממקום המכין שנדחף רק כלל הגביה לא אםאבל

 בשו"ע ועיין לאמור, יש בעוף אבל בבהטה רק שזהו כתבוהתב"ש
 רוב שחימת כדי בבהמה שהייה דבמפק שכתב י"א מ"ק התניאבעל
 מ"ם מטעם עכ"פ בהפ"ם להכשיר יש והרבצח הגגהה בליהמימן
 הגבהה כדי דוקא דבעינן הלכה שםא שהה ואת"ל שהה לאשמא

 בלי משהו הסכין מלדחוק בודאי שנזהר כשידע רק וזהוהרבצה,
 והביא הוליך או משהו המכין הגביה אם הוא והמפק והובאההולכה
 לאמור יש בלא"ה אבל כלל, ושהי' הפסק בלי והובאה בחולכהבמכין
 וכו' הצואר על קצת הסכין לדחוק הוא דמלתא דאורחא כיון טפקבכל
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 ונמצא שהם אם וכן , סי( בתרא ובמיעומ קמאבטיעוט
 סח( עמו ובחתך וקקנה 14ר דןררשכם י,רך סז( רק עשב אוגמי

 ח פ ז ה ורי קפ
 שהי' לאסור דאין שכתב סק"א בפה"א יעקב בישועות ועיין שם,עיין
 אסור לא לכ"א בתרא בסיעופ אבל קמא במיעוט אלא בעוףמשהו
 שחיפת כדי ששהה דהיינו מדינא שהייה שיעור כשהיה אלאבעוף
 נפסלה לא עוף שחיטת שיעור כדי רק שהה לא אם אבלבהמה,
 והמגתג שם, ח' והלכה בלכאז מהל"ש פ"ג ברמב"ם ועיין שם,עיין

 ופרמ"ב(. חד,טה )שמלה בתרא, במיעוט במשהו בעוף אפילולהחמיר

 ברש"י )מובא בהל"נ וכתב ובהגה"ה, שם ברם"א פתרא.טו(
 בתהילה בין בסימנין דשהה והיכא עיי"ש, תיקו, בד"ה ב'( ל'חולין
 ועיין עכ"ל, לחומרא עבדינן לן איפשיפ דלא דכיון אסור בסוףובין

 גנד שהי' אף בתרא סיעוט שהייה ספק דכל שהעיר סק"מבדע"ק
 כששחט היינו היתר בחזקח מידו יצא דכבר היכא מ"ם איסורחזקת
 שם.עיין האיסח- חזקת ממנו גמהלק בבהמה שניים רוב או בעוף אחדרוב

 קפה י"פ ישעיהו הוא מקויו דק עשב או נםי רק. ע~טפסז(
 )טצודות הנחל שפה על הגדל דשא מדין והוא ונומאי קני תרגוםוסוף,

 ובהרס"א כ"גי מימן ובשו"ע פ"ח( ובשבת מ"ט, פ"ו בכלאים ועייןשסי
 המונח ודק ארוך בעשב להתיו שכתב הב"ח על השיג והש"ךשסי

 טימן התה"ד דלשון כתב והפרמ"ג וראיהן פעם שום בלי הושפלאורך
 בהסה בין לחלק יש אך פורטאי שהה דלא א"א דודאי מורהקפ"ה
 הילכתא דשמא משהו, בשהיית דאורייתא איסור חשש יש דבעוףלעוף
 דאמרינן הא אבל פגום, קנה בחצי במשהו בעוף שהיית דשיעורכרש"י
 אין לפיכך בעלמא, לחומרא רק הוא במשהו שהייתה דשיעורבבהמה
 יש ובעוף שחיפה, בשעת באצבע חתך או בגמי בהפ"םלהחםיר
 אח"כ רק באצבע שחותך הרניש לא שחיטה שבשעת לא אםלהחמיר,
 התיר וכדומה סובין סלא הוושט ואם בעוף, אף להתיר ישראה

 התיר הכנה"ג וכן שהחמיר( הפנים כלחם )ודלא בעוף, אףהתבו"ש
 המנהנ בקרקע או ככותל בננע אולס בעוף, אף ומשמע חהךבספק

 גדר לפרוץ ואין התבו"ש העיר וכן בבהמה אף להפריףסהשוחטים
בזה.

 שהביא ז' מ"ק בא"ז אברהם בבית ועיין עטה ונחתךמח(
 אלא כלל המכין חתך שלא כדומה או גמי נמצא דלפעמים מג"אטס'



 יפחיפ שלמקומןש
 אל שהימה בשעת ירו נרהה אם וכן ; שהייה משהםאטר
 אם וכן שהייה, הוה בקרקע או בכותל שנגע אוהקיר
 אבל שהייה, החמ ונבהל שחיטה ננשעת סט( באצבעוחתך

 ח פ ז ח י ר 1 קמ

 השפוי על אגודל תוקף וכשהשוהפ למעלה הבליעה בבית מונתשהי'
 בית להוץ ג"כ בולפ בו שמונה והדבר להוץ בולפין הסימנים אזכובע

 בתינם, היזק יגרום שלא לזה הבהנה ליתן השוהפ צריך ע"כהשתיפה,
 לזה כדומה שם גם ימצא ואם בסי' השני בצד ג"כ יבדוק יעשהוכיצד
 יש לאו ואם ופריפה. שתיפה בשעת נהתך בודאי אז הוצהשבולפ
 נמצא דאם שם וממיים י"ו ס"ק תורה בדעת ועיין שם, עייןלהכשיר
 רוהב עם בארכו ונהתך הללו וממלא הוושפ לרוהב ארכו תהובגמי

 וגס המכין מן נדתה להיות מקום הו"ל שלא כיון להקל דישהוושפ
 יעקב במשכנות ועיין עכ"ל, בהוש כידוע לארכו בנקל יותרנהתך
 ולפי שם, עיין וקש בתבן או דק עשב אפילו בעוף גם להתירשכתב
 )תורת ש"ה מבלי בעצמו השוהפ יורה לא דיעות כטה זה בדיןשיש

 העוף נוצות לסלק ליזהר שצריך ו' סעיף השם"ה כתבהשהיפה(
 וכתב עיי"ש, ויאסר השהיפח עם יהתוך שלא כדי זה וכללצדדים
 הנוצה והתך לצדדים הנוצות סלק לא אם דבדיעבד כ' ס"ק הד"קע"ז

 בסי' היתוך שהתהיל אהר גהנוצה ההיתוך שהיה יודע אםשבתוץ
 אין הסימנים קודם הנוצה התך אם אבל ואסור, כגמי דהויי"ל

 עיי"ש, להוש אין הסי' היתוך לאהר הנוצה התך אם ובספקלאסור,
 ובעצס בסי' דבשהפ שכתב פ"ז ס"ק כ' סי' בתבו"ש לעייןגם

 בספר ועיין עיי"ש, בוופ גמי נמצא כמו דהוה אסור יתדיוהמפרקת
 עוד יש ואם וכו' בעיסה אותן המלעופין ובאווזות שכתב שמואלזבת
 פסולה שהיפתו בעיסה והתך העיסה נתעכל שלא דהיינו בושפעיסת
 בפלוגתת תלוי דזה י"ג ס"ק הדע"ת וכתב עכ"ל, שהייה דהוימשום

 בנפצא גם להתיר יש ז"ל התניא ולדעת התניא, הפו"עהתבו"ש
 לצורך או עני לצורך התניא ש עצמו ומומך בזה דהםיקל וכתבעיסה
 עיי"ש, לסמוך מי על לו יש כי הפסיד לא הכם שאלת ע"פשבת
 שם. עיין העיסה מהות לפי דהכלונראה

 פתאומי מקרה או סיבה כל הכלל זה פאצפעה חתךספ(
 נתרנש אם באצבעו התך שהייה, להשש לפקפק יש השהיפה,אאמצע
 השהיפה ידו, נדהה או קצת הסכין והגביה זה בשביל ונבהלהשוהפ
 לא אם )ומכ"ש קצת, נתרגש אפילו הפסק בלי שהפ אם אבלפסולה,
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 ; ,( להכשיר יש שחימה בשעת חברו באצבע חתראם
 ח זב ח ורי קם

 ועיין בעוף, אפילו לחקל אפשר באצבעו( שנ6צע בשועח כללחרגיש
 לדינא בזח שכתב י"ד ס"ק ותבו"ש ו' סעיף ב"ג סימןשמ"ח
 חפסיק לא דעתו לפי אם באצבעו שחתך שחרגיש אף דבבהמחכך,

 משחו שהייח אין מדינא דבבחמה כהפהו לשוחיית לחוש איןמלחתוך
 שיודע שאמר אעפ"י תבחל באצבעו שחתך כשמרגיש בעוף אבלפוסל,
 ופריפח, ביעתיתא מחמת קצת ששחה לחוש יש א6"ח חפסיקשלא
 באצבעו שחתך שחיפה בשעת חרגיש ולא חחתך ראח לא אםאבל
 חסיר שלא בל לחהפ אין באצבעו חחתך ראח חשחיפח שאחררק

 ו' סעיף במנח"ז ועיין עכ"ד, בבהמח ובין בעוף בין טחסי'חסכין
 לעוף בהטח בין לחלק השם"ה שכתכ דמח שכתב י"א ס"קועשרון
 וחבאח ההולכה באמצע אם דוקא זח שחיפח. בשעת חחיתוךכוטראה
 אז קצת ונבחל חחיתוך אז וחרגיש כאחת ובאצבעו בסי' חתךגו6יה
 בשעת שלא באצבעו חתך אם אבל כנ"ל, לעוף בהמח בין לחלקיש

 חוץ בהבאה או בהולכח הסבין כל שחעביר בגון חמימניםשחיפת
 וגמר הסכין הוליך או והביא חזר בך ואחר באצבעו חתך ואזלצואר

 בעוף ובין בבהמח בין פם~ח ושחיפתו חוא שחייח ודאי אזהשחיפח
 בשעת במרגיש דנם וכתב זח בענין י"פ ס"ק בדע"ק ועייןעיי"ש,
 ולא מהצואר אז הסבין שחגביה יודע אם באצבעו שחתךשחיפת
 שחופ רוב בבר הי' שחגביה ובפרם חסף על אח"ב חסכין יותרהוליך
 שם. בעוף אף בהפ"מ להקל צדדיםיש

 אם שבתב ח' סע"ק כ"ג סימן בבאח"פ ועיין לחיהשיר. "פע(
 עיין נבעוע חשוחפ שאין בשרח במימנים חאוחז של חאצבעחתך

 חשחיפח תורת בספר כתב גם עכ"ל, ב"ד שאלח ב"י חינוךתשובת
 חבל אאם כשר העוף את האוחז חמסייע באצבע חתךשאם
 )עיין חבם שאלת בלא לחכשיר אין טקום וטכל שם. עיין חעניןלפי
 ס"ה ס"ק בק"י יעקב במנחת גם מ"ב( סימן ב' חלק סנדיםבפרי
 באלו לעצסו קולא לחורות שו"ב למתם ואסור שמיים, בזח שכתבמה

 דעתו אומד על לעמד שיוכל גדול ויר"ש מופלג בשו"ב רקענינים
 אצל יבוא רק גדול בהפסד אף בעצמו יורח לא הוא וגם וח,בענין
 איסור לם6ק ח"ו לבוא יוכל בקל כי לחכריע חראוי תמורחהחכם
 עיי"שש.נבלח
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 בשיעור ונתעכב ,,( הר שאינו בסכין בהמה שהט אםוכן
 פסולה. ראשון סימן של האהרוד מיעוט בשהימתשהייה

 : ררסה ייניכא.

 ורהק הצואר על הטכין שהניה כגון כיצד, דרסה,ב(
 משיכה, בלא המימנים ופטק קישות או צנף כהותךלממה

 ח 5 ז ה י י 1 קם
 סעיף כ"ג סימן דעה יורה בשו"ע עיין הד. שאיגועא(

 בפתהי ועיין עיי"ש. פסולה וכו' הד שאינה בסכין בהמה השוהפד'
 יהא כמה כ"א סימן יעקב בית בשו"ת ועיין שם שכתבתשובה
 הד מקצתו בסכין לשהוט מותר אם וגם הסכין, של הידודושיעור
 זה. דין מקור באריכות ט"ש כ"ה לעיל הערה ועיין הד, אינהומקצתו

 בבת הראש את התיז תגן כ, ל, הולין בגמרא ררטה.עב(
 כאדם אהת בבת הראש את התיז ופרש"י וכו', פסולהאהת
 עכ"ל, דרסה והיא ופוסק בכה הסכין דוהק דלעת או קנההמתיז

 כדרך הצואר על בסכין שהכה כגון כיצד דרסה בפ"גוהרמב"ם
 שהניה או והובאה הולכה בלא אחת בבת הסימנין והתך בסייףשמכין
 שהתך עד כישות או צנון כחותך למפה והתך ודהק הצואר עלהסכין

 כיצד דרמה א' מעיף כ"ד סימן ובשו"ע פמולה, זו הריהסימנים
 צנון כהותך לממה והתך ודהק הצואר על הסכין שהניהכגון
 שנא' אסורה שדרמה והטעם שם. וכו' פסולה זו הרי קישותאו

 בטשיכה הץ טה לשונם, שהוט הץ מלשון משיכה פירוין"הפהפ"
 ומשך אלא ושחט אין ב ל, שם ובגמרא במשיכה, שהיפהאף

 דדרסה לן דקיימא דאף השמ"ה וכתב והובאה, בהולכהכלומר
 בשאר משהייה דרטה המיר בהא מ"ם שלו, הדיגים לכל לשהייהשוה

 במיעופ ודרס שהיטה בשעת בידו לבדו הקנה דתפס היכאמדיגות,
 לענין מ"מ בכה"ג, גשהייה מקילין מדינות בשאר דאף דידי'קטא
 א' דבשהיפה כיון בתרא כבמיעוט ודינו מקום בכל המירדרטה
 להקל שקשה שכתב שם י"ה, ס"ק התניא בשו"ע ועיין עיי"ש,נעשה
 הקנה בתפם בזה להקל צדד י"ג, מי' בשפ"ד אך ע"ש. בהפ"ם אףבזה
 שם י"ה בם"ק ועיין ע"ש. הס"ט במקום קמא במיעום ודרסלבדו
 שלא דאפילו ומשטע קמא במיעומ פוסל אינו דדרסה בפשיפותשכתב
 הזבה במנהת וכתב שם, לבדו הקנה בתפס להכשיד דעתובהפ"ם
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 כמלא שאינו קמו בטכין שחמ אם וכן ופסולה. ררמהטקרי
 בהבאה או בהולכה ,ד( והמפרקת העור עם 4( צואריםשני

 ח פ ז ח י ר 1 קט

 חכם שאלת בלי זה בענין בעצמו יורה לא שוחם דסתם שםובטנח"י
 כ"כ חד שאינה בסכין דבשוחמ שכתב ההיים דרך בספר ועייןעיי"ש,
 תת מוסיף הוא דאם השחימה, באמצע כח תת יוסיף שלא ליזהרצריך
 אלא ופסולה, שהוא כל דרסה תנועה האי הו"ל השחימה באמצעכח
 ובשו"ע עיי"ש, אחת בתנועה יגמור כן קצת בכה לשחום שהתהילכמו

 כשאינה הצואר על הסכין לדחוק דמלתא דאורהא כתב כ"ג, סי'התניא
 שדוחק ואף כלום בכך אין והבאה חולכה דרך שהוא דכל מאדחדה
 כל מ"ם באלכסון אלא בשוה למפה יורדת ואינה ממה כלפיהמכין
 והבאח בהולכה כשפסק אבל בה, לן לית הפמק בלי ומביאשמוליך
 דלכתחילה נודאי ום"ם עיי"ש, דרסה טשום בזה יש אחת רגעאפילו
 ותבוא בזה נזהרים האומנים והשו"ב דחק, שום בלי לשחומ ליזהריש

 בספר ועיין שם(. תורה בדעת ועיין הזבח )דעת עיי"ש ברכהעליהם
 שגה"ק שכתב ז' אות הבית בתיקן ה' סימן ה"ש על שאולבית

 המבעת על בבואו הסכין לעקם שלא לו אמר זצ"ל, טגורמהרי"ם
 הקשה המבעת על פעמים כמה הסכין ולהביא להוליך מומב רקהקשה
 הוא, והבאה הולכה ע"י דהא הוי לא ודרסה לשניים הקנה שיחתוךעד

 מעוף לאכול שלא עצמו על מחמיר היה הנ"ל הקדוש שחרבועיי"ש
 שם. הזבח נמנחת ועיין עיי"ש, הקשה, המבעת על הסכין שבאכזח

 ובשו"ע ם', הלכה ב' פרק שם )רמב"ם צווארים. שניעג(
 לצואר והוץ צואו כמלא בסכין יש אם ב' מעיף כ"ד סימןשם

 א'( )ל"א שם הגמרא מסקנת וחיא פסולה, לאו ואם כשירה צוארכמלא
 לעיל( שבארתי השיעור )כפי ארכו מדת מכיל שאינו בסכין שחמואם
 לכה"פ ארכו המכין מדת להיות צריך והובאה בהולכה שחם אםאפילו
 בהובאה או בהולכה שחם אם אולם משהו ועודף הנשהם צווארכמלא
 פחות בסכין בעוף מקילין ויש צווארים, ב' כמלא להיות צריךלחוד
 עכשיו הטהג הסכין מדת שיעור נתקבל כבר אמנם השיעור,טזה

 השחימה(. )תורתאצלינו,
 שם, ב' סעיף כ"ד מימן רם"א והמפרקת. העור עפעד(

 מעיף חד,טה ויטמלה ג' ב' א' קמן סעיף שור תבואותעיין
 מותר אינו צוארים שני כמלא בסכין בשיש דאף שכתבוב'

 הסכין מראש כשהתחיל אלא לחוד בהובאה או בהולכהכששחפ



 זפחיט שלמקומןא

 יבוא ש5א וכדי עוקע 15 שיש בסכין ששחמ או5בד,
 שחפ האם דרמה. הוה בראשו, כבד דבר תחב חלדה5ידי
 על עה( אצבעו הניח אם או גדול, בסכין גדו5 עוהאפי5ו
 לתפום 5הוהר יש וגם דרסה. משום לאסור ישהמכין

 פעמים היטב יתפסם לא שאם שחימה, בשעתהסימנים
 מרתתין שידיו ומי : דרסה לירי ויבאו והנה הנהשנשמטים

 ח פ ז ת י ו 1 קם
 חידוד שמחסת אע"פ ואז חסכין אורך כל להביא או להוליךוכוונתו
 חמכין במקצת התחיל אם אבל כשר, אחד צואר במלא נשחפהסכין
 נתכוון לא אם וכן ואילך, סהטס צואריס ב' כשיעור שיהי'צריך
 שיהא צריך במקצתו מקום איזח עד כ"א הסכין כל לחביא אולהוליך
 שלא לכתחילה שמתכוון ומי מקום. אותו עד חתחלהע ממקוםהשיעור
 באותו הסכין ראש שיניח צריך לחוד בהובאה או בהולכה רקלשחופ
 כל להעביר ויכוון חצואר % ולא לשחופ לחתחיל שרוצה הצוארצד

 כלום חצואר תוך ממנו ישאיר ולא השני בצד כלו שיהי' עדחסכין
 הבושם בערוגת וכתב עיי"ש, צוארים ב' מלא אם כי בסכין איןאם
 בפחות יפסול מדוע עוף אבל בהמח תינח שהא בזה, שתמה א'אות
 לפי יש הרי א"כ אחד סי' רוב רק בעוף צריך דאין כיון צואריםמב'

 וכיון דבהמח, מימנים ב' לשהופ כדי אחד צואר בשיעורהאומדנא
 חתורח מן די דבעוף ממילא בבהמה, צוארים דב' השיעור אמרודחז"ל
 דעח יורח חלק סופר בכתב ועיין שם. עיין א' צוארבשיעור
 בהולכח לשחופ שרגיל בשו"ב שנשאל בדבר שם שכתב י"גסימן
 לא השחימח לצמצם ברצותו וגם כך באומנתו שהורגל מפנילבד
 רואין ואנו גדול בסכין ד,טוחפ דכיון והעלה הרגלו, לשנותיוכל

 לחו,ט אין זה דבר גורם ואומנתו שהורגלו אלא לשנותשרוצה
 אבל שם, עיין לכתחילח אפילו כך לשחופ לו ומותר ידךוםשמא
 על לעבור כן דחנוהג שמיים אלי' סכתב בשם כתב פ"ז כללחמנ"ז
 נוח חריפותו להראות כדי לחוד בהובאח או בהולכה ויטוחפדבריחם

 עיי"ש. נברא שלאלו
 בדיעבד, אפילו להחמיר דיש כתב ובה"י אצפעג הניחעה(

 שכושב בד"ק ועיין דרם, שלא לו ברי אם להקל יש מרובה בהפמדום"ם
 יותר ממוך חקתא על האצבע יניח שלא הקתא באחיזת להחמירדיש
 עיי"ש, מכהט בתחתיו ולא לאצבע בממוך גם שייך דרסה דחששללחב
 הסכין לאחוז שמוהי שכתב ס' סי' ג' חלק יעקב שבות בתשובתגם
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 שמתוך ישחטה לא שכור וגם מופלג זקן לשתוט. לואסו
 בין ,,( אסורה וררסה ,1(. ררסה לירי יבאו כבריםשיריהם
 בוהטם. ובין בקנה בין בהרא במיעום ובין קמאבמיעום

 ח ב ז ח י ר ו קם

 חשש יש א' דביד י"ל ואדרבוו דרסה חשש טשום כאן ואין ידיובשתי
 הסכין לאחוז מותר בעוף גם אם איתפרש ולא עיי"ש, דרםה שליוחו
 להחמיר. יש דבעוף נראה ואהלוון מור שו"ת ולדעת ידיו,בשתי

 שמיחה כתב כ' אות ב"י בהגהת חכנה"ג דרפח. לידיעו(
 שלא ואף כהפ"ם שהתיר בתב"ש ועיין בישיבה, שוחפ שחיהבשוחפ
 פופוד"ע בספר ועיין )נוע"ם(, דרם שלא יודע אם לצדד ישבהפ"ם
 דדוקא לעוף, בבהמה בין בזה חילוק שיש שכתב פ"ז, םי'תליתאי
 בלי בישיבה שוחפ להיות קשה הארץ על שמוגח כיון חמירבבהמה
 אך יושב, לי ומה עוטד לי מה בידו שאוחזו בעוף אבלדרםה,

 סק"ה, שפ"ד וכ"כ בישיבה, לשחופ שלא להחמיר נוהגיןבמדינותינו
 שתה אם ומכש"ב עיף כשהוא ישחומ שלא דרמח דחשש כללי עודוכן
 הדברים באלו מקילין יש ובדיעבר חריפים משקאות או יי"שקצת
 מביא ואהלות מור ובשו"ת בשחימה. קלקול שום היה שלא לו בריאם

 שום בה להחויק יכול שאינח עד חולי ע"י אתת יד לו שכבדהבשו"ב
 לו תופם אחר אם דאף להחמיר שיש והשיב השני, בידו ושוחפדבר

 בשתי כח לו יהיה שהשו"ב דבעינן שו"ב להיוונ לו אםורהמימנים
 לו אסור עליו כבדה אחת יד ואם הראוי, בכח בשתיהן וישלופיויו

 וכתב כבדווע שום הב' ביד מרגיש שאינו אף השני בידו אףלשחופ
 םי' קמא, שלום שאילת בשו"ת ועיין עיי"ש, ע"ז פעמים כמהשם
 נירקב ימינו שביד האמצעי באצבע חולי לו שיש בשו"ב שנשאלקי"ה
 משתסש והוא מרע כאבר הוא והרי כחו ואפם בראשו מהאצבעקצת
 לחשש שחיפתו על טפקפקים ויש הבריאים אצבעותיו בארבערק

 אין וודאי גבורתה איש וכיד אמונה שידיו רואים דאם והשיבדרםח,
 כ"א דוקא אצבעותיו בחמש שישחופ התורה קפדח דלא כלל לולחוש
 אבל שהוא שו"ב ולענין תשובה( )דרכי עיי"ש גברא בכחשתחיה
 גבווז, ובשלחן ופת"ש בבאה"מ עיין לשחופ. מותר חוא אםרחם"ל,
 לשחופ יכול שפיר שבת דלצורך שכתבו ש"פ, םי' ביור"ד אליהווכםא
 מצבח בקונפרם אדם בבינת ועיין הוא, אלא אחר שו"ב שם איןאם
 אבל ביתו בתוך לשחופ טותר דמתא שו"ב חוא שאם שכתבמשח
 כתב םק"א י"א, םי' ובך"ק שם, אסור לביהו בחוץ לאשחופללכצן



 זיחים שלמקומן41

 : הלדה ריניכב

 שהכנים כגון מכוסה ששחימתו כל כיצר, חלרה,ח(
 תחת הסכין שהחליר או ושחמ, לסימן סימן ביןהסכין

 ח ט ז ח י ר ד קט

 מחשיש ענין בשום לשחום שלא להחמיר יש הראשונים ימים ג'דבתוך
 בתשובה ועיין בדעתו, שפוי אינה האבילות שע"י כיון בשחיפהקלקול
 להתיר למעשה להלכה לסמוך יש הדחק דבשעת ז"ל רעק"אהגאון
 אבל באבל. רק הוא זה וכל הראשונים בג' אף לשחופ בלילהלילך
 לצורך בשר ואין הדחק בשעת אף ישחופ לא בכ"מ רחם"לבאונן
 לבו אין בודאי למאד גדול וצערו ב"ם לפניו מופל שמתו דכיוןהשבת,
 ועד"ק עכ"ד, ליזהר השו"ב שצריך דברים ושאד הסכין לבדיקתפנוי
 יד ואטר בשמאל לשחופ שלא שמואל זבח מהספר שכתב סק"ו ל',סי'

 אבל כן אמר בעלמא לזהירות דרק ע"ז הד"ק וכתב דידי' בימיןישחופ
 כל דעלמא בימין ולאיפר בשמאלו לשחוט אדם לכל מותר קצתלצורך
 שאין ידיו בשתי כששולפ וכ"ש בידו, כובד שאין בעצמושיודע
 שם. עיין לכ"ע בזהקפידא

 ס"ק ועשרון י' סעף בקומץ כמנה"ז ועיין אסורה. ודרטהעז(
 שבאים אחר דאדם וסיוע אחיזה בלי גסה לשחוט שאסור שכתבי"ד
 לאחוז אווז או אינדי"ק כמו גדול עוף לשחופ אסור וכן דרסה,לידי
 שמכביד מפני הקפנים בעופות כמנהג השנית בידו ולשחופ אחתבידו
 צריך דלפחות אלא ושהייה, דרסה לידי ובא עייפות גורם הידש

 השנית כידו ולשחוט אחת בידו היפב הצואר ולתפוס ברכיו ביןלאוחזן
 שהאחר אחר סיוע ע"י אפשר ואם דרסה, לידי יבוא לא ודאידבזה
 ברי כשאוטר בדיעבד ום"ם פוב, מה האינדי"ק או האווז אתיאחז
 עיי"ש. דוקא ובהפ"ם הנזכר נכל להכשיר יש דרסתישלא

 היכי חלדה ב' כ' וכגמרא כסה, החליד ופי' חלרח.עח(
 ושם לה, דמכסיא הדרה הבתים בעיקרי המתכסה כחולדהדמי
 אמרי רב בי פסולה. לסימן, סימן בין הסכין החליד ב' ל'דף

 העור תחת דאמרי רב לבי להו איבעיא יודע, אינו העורתחת
 רב בעי היקו. מהו מסובך צמר מהו, מפלית תחת יודע,אינה
 לאיסורא תיקו וכל ופירש"י תיקו. מהו סימנים במיעופ החלידפפא

 את חכניס י' הלכה שחיפה מהלכות פ"ג ברמב"ם ועייןולחומרא,
 הסכין את שהחליד או כדרכן הסימנים שני ושחפ העור תחתהסכין
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 הקשור ממלית תחת או ,ס( הבהמה בצואר מסובךצמר
 שחיטתו ושחט בשעוה בו מרובק שהמטלית אובצוארה,
 מסובך צמר להם שיש בכבשים ליזהר יש ולכן ס(,פסולה

 חלרה. לירי יבא שלא ,"( הממובך הצמר לתלושבצואריהם
 וכן פנ(. שתימה במקום הנוצות למרוט יש בעופווןוגם

 ח % ו ח י ר 1 קמ
 תחת ושחפ הצואר ועל הסכין על מטלית שפרם או מםובך צמרתחת

 וביור"ד עכ"ל, וכו' נבלה םפק זה הרי גלוי' הםכין ואין הואילהמפלית
 הםכין את החליד ח' ובסעיף וכו' כיצד חלדה ז' םעיף כ"דמימן
 כתב שם. וכו' הבהמה בצואר מםובך צמר תחת או העורתחת

 אוםר מםובך דוקא דלאו י"ג, ם"ק ותב"ש י"ב, םעיףהשם"ח
 מגודל צמר לו שיש כל רק מםובך כשאינו אף אלאבדיעבד
 גדולים שהנוצות בעופות וכן מהם, קצה נכםה שהםכיןבצוארו
 עיי"ש. בדיעבד, אפילו לאםור ישבצוארן

 כל צואר בתער לגלח מהדרין קהלות ובהרבה הפחמח.עט(
 תשחיטה(. )תורת הוא ויפה פוב ומנהג השחיפה, קודםבהמה

 י"ב, ם"ק בפ"ח ועיין ת', םעי' כ"ד, מימן שו"ע פפולה.פ(
 דימ דכרוך ג"כ שכתב כו"פ ועיין כרוך, וה"ה מדובק י', םעי'ושם"ח
 המטלית מהדקת שהכריכה באופן שיהיה שכתב רק מדובקכמו

 באופן כרוך המפלית אם אבל מצוארה, מעצמו יפול שלאבצוארה
 ועיין בעלמא, כיסו רק דהא חלדה זה אין הצואר מעל ליפולשיכול
 הוי אחת בפעם ליפלו וא"א מםובב שחוא דכל שכתב םק"זבשפ"ד
 עיי"ש. מםפקחלדה

 אילך מהכבשים הצמר לפנות םני לדינא ום"ם הפפופך.פא(
 בעופוח וכן לכתחילה, זהירות משום אלא לתלוש צריך ואיןואילך,
 אם ום"ם )מרדכי(, היים בעלי צער דאיכא ואע"ג הנוצות למרופנהגו
 מימן בםוף הרם"א בם"ש מלמרופ ליזהר יש זה בלא לשחופיכול
 הרש"ז(. )שו"עכ"ג

 שכתכ פ', ס"ק דע"ק עיין המרדכי, בשם ש"ך שחיטה.פב(
 משום המכין ע"ג לפעמים שנופל תלושה מנוצה אף ליזהרשצריך

 דאם בשם"ח כתב שם, לח שהםכין או ליחה כשהיא שםשמתקיימת
 ועיין עיי"ש. בדיעבד אף אםור שחיפה בשעת הםכין על הנוצותבאו

 להקל אין בתרא מיעוט בשחימת זאת אירע דאפילו םכ"חבדע"ק
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 צ( השחיטה קורם הבהטה מצהאר החבל להסיר ליוהריש
 בטיעוט במשהו אסורה וחלרה נד(. חלרה לירי יבאשלא
 אסור וכן בוושט. בנין טה( בקנה בין בתרא ובטיעוטקמא

 ח ב ז ח י ר 1 קט
 הנוצה עלתה אם בספק כנון להקל שם צדד ספיקות בצירוףאולם
 עיי"ש. חמימנים, שתיטת לאתר אולי או הסכין,ע"ג

 התב"ש כתב וכן י"ג סעי' חדשה שמלה עיין "השחיפחןפג(
 יבוא שלא חבהמח מצואר החבל ליפול ליזהר צריך יז"ל י"ר4ס"ק
 קצת כיסה השערה חוט אף ולכן שחיפה, במקום חסכין גגד ממנוקצת

 מקום על ממנו פליתו נפל ואם עכ"ל. תלרה מפעם לאמור ישמחסכין
 אבל כשר, ובדיעבד לכתחילה, ליזהר יש השחיפה בשעתהשתיפה
 בדיעבד. אף בכה"ג להפריף הוא הרמב"םדעת

 שחקר פ"ו, אות התב"ש בשם שכתב בפרם"ג עיין חלרה.פד(
 שיהא או מגולה השחיפח שיהא אם תורה שאסרה תלדה היאמח

 זה הניח חוא אבל נווני, בכל להתמיר שיש כתב ולכן מגולה,הסכין
 שחיפה דבעינן משום חלדה פעם שכתב מהראב"ן משמע וכןבצ"ע,
 מלשוז אולם מנולה, השחיפה שתהא אם כי קפדי דלא אלטאמפורעת
 שלא אסכין גם דקפדי משמע המכין יכסה שלא שכתבו חפומקיםשאר
 במם"ג הוא זה דין ומקור גווני, בכל להתמיר יש לכן סכוסהיהא
 יעשה שלא העור על וחם שוחפ כשאדם ליזהר צריך וז"ל הטור,הביאו
 שוחפ אם אמנם מהעור, ומתכמה הסכין בראש ושוחפ גדול קרעבו

 במקום שהסכין כיון בעור, סתכסח ראשו אם לחוש אין הסכיןבאמצע
 בזה מחמיר היה ממיץ והר"א סכוסח, אינו המימנים כננד בוששוחפ
 דלכתתילה שכתב רק הסם"ג כלשון בשו"ע חעתיק וכן הפור,עכ"ל
 ובזמן במקום נם פ', קפן סעיף בש"ך ועיין הרא"ם, לדברי לחושיש

 כגון בו ולשחופ שחיפה של הסכין פנימת על מפלית להשיםשמותר
 )גב העב בצד יכרוך שלא המפלית בכריכת יזהר חדחק, ובשעתביו"פ
 )שם"ת(. החלדה לידי יגרום שלא זה וכל החוד( מעל יותרחסכין

 שם, בתב"ש ועיין י', סעי' כ"ד מימן שם רם"א פקנח.פח(
 לענין כמו דינו דקנה קמא במיעופ והחליד בידו לבדו הקנח תפםואם
 וושפ"ד ש"ך עיין להם אחד דין ותלדח שדרסה לעיל, שבארתידרסח
 תעלח וה*רמ"ג שם. כ"ח, ום"ק י"ז, ס"ק התניא ובשו"ע י"ג,ס*ק
 קמא במיעופ דרס או והחליד לבד הקנח תפם אם לדין אף דזחלדינא
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 פו(. חלרה לידי יבא שלא עוקץ, לו שיש בסכיןלשחום

 : הגרמה דיניכג.

 במקחם למעלה בקנה השוחם זה כיצר, הגרמהפז(
 שחיטה במקום לשחומ שהתחיל או )(שחיטה, ראוישאינו
 וגמרה למעלה שחימה למקום חוץ הסכין והמה מעטושחם
 מקומות ארבע שיש בידנו וקבלה פסולה שחימתושם,

 בקנה למטה חטנים למעלה שנים לשחימה,הפסולין
 ח פ ז ה י ר ו קמ

 להכשיר דאין לדינא העלה המנח"ז אבל נהפ"ם, להכשיר לצדדדיש
 שם, עיין כהפ"מאפילו

 מה לשונם, שחופ הץ שנאמר חלדה אימור ופעם חלדה.פו(
 דכתיכ ממופה מפורעת שחיטה נלמד גם בגלוי. שחיפת אף בגלויהץ
 הנתחים את אהרן בני וערכו כתיב שחיפה ונבי האשה, ראש ופרעבה
 נבי אף בגלוי ופרע אשה מה לגז"ש ראש ראש וילפינן הראש,ואה
 על פעם לשאול דאין כתב בשם"ח אבל )מהר"ץ( בגלוי, שחיטהכהסה
 שם. עיין הלמ"מ דכולם הלכותאלו

 הפכעת סתוך השוחפ א', )י"ח, חולין במשנה הגרמה.פז(
 ושם וכו' קאמר לנולן עליונה שהוא הנדולה במבעת רש"י ופירשוכו'
 הכשר ממקום הוץ לצאת ידו שמכריע "הגרמה" ולשון ברש"י א,'מ',

 )בבא הכרעת נבי נירומיו את לו נותן בעין עין שוקל היה וכמושחיפה
 גרם אל בפמוק י"ג פ' כ' מלכים רש"י ובפירו,ט ב'( פ"ח,בתרא
 הזה הלשון מן שחיפה שבהלבות והנרמה פגם לשון וז"ל כתבהמעלות
 עכ"ל, למעלח גכשושית במין ונראה ויורד והולך ששוחפהוא,

 המקום מתחילת בושט השחיפה מקום הל"ה מהלוש פ"אוברמב"ם
 פרצין להיווו ויתחיל שישעיר מקום עד סתכויץ אותושכשחותכין

 ממקום למעלה שחפ הל"ו ושם בוושפ, השתיפה מקום הוא זהבכרם
 בני מתחילת והוא זה ממקום למטה או הושפ תרבץ הנקרא והואזה

 פהטיפוי בקנה השחיפה מקום הוא זה ואי וכו', פמולה, שתיפתומעיים
 בקנה השחיפה מקום הוא זה וכו' הדיאה כנף ראש עד ולמפהכובע
 למעלה כקנה השוחפ זה כיצד, הנרמה י"ב סעיף כ"ד מימן וביור"דשם,

 אסורה דהגרמה הטעם כתב ומהרי"ץ וכו/ לשחיפה ראוי שאינובמקום
 הנפש דם אין שחיפה הכשר כמקום שלא למפה או למעלהדכשהגרים
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 וחיה בבהמה בין בקנה למעלה א( : הן ואלוובוושמ,
 מחוטי למעלה שחט שאם פח(, הכובע שיפוי ער בעוהבין

 בין בוושט ולמעיה ב( הגרמה. הוה טשהו אפייוהגרגרת
 מקום דהיינו הוושט, תורבץ עד בעוה בין וחיהבבהמה
 פט(. הגרמה זו הרי בטקומו עומד ואם מהרחב, בושחותכין

 אונה שתמשוך מקום ער וחיה בבהמה בקנה, ולמטהג(
 שתמשוך הצואר אורך כל והיינו השמאלית,העליונה
 במקום בקנה שחט ואם כררכה, לרעות צוארההבהמה
 נגר בשיעור בעוח, בקנה ולמטה הגרמה. זו הריהזה
 וחיה בבהמה בוושט ולמטה ר( רידה. וושם שלמטה

 ח פ ז ה י ר י קמ
 דכולם שחיפה להלכות מעם לתונ שאין כתב השם"ח אבליוצא,
 הם.הלם"ם

 עד הגדולה מפבעת אפילו מכשירין ויש כופע. שופויפח(
 מונרמת זו הרי כובע בשפוי ננע ואם כובע השפוי בתוךשישהום
 מלא ששייר אם כי בכה"נ מחמירין אנו אבל כשירה, הימנוולממה
 יעשה שוחפ וסתם הראש, כנגד כולה פגי על הגדולה מפבעתהוט
 י"ז(, נ"פ, )ישעיהו, פראהיו "שזעח וכאע ומימן רמז נתן וסהר"ץשם
 שתהא לשחיטה ישועה הוה בקנה כובע הופוי שייר ואםפירש

 בתוך שהפ שאם כהמחבר לדינא שכתב וב' סק"א פר"ה עייןכשירה,
 אכן בהפ"ם, שלא אפילו כשירה למעלה שהוא כל סהם ושיירהחיפין
 למעלה דכששחם וכתב בזה החמיר שם ושם"ח ו', ה', ס"קבתב"ש
 החופין בין ששחט דהיינו בחיפין נגע שלא אעפ"י הגדולהמפבעת
 לשחופ לבל הכו"פ וכתב דוקא, בהפ"ם כ"א להכשיר אין הפבעתובין

 להעבירו יש למעלה השוחם ושחפ עבר ואם הגדולה, מפבעתלכתהילה
 להחמיר יש ובלא"ה הראשונים, של גדר ופורץ הדעת מקלי הואכי

 עיי"ש. בחומי בגגע כלל בקיאים אנו אין כיבזמניגו
 ובדיעבד, לכתחילה לשהיטה הקבוע מקום וגבאר הגרמה.פפ(

 מצד למעלה השיעור בוושפ לשחימה, כשר למפה מלמעלה הצוארכל
 הרמב"ם לדעת והוא ללחי( דבוקו )מקום חושט, תורבץ עדהראש
 וכתב צ"ם( )4-י~ אצבעות, ארבע הפור ולדעת אצבעות,שתי

 שכל הקדמונים ביד קבלה : ב' סעיף כ' סימן דעה ביורההרם"א
 כשכופפין הבהמה אוזן שם שמגיע מקום עד השיעור וחיהבהמה
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 פרצים להיות ויתחיל הוושט שישעיר ער השחיטהמקום
 זפק. של נגו ער בעוף בוושט ולמטה הכרם. כמופרצים
 שאין ובעוה ולבן אחר עור רק לו אין שהגגוהסימן,

 לגוה. האגפים חבור התחלת ננר עד אווזא, כגון זפקלו
 : עיקור דיניכר.

 שדחה או פבום בסכין ששחם כגון כיצך, עיקורצ(
 הוה השוחט, בגוה או בכותל רגלו שחיטה בשעתעוח

 אפילו בלחי חבורם ממקום קצת הסימנים שנעקרועיקור,
 עיקור עשה ואפילו ופמולה עיקור מקרי זה כלמשהו,
 יש ולכן נבלה. וו הרי האחרון המימן של בתראבמיעוט
 ומן הכותל סן אותו שירחיק תרנגול כששוחט?היזהר

 ח ב ז ה י ר 1 קמ
 שישעיר מקום עד בוושט למטה השחיפה, גבול קצה וזה עכ"ל,אותה
 בהפ"ם ובדיעבד הגולה, מטבעת למטה לכתחילה למעלה בקנההאריג,
 למפה היינו החוטים, מן מעט רק השאיר הוא אם הימנה למשהאפילו
 האונא כנף קצה עד הגוף לצד בקנה ולמפה כשר, כובעמשפוי
 כלפי למעלה בוושט ובעוף נפוחה, כשהריאה השמאליתהעליונה
 התחלת של והסימן הזפק, )ראש( גג כנגד ולמטה בקנה, המממןהמקום
 לשחופ צריך ולכתחילה בוושט, שיש כמו קרומים שני לו שאיןהזפק

 במיעום בין הגרמה להטריף והמנהג והקיפו. ארכו של הצוארבאמצע
 שכתב מק"ז עמ"ז בוושפ. ובין בקנה בין בתרא במיעוט ביןקמא
 דאורייתא דררא חשש יש וחלדה דרסה דבשהייה הבדל, ישדמ"מ
 רק הוי דלא בהגרמה משא"כ מדרבנן, עכ"פ הרשב"א ולפירושוכו'
 עיי"ש. לחוד מנהגמצד

 שמואל אפר יחודה רב אמר א', ט', חולין בגסרא עיקור.צ(
 ועיקור, כו' שהייה הן ואלו כו' שחיטה הלכות יודע שאינו טבחכל

 ופירשו עיקור, היינו הגרגרת את ופסק הוושפ שחט רש"יוכתב
 את פמק נקרא וזה פגום בסכין ששחט דאיירי דבריו שםהתוספות
 עוד וכתבו וחונק, קורע אלא שוחט אינה שהפגימה משוםהגרגרת,

 חוץ ונשחט הסימן שנעקר "עיקור" פירש גדולות הלכות דבעלשגם
 כגון כיצד עיקור הלכי"ד מהל"ש פ"ג והרמב"ם עיי"ש, כו'למקומו
 שניהן או מהן אחד ונשמט הושט או תקנה והיא הגרגרתשנעקרה
 עיקור פ"ו סעיף כ"ד מימן וביור"ד שם, וכו' השחיפה גמרקודם
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 בכותל שחימה בשעת יא( רגלו העוף ירחוק שלאהגוף,
 אלו הלכות חמשה רכל במשהו. עיקור ויעשה בגופואו

 אפילו במשהו פוסלין ועיקור הגרמה חלרה ררסהשהייה
 ב( בתרא במיעופ ובין קמא במיעומ בין כראוי, הכלשחמ

 ח פ י ת י ר ו קם
 ורמז וכו'. מהבשר או מהלחי הושפ או הקנה שנעקר כגוןכיצד

 תמ"ץ ובגימפריא מגפח, אותיות פגים"ח בפשהו שהוא הסכיןלפגימון
 במשהו. פגימה אף בכהשהו, אסור חמץמה

 תרנגול השוחפ כתב כ', סעי' כ"ד, סימן בשו"ע רגלהצא(
 בקרקע רגלו ינעץ שלא יגביהנו או בקרקע רגלו שידחוק ליזהרצריך
 חדין והוא י"ח, סע"ק הם"ז וכתב עכ"ל, הסיטגים יעקור שלאכדי

 מקום מכל עקור הסימן אח"כ ומצא נזהר לא ואם כותל, אצלבשותפ
 )שם"ח ושינגולת, וה"ה תרנגול דוקא ולאו )משבצות( ספק, אלא הוילא
 דכשנכנס סק"ז כ"א סי' התב"ש כתב גם ל"ו( ס"ק ותב"ש כ"ה,סעי'

 אך עיקור. בלי קצת חסכין לנפות יכול קצת חמבעות לביןבסכיגו
 מכשול לידי שיבוא שאפשר לכתתילח כן יעשה שלא כתב שםבשם"ח
 במנהג ע"ד סי' חיור"ד )מכנה"נ( תיי בעי בשו"ת עייןעיי"ש.

 ותופס אגפיהם עיקום ע"י אחד ביד העוף את אוחז שחשוחפהסקוסות
 דמנהג כתב מ"ם זה, למנהג קצת שצידד השנית, בידו ושוחםבידו

 מתזיק בספר אך עיי"ש, הנף שמופת תששת מצד לעקם שלאוותיקין
 שסעקמיס ישראל שבארץ השוחפים מנהג חביא א' אות כ' סי'ברכה
 על להשגית דאין וכתב אחרת ביד ושוחפין בידם ותופסיןהאגפים

 כלל מצוי אינה כמעפ כי הגף לשמופת לחו,צ שיש כזההמגמגמים
 ולאתוז הכנפים לעקם במדינותינו נוהגים וכן עיי"ש, הגף ישמפשעי"ז
 עיי"ש. זה בטימן בלק"י במנח"י וכ"כ הב', ביד ושוחפ א' בידואותם

 נודע לא דאם שכתב י"ד, ס"ק דע"ק עיין פתרא. פפיעופצב(
 שכושנקרע לתלות דיש בסתם לתוש אין בתרא במיעופ המיעופשנקרע
 אם לראות הוושפ במשך וכן מחסימן משהו נקרע דם להוציאהוורידין
 בחפ"ם, ושלא אף להחמיר אין בתרא במיעופ קרע ספק ויש כולונשחפ
 פסול דאירע דכיון שחוא כל אפילו עיקור כל להפריף נוהגיןואט

 )ש"ך חושפ, ניקב ו,צמא חששא משום הכל להפריף נותגיןבשתיפה
 למה שלמים הזבחי והקשה ד'(, סעיף תשובה ובפתתי כ"ג,ס"ק
 שלא כמו לחוי בתרא, במיעופ אפילו הנ"ל החלכות חבהפהיופטלו
 אבעיא זח דבר מתוץ, וחוא 9 ברוב דכשר חאחרון בטיעופ כלוםושחפ
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כת

 י-
 : שמוטח

 כשר, השני נשטפ ואה"כ בעוף אהר סימןשהט
 יורע אינו ואם פסול. השני שהמ ואה"כ מהן אהרנשמם
 נמצא אם וכן שהיטה, אהר או שהיטה קורם נשמטאם
 נשטפ השהימה קורם אם יורע ואינו שמוט השהוטטיטן
 הטמוטה צ". פסולה בשהימה ספק כל הז"ל אמרו אה"כ,או

 היבורן, ממקום הנשהט בהיי המימנ*ם שנעקרוהיינו:
 ח ט ז ח י ר 1 קם

 והפעם להומרא, ועבדינן ס"ו( בהערה לעיל )עיין בגמרא אפשיפאדלא
 מה בהכשר, השהיפה כל דנעשה ופסק" רובא "שהפ כמו דמידלא
 באהד בשהיפה, ונפסלה פסק ולא הסימנים רוב שהפ אם כןשאין
 לא ועדיין אהת מעשה דהוי כיון בתרא במיעופ הנ"ל, ההלכותמה'
 האהרון במיעופ בפסול השהיפה כל נעשה הרי ראשון, מעשהגמר
 ונשהם שהיפה קודם נעשה בין הוא ועיקור שלמים(. )זבהי פריפהולכן
 וגם כ"ד( ס"ק ותב"ש )שמ"ה שהיפה, בשעת נעשה וביןאה"כ,
 הלכות וההכחטה מקום, בכל ולאסור לההמיר נוהגין פגום דסכיןבעיקור
 אמנם בתרא או קמא מיעופ בין נם"ם שאין נתבאר כבר אלושהיפה
 אנו אבל בתרא. במיעופ ועיקור בהגרמה להקל פוסקים איזהדעת

 הכם ובהוראת להקל יש אולי הדהק בשעת ובהפ"ם זה בכלמהמירין
 ועוה הרב בשו"ע ועיין )פרם"ג.דוקא.

 )בעוף הוושפ את שהפ א'( )כ"ה, שם בגמרא "פסולה"צג(
 נשמפ כשרה, הגרגרת נשמפ ואה"כ שם( רש"י אהד בסימןשהכשרו
 הגרנרת נמצא ואה"כ הוושפ את שהפ פסולה, שהפ ואה"כהנרגרת
 זה שהיפח, לאהר או נשמפה השהיפה קודם אם יודע אינושמופה
 פ"ג ובהרמב*ם ע"כ, פסולה, בשהיפה ספק כל ואמרו מעשההיה

 נשמפ ואה"כ רובו או בעוף אהד שהפ וז"ל פ"ו י"ד הל'מהל"ש
 את שהפ ואה"כ סהן אהד נשמפ ואם כשירה, שהיפתו השניהסימן
 ידוע ואין שמופ השני ונמצא סהן אהד שהפ פסולה, שהיפתוהשני
 פסק וכן שם, נבילה מפק הרי שהיפה אהר או נשמפ שהיפה קודםאם

 דגם שכתב שם בשם"ה ועיין שם. י"ה, י"ז, סעיף כ"ד סימןבשו"ע
 שמופה היה שלא שמופה בשעת הרגשתי לומר נאמן אינוהשוהפ
 הי' שלא ומצאתי שהיפה אהר בדקתי אמר אא"כ ע"ז לעמודשא"א
 עכ"ל. השהיפה על שנאסן כמו יהידי אפילו נאמן שאושסופה



 זבחים שלטקומןא

 אפשר - שחיטה בשעת הסימנים לתפום נוהגין דאנווכיון
 5ברוק שוחט כ5 צריך לכן מ,, שחוטה שתיעשהלשמוטה
 אם 5ראות מידו העוף יזרוק טרם השחיטה אחרהסימנים

 רוב שחט אם 5בדוק צריך וגם צה(, שמוטה היה5א
הסימנים.

 : הפימנים בדיקת דיןכו.

 השחיטה אחר בסימנים שיבדוק צריך השוחטצו(
 ובעוף אסור שחוטין שרובן ראה 5א ואם רובן, נשחטואם

 ח ב ז ה י ר 1 קמ
 ושחופה שמופה א'( )נ"ד שם בגסרא שחוטה,  שתיקףטהצד(

 )רש"י( שחיטה, אחר או נשממה שחיטה קודם אם אם יודעואינה
 לא נחמן, רב אמר כו' שחוטה שתיעשה לשמוטה אפשר שאיכשרה,
 לשמוטה אפשר ושחפ בסימנים תפס אבל בסימנים תפס שלא אלאשנו

 דברים במה וז"ל י"ז הל' מהל"ש פ"ג וברמב"ם ע"כ. שחוטהוותיעשה
 אפשר ושחפ תפמן אם אבל כששחם, בידו הסימנין תפס שלאאמורים
 זו הרי ושחופה שמופה נמצאת אם ולפיכך העיקור, אחרשתישחפ

 י"ח. סעיף כ"ד סימן בשו"ע פסק וכן שם, נבילהספק
 חילוק שיש מאחר ז"ל מחר"ץ הקשה שמוטה, חיח לא אםצה(

 את הפוסלות הלכוון ששה למנות להם היה לשמופח, עיקורבין
 שחיפה, בשעת שנעשה מה רק מונים שאינם ותירץ ?השחיפה

 ועיין שחיטה, לאחר או שחיפה קודם גם להיות אפשר שמוטהאבל
 שם.בתבו"ש

 השוחפ א', סעיף כ"ה סימן שו"ע שיבדוק, צריך ה?יהפצו(
 וז"ל שם. וכו' רובם נשחטו אם שחיפה אחר בסימנים שיבדוקצריך

 שחיפה, לאחר לבדוק צריך השוחט כל י"ב, הל' מהל"ש פ"אהרמב"ם
 עכ"ל, ומהיר זריז השוחם היה ואפילו נבילה זה הרי כו' בדק לאואם

 הטבח שמואל אמר יהודא רב אמר א'( )פ' שם בגמרא הדיןומקור
 אליעזר ר' מאי בדק לא כו', שחיטח לאחר בסימנים שיבדוקצריך
 איסור בחזקת בחייה דבהמה והפעם וכו'. באכילה ואסורה פריפהאמר
 דאין מ"ש היטב בבאר ועיין כראוי, שנשחפה לך שיודע עדעומדת
 בשו"ע וכ"כ דוקא, בידו למשמש שצריך רק לבד הראי' עללסמוך
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 כובע שיפוי על ,ז( אגודל תוקף זה. בדרך לבדוקצריך
 אם לראות יכול ו~וז לחוץ הסימנים יפלטו הדחקומתוך
 הסימנים חזרו דאם שמוטה, עשה לא אם וגם רובןנשהפו
 הטיטנים, נשמטו שלא בידוע האגודל שהסיר לאחרלפנים
 צח( וטרפה שמומה הוה לאוואם

 : כלל בדק %א השחיטה אחר מידו העוף זרק אפ דיןכי.

 אם צטג כלל בדק ולא שחיטה אחר העוף זרקאם
 נופלת כובע והשיפוי כראוי הסימנים שנשחמו מידנמצא
 וכשרה. המימנים נשמטו שלא בידוע הפה, דרךלחויו

 ח ב ז ה י ר י קמ
 דא"צ כתב א' סעיף בשם"ח אבל הכנה"ג, בשם א' ס"קהתניא
 עיי"ש. ראי' ע"י לבדוק שרי רק בידולמשמש

 בדעת עיין שם, בהגהה הרם"א לשון וכו'. אגורל תוקףצז(
 שנדחקים אף קצר חוא השחיפח כשבית דלפעמיס שכתבקדושים
 לפנים מאליהם להתזיר א"א מ"ם אגודל דתקופת הדתק ע"ילחוץ
 באצבעו קצת להם יעזור לא אם מעצמן לתזור המקום להם צרכי

 את מעט שיקרע יותר ונכון בזה, חשש ואין הנקב פי אתשיעברו
 כ', סעיף בקוםץ כ' כלל הזבח במנחת עיין מעצטם שיחזרו כדיהעור

 שראה רק השחיפה אחר אגודל תקיפת השוחפ ע~טה לא אםובדיעבד
 והבדיקה(. )השחיטה כשר כדיןשנשחפ

 אם ובדיעבד שם, הרם"א לשון כאן עד וטרפח. שמופהצח(
 מימן הרם"א וכתב ב'( סע"ק כ"ה )ש"ך כשר שמופה אחר בדקלא
 שחפ כך ואחר הסימנים נשממו אם ודוקא בהגהה, פ"ו סעיףכ"ד
 לענין ונ"ם בו, מועלת שהיפה שאין אלא כשר כחייו אבל פריפההיא
 כ"ד סימן שור בתבואת אבל עכ"ל, כשירות שהם שלו ביצים אוחלבו
 הכל החולקים שלדעת ומסיק הרם"א, בדברי בפלפול האריך כ"ואות
 כ"ב( )סע"ק שם הש"ך דעת וכן כלל בהם להתיר פתח ואיןאטור

 עכ"ל.והפר"ח
 כתב י"ז סעיף כ"ד סימן בהגהה הרם"א כלל, בדק ולאצפ(

 הזריקה דמחמת אמרינן לא מידו העוף זרק דאפילו וז"ל מהרי"קבשם
 שמוט היה שלא לומר נאמן השוחפ מיהו ופמולה, נשמפ הפרכוסאו

 לחלק סברא דאין שכתב כ"ח מ"ק נספ"ד ועיין עכ"ל. שחיפהבשעת
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 ק( שטופה שהיא בירוע השחיפה בית דרך נרפלתהשם

 ה,ומרפ

 : טיטן רופ רק נשחפ שלא ומצא פדקו השרף שירק אחר אפ ו*ןכה.

 נשחם שלא ומצא בדקו מידו העהש שזרק אחראם
 הוושם רוב רק נשחמ אם : חלוק יש בזה סימן, רוברק

 רובו. נשחט ודאי וא"כ ברוחב להתקרע דרכו שאיןכשר,

 מצא הקנה רוב רק הוושמ רוב נשחמ לא אםאבי
 רובו נשחם היה לא שמא רחיישינן להמריף, יששנשחט

 דרך שכן רוב, ונעשה נקרע העוף של פרכוסו ע"יורק
 שני פנים כל על שיהיה וצריך ברוחב, להתקרעהקנה

 קא(, הנשחמ שלשלישים

 ח ט ז ח י ר ו קם
 לאח"ש שגשמפ בקנה לתלות הזריקה ע"י הקנה או הושפ נשמפבין
 עיי"ש. ד' ט"ק כ"ה סי' כש"ך לם"ש דמי ולא מבושפ יותר חזריקהע"י

 שמופה, של אחר אופן עוד יש שטהיה. שהיא בידועחק(
 כתרנגולים, כן נמצא רוב פי ועל לממה, יורדים הסימניםדהיינו
 הנוף, לצד לממה המימנים את מבליעים חתרגזות מחמתלפעמים
 כזה, כמצב העוף את ישחופ שלא לזה לב לשום תמיד חשוחםוצריך

 אם שיראה הוא, הקבוע במקומם חסימנים אם לחכיר בזחוהבחינת
 סימן לאו ואם הראוי, במקומם חסימנים אז וניכר, בולפ כובעהשפוי
 ולהמתין מידו העוף לחניח השוחפ צריך ואז לממח, המימניםשירדו
 השחיפח(. )תורת חקודם למקומם חסימנים שיעלועד

 סי' )ש"ך להוושם, קנה בין מחלקים ויש ששלייפים. שניקא(
 דבעוף שכתב מק"ה ותב"ש ג' סעיף בשם"ח ועיין ק"ד, טעיףכ"ה
 ע"י שנקרע האי כולי לחוש אין דאז כשר הסימן כל שחופ סצאאם

 לחקל אין הרוב רק נמצא אם אבל הכל, עד הסימן ממיעוםחפירכום
 כמו גדול ברוב להקל יש ובחפ"ם לרוב, נשלם הפירכוס ע"ידשפא
 ממילא, הפירכוס ע"י נעשה לא האי דכולי דמסתבר דווקא שלישיםב'
 דעת לזח צריך ום"ם שם, עיין לוושפ קנה בין זה בכל חילוקואין
 בפרי עיי"ש בעצמו ידיעתו על השו"ב יסמוך ולא בזה להבחיןחכם
 דחיישינן משפע ומדבריו ד', ס"ק חתב"ש כתב וגם שם, טק"גתואר
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 אפ ופפק מחגרגרת נפרשט טפעת חשחיטה אחר נמצא אפ ריןכט.
 : אח"ט או חשחיטה גמר קודפנעשח

 טהגרגרת נפרש קב( טבעת השחיטה אחר נמצאאם
 בין אסורה, אח"כ או שחיטה במר קורם נעשה אםוספק

 ח פ ז ח י ר י קמ
 ומדלג קופץ שהעוף כשרואין רק הוא הפירכוס ע"י החתך יתרחבשמא
 רק כלל הארץ על אותו זורקין שאין במקומות אבל שחיטהלאחר
 כמו דהוי לוטר יש פירכוסו, אחר עד לוה המוכן כלונס עלשתולין
 מלשון אבל חחתך, יתרחב חפירכוס ידי שעל חוששין דאיןבהמה
 והכנפים בידו העץ אוחז כשהשוחפ רק בזה מהני דלא משמעהד"ק
 תפוסים הכנפים כשאין אבל פירכוסו, שעת בכל בידו נ"כתפוסים
 עיי"ש. דבהמח מפירכוס חמור מפרכס שהוא זמן בכלבידו

 אווזות, ובר אווזות לגבי לפעמים יקרה זה ענין טפעת.קב(
 השוחפ ואם הה מוצקות קשות שלהן הטבעות( )סחוסי שהקנהמפני
 מסתובבים חסימנים אז כנכון, התפיסה את לעשות כך כל מנוסהאינה
 לגמרי, לבתר באפשרותו אין החוליה בפבעות אז הפוגעוהסכין
 ובאופן ממקורח, ונשמפת הסכין דחיפת מכח נדהת חנפנעתוהפבעת

 נכון אל התפיסה את לעשות לראש לכל הנכונה העצה עיקור, הויזח
 הסכין כשיפנע אף ואז הסכין קצת בעקום מקופיא קל באופןוהשחיפה
 בשחיפה טכשול שום יהא ולא הקשורים למקום מאליו ירדבפבעת
 על מולין מחר"י שנשאל האגור בשם הב"י וכתב השחיפח(,)תורת
 פבעת מצא שחיטת גמר ואתר בהכשר כדרכו חעוף ששחפאחד

 נק~טה הגרנרת גלגול שע"י דכשר והשיב חסכין, על שלםמחגרנרת
 שנתנלגל ל"ג ס"ק והשם"ח י"א, ס"ק משה הדרכי ופירש עכ"ל,זח

 הפבעת צידי בשני דהיינו מקומות בב' ושחפ שחיפה בשעתחגרגרת
 בזה, להכשיר י"פ סעיף כ"ד סימן בשו"ע המחבר ופסק נפרד,ולכך
 נס לשנות, ואין עיקר וכן גזח, מפריפין ויש כתב שם הרם"אאולם
 על הפבעת בנמצא דאפילו הב"ח וכ"כ ל"א ס"ק שם הש"ךכתב
 והפ"ז ופסול, בשחיפת מפק חוי אחד מצד חפבעת נחתך ואפילוחארץ
 על או חסכין על מרובו פחות חטבעת מן נמצא שאם כתב י"וס"ק
 ע"י נעשה אם אף לנמרי פריפות כאן אין שהרי דכשר פשיטאחארץ
 לא או הרוב הוא אם לנו מפק אם אפילו ונראה הסכין,דתיקת

 שמא הרוב שהוא את"ל הרוב, חיה לא שמא ספק ס"ס מטעםלקולא ניז~
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 קג(, שלם ובין חתוך בין הסכין על ובין הארץ עלנמצא

 ותחוב הסכין צירי שני על מונחים החתך צירי ששניאו

 ח פ ז ה י ר י קט
 בלא נדחף שמא אומרים דאין ודאי אלא הגרגרת, גלנול ע"ינעשה
 ובמוף דברי על לי חשיב מ"ז במי' יומף שאריח דבמפר ואע"גחתיכה,
 המכימו ושוחמים גדולים כמה מ"ם הכריע, ולא במפק בשאררבריו
 עליו, שהקשה מה בתבו"ש ועיין עכ"ל, עיקר נראה וכן להכשירעמי

 ושאר התבו"ש החמיר כזה בם"ם כי אם הפרם"ג כתבולרינא
 מן מרוב פחות המכין על או הארץ על נמצא אם אולםאחרונים,
 לדעת אף להכשיר דיש נעשה שחימה לאחר שטא מפק דהוההמבעת
 א"כ שחיפה בשעת משהו עיקור לאמור הוא ממנחגא ררק כיוןהש"ך
 מגדים(. )נועם להתיר יש נעקר שחיפה לאחר שמא אובםפק

 לעיין שכתב כ"א מעי' כ"ד מימן בבאה"מ עיין עולפ* ופיןקג(
 להתיר הי' שדעתו שם שכתב ר"ל נ"ד. מי' מלובלין מהר"םבתשובת
 הראו בקראקא בהיותו אבל כן. ונהג המכין על שלם טבעת נמצאבדין
 בשם לפניו העידו וכן לאיסור שחיטת הגהת בשם רמ"א בשםלו

 ש"ך ועיין עיי"ש, דעתו ובטלה לאימור השו"ב נהגו בלובלין וגםרמ"י
 טבעות חצי ב' רק שלם פבעת נחמר לא דאם פ"ז, ס"ק ל"דמי'

 הפבעות שיהיו עיקור דרך שאין כשר, שבניהם עוד עם בזה זהדבוקים
 דרך ודאי אלא המחברם בעור יחד ומחוברים בהקיפם לשנייםנחתכים
 בהקיפם לב' נחתכו הגרגרת גלגול וע"י נעשה והביא שהוליךשחיפה
 מהטבעת החתך צדדי ששני דאף שכתב כעד מעי' שם"ח ועייןעיי"ש,
 ברחבו בין הטבעת באורך בין עליו ותחוב המכין צדי ב' עלמונחים
 פבעת מיעופ בנמצא רק היתר צד בו ואין בשחיטה מפק הואהכל
 מזה, ז' כלל אדם בחכמת ועיין עיי"ש, שלם הוא הגרגרתושאר

 בשחיפת וגם אלו, בדינים שכתב מה ל"ו מי' קמא מופו"דובשו"ת
 במתם כמו הרנילה בתפומה נשחמות אם לחשש יש הגמותעופות
 ידי מאחורי לממה תלויות שנשארות גופן כבד מפני כיעופות,
 השוחטים ונוהגים המימנים, עיקור לידי יגרם בעוף האוחזהשוחפ
 יש אולם ברכיהם, בין נאחז כשהעוף אותו לשחוט כאלובעופות
 ובבתי העוף, את האוחז ממייע ע"י הגמות עופות שווחפיןמקומות
 אותם ושוחפין לכך העשוי במרזב העוף את מניחין תעופותשחימת
 שחיפה אחר נמצא אם להפריף שמואל הזבח ולדעת חשחיפה(.)תורת
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 בשחימה טפק הוא הכל ברהבו, אן ד,כמ2נערן 2:אךרךעליך
 קד(ואסורה

 : צנו השת אותו דיןל,

 שנא לא קה(, אחר ביום בנו את אותו לשחוטאמור
 ואח"כ הבת או הבן שנא ולא קו( הבת או הבן השח"כהאם
 על מלקות חייב והשוחמ במשמע, ואותו בנו ראףהאם,

 ח ב ? ה י י 1 קמ

 שלא מחמת בא וזה בתרא במיעופ עיקור דהוי מטעם נפרשפבעת
 שם. וכו' מפבעת השני הצד עוקר ולהכי חריף הסכיןהי'

 נסמוך מספק, אמרינן למה תאמר ואם בהטחיטה. שפקקד(
 ימוד הלא לדבר ותשובה ? ברוב המה המימנים שחיטת דרובארובא
 בחייה דבהמה משום והפעם אפורה בשחימה ספק דכל הואמוסד
 אותה להוציא יכולים אנו ואין עומדת, זבוח שאינה איסורבחזקת
 כדין, ראויה בשחיטה שנשחפה בבירור לן שיודע עד איסורמחזקת
 ווייל(. מוהר"י )שהיטת דאורייתא מספק אסורהלכן

 שה או שור כ"ח( כ"ב )ויקרא בתורה מפורש אחר. ביוםקה(
 במשנה חולין בנמרא ומקורו אהד, ביום תשחמו לא בנו ואתאותו
 הבן ל"ש הבת, או הבן כן ואחר האם שנא לא א'(, )פ"ב או"בבפרק
 רבים לשון תשחטו לא מקרא לה יליף ובגמרא האם, ואח"כ הבתאו
 אותו השוחט וז"ל: הל"א מהל"ש עשר שנים סרק וברמב"םשם,
 אותו שנאמר לוקה והשוחט באכילה מותר הבשר אחד ביום בנוואת
 וביור"ד שם, ה' ה' ג' בהלכה ועיין וכו'. אחד ביום תשחמו לא בנוואת
 ניום בנו ואת אותו לשחופ אסור בנו ואת אותו דין ט"זמימן
 או הבן שנא לא הבת או הבן כך ואחר האם שנא לאאחד
 בזה"ז שגם י"ז מ"ק ושפ"ד ש"ך עיין וכו', האם ואח"כהבת
 בנו ואת אותו שחט אם אשה ולקדושי לעדות ופסול עברייןדנקרא
 הנשחט ושחט עבר ואם שם, ל"ד מי' בהו"ם לעיין וגם אחד,ביום

 אפילו מחמירין ויש היום, באותו ביתו לבני או להשוהפ אסורהאחרון
 לו אפילו בשונג שחפ ואם לאחרים, מותר גדול לצורך אולםלאחרים,
 סגדים(. )פרי מותרלעצסו

 תמיד לילך ודבוק שכרוך כשרואים דהיינו הבת. או הבןקו(
 ט"ז סי' ובשו"ע י"א הלכה שם ו2רסב"ם אמו שהיא חזקהאחריה
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 בזכרים אבל קח(, ייאי בגה שזה בגקבתן, ינהמג קי(יך8שישרת
 י(. ספקיש

 ח פ ז ח י ו 1 קט
 נאמר לא באביו אנל מגדים הפרי וכתב שם, בש"ך ועיין ה',מעי'
 שהוא בודאי דוקא אלא אחריו, כרוך הוא אם בנו ואת אותוכחטום
 כתב וכן לוקין, ואין אמור אז הפרה עם אחד כדיר שחיה כגוןאביו,
 חאב, לזרע שחוששין ור"ת, הרז"ה, דעת שכן בת"ה הרשכ"אג"כ
 ביום בנו ואת אותו שוחפין אין ודאי אביו שהוא לו ברור אםהלכך
 עיי"ש.אהד

 י"ב הל' פי"ב וברמב"ם א'. פ"ב חולין בגמרא חאחרו4 שקז(
 שחפ מלקות, שתי לוקה בניה שני שחפ כך ואהר חפרה אתחשוחפ
 א' ס"ק בם"ז ועיין וכו' אחת לוקה היא שחפ כך ואחר בניחאת
 כל על מלקות חייב בנים השני שחם ואח"כ קודם האם שחפדאם
 אלא חייב אינו האם שחם ואח"כ תחילה בנים הב' שחמ ואם ובן,בן

 עיי"ש, מלקות ב"פ חייב בתה ובת ובתה האם שחפ אם וכןאחת,
 על מדאורייתא לוקה שחט שאם א' פ"ז מימן תשובה בדרכיועיין

 עיי"ש. אחרוןשחיפת
 אותו אימור י"א הל' מהל"ש פי"ב ונהרמב"ם ודאי. פנחקח(

 אביו הוא שזה ודאי נודע ואם ודאי, בנה שזה בנקבות נוחג בנוואת
 בשו"ע ועיין וכו', לוקח אינה שחפ ואם אחד ביום שניהן שוחפיןאין
 פירש אחריה כרוך הוא אם שכתבו שם, ובפ"ז ובש"ך, ב', מ"קשם
 מ"ק עליו הש"ך וכתב אמו, שהיא מסתמא אחריח לילך תםידדבוק
 בוודאי שידעינן עד טהני לא מלקות לעגיין אבל לשחופ, ואמורה'

 והפ"ז )הש"ך לוקה, אינו ממנה ויונק אחריה כרוך אפילו אמושחיא
 חוששין אין מפק ואם הנ"ל מעי' עליו רם"א וכתב גאונים(ויטאר
 מימנים בשאר או האם לתואר ממש דומה חוא ואפילו לאימוראאפילו
 עיי"ש.שבגוף,

 וחנניא, רבנן ב'( ע"ח )חולין בגמרא פלוגתא זח טפק. הטקפ(
 אחריו כרוך שבנו מי בנו" "ואת דכתיב בזכרים נוהג דאינו מברירבנן
 כרוך בנו שאין זכר יצא רש"י( האם, אחר כרוך להיות הולד)ודרך
 וכתיב זכר דמשמע אותו דכתיב בזכרים גם דנוהג מבר וחנניאאחריו,
 ובין בזכרים בין נוהג הלכך נקבה, דמשמע אחריו כרוך שבנו מיבנו

 פסק והרא"ש בזכרים, נוהג דאינו כרבנן והרי"ף חבח"נ ופמקנקבות,
 שם. חאכ, לזרע חויטשין אי לן דסספקא למלקות ולא לאימוראכחנניא
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 אחר הו5ך היתמ בנן ואת באךוזן האמוך אחךיהם
 ליל ברותילת ק1( האם ששחפ הרי כיצר, שעברה,ה5ילה

 האחר שהפ ואם ה', 5יל תחילת ער הבן ישחומ לאר'
 שני יהם כ5 השני לשחומ אסור א' ביט השמשותבבין
 יום ספק הוא השמשות רבין קש(, מספק נ' 5יל תח5תער
 5י5דנוספק

 שנאמר נ5בר, בשחימה א5א בנו העת אותו איםוראין
 ק21( בירו ונתנבלה היאשון שחפ אם אב5 תשחמו,לא

 ה פ ז ה י ר 1 קמ
 כתב המם"ג אבל והרמב"ם, ור"ת, והרז"ה בתוה"א הרשב"אוב"ד
 אבל לקי דלא דוקא דהיינו נראה אמנם כחנניא, דלא פסקו ורי"ףה"ג

 בכ"ה פ"ז סימן יור"ד בפור עיין עכ"ל, וכו' סספק איכא מיהאאימורא
 שם. פ"זאות

 וצריך באחרים נתערבה שאם כתב י"ב סעי' ביו"ד חאפ.קי(
 קביעתן, טטקום דניידי נכבשינהו תקנתה, כיצד היום טהםלשחופ
 דכל קביעתן למקום ממקום ופורדן אותן יכה פ"ז סע"ק הפ"זופי'
 אחר נילך ואז באלף. אפילו במל לא חיים בעלי ביחד שהםזמן
 ושנים פריש מרובא דפריש דכל וישחופ, מהם אחד ויקחהרוב

 בשו"ע עם"ש כ"ו( )מע"ק הש"ך וכתנ היום, לשחופ אסורהנותרים
 ובדין עיי"ש. מחצה, על מחצה דהוה משום היום, לשחטםאסור
 הבהמות כל באחרות, ונתערבה היום בתה או אמה שנשחפהבהמה

 ולצורך היום שהיא איזה מהן אחת אפי' לשחופ אסורשנתערבו
 השחיפה(. )תורת חכם שאלת יעשהגדול

 קודם שעה רביעית כמו הוא ביהש"ם ושיעור מפפק4קיא(
 בביהש"ם אבל פ' מ"ק התבו"ש וכתב רם"א, סי' באו"ח כם"שצה"כ
 השני שחיפת זמן קודם הראשון נשחפ אפילו לשחופ, אסור ב' יוםשל

 הזטן קודם השני ולשחופ למפעי אתי דלא משום אמור א*"הדלמחר
 שחפ אם לנדווע דאין ודאי דם"ם שכתב ד' ס"ק שפ"ד ועייןהא',

 שניהם כששחפ אכילה ולענין עיי"ש, ס"ם דאיבא ה"בבביהש"ם
 בנידון דאסור שכתב ו' אות ל"פ פ' משה תואר בם' עיין א/ביהש"ם

 לילה הוי ביהש"ם דילמא שלאחריו היום כל עכ"פ האחרון לאכולזה
 שם. שלאחריו היום כל קנם מפעם הב' ואסור א' ביום שניהםושחפ

 ועשם"ח מהש"ך, מ"ש י"ב ס"ק בבאה"פ ועיין חעענפלח.קיב(



 זבחיפ ושלמק1מך62

 ממעם רק נאסר הראשון אם אב5 השני, לשחוטמותר
 שמא מספק דאסור בסכין פגימה שמצא כגון בשחימה,ספק
 שאסור וכדומה בתרא במיעוט בשהייה או נפגם,בעור

 נמצא אם וכן השני. את 5שחומ אסור ממפקהנשחט
 השני. את ביום בו 5שחומ אטור טרפההראשת

 : ללירתה ושמיני יופ ער בהמח לושחופ שלאלא.

 עליהם שעברו עד גדי או שה עג5 5שחוטאסור
 מיד 5שחום מותר ואז שנו5דה מיום ש5מים יטיםשבעה
 חדשיו שי5דה 5הבהמה שכ5ו 5ו ידוע ראם קזג( שמיניבלי5

 ח ב ז ה י ר 1 קמ
 דלא רק שחיטה קודם פגימה בהסכין היה דאפילו שכתב י"דסעי'
 אחריו, לשחום אסור ב' רוב שחיטת קודם זה בפגם שפגע לוברור
 יש דקדוקים דהרבה פסולה, שחיטה אחר אפילו מלשחום למנועויש

 דלא בהו בקיאים לא דרובא ורובא דאורייתא נבלה מידיהיוצאים
 אסרינן דלאיסורא נפ"ם דלא משום הפומקים בדברי שפירמפרשי
 כשר ודאי הוא כאלו כה"ג בכל ליזהר צריכין או"ב לענין ע"כהכל,
 נתנבלה לא דהא אסור טריפה ונמצא שחטה אם אבל עיי"ש,מה"ת

 עכ"פ נבלה דהוה שחיטה במקום ניקב דאם הפרמ"ג וכתבבשחיטה,
 ופשום בידו נתנבלה דהוה אחריו לשחום דמותר פשיטא שחיטהלאחר
 הוה הוושם ניקנ ואם אחריו, לשחום אסור התורבץ ניקב ואםהוא,
 דרבנן חומרות שאר יש ואם בשפ"ד, עיין אחריו לשחום ומותרנבילה

 לוקח ואם )לק"י(, השני לשחוט אסוד הריאה בבדיקתדמטרפינן
 שחם אם לו ולהוהיר להודיע ענין בכל המוכר מחויב מישראלבהמה
 הקצבים שדרך דבזמנינו הפרם"ג וכתב ש"ך, עיין היום, בנה אוהאם

 והאם לאחד הבן מכר אם ודאי ע"ש לצורך ה' ביום הכללשחום
 שבזמנינו הב"ח וכתב השם"ח כו"ד טעות מקח הוה א' ביוםלהשני
 ששוחטין וכלה בחתן וכן יו"ם, קודם הוא יו"ם לצורך השחיטהשעיקר
 היטב, באר עיין ימים בב' במכר להודיעו צריך אין קודם יומים אויום
 נשחטה האם אם וכן ביו"ם, נשלם לשחיטה הראוי שזמנו עגלוכן

 ויש או"ח(, )פרם"ג ביו"ם שלה העגל את לשחום אסור יו"ם,בערב
 יעקב(. )ישועותמתירים

 רשב"ג חניא ב'(, )קל"ו, שבת בגמרא, גרסינן ושמיני* פלילקיג(
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 שלמים חדשים והי לבסה ק'ד( שלמים חרשים טידהיינו
 ידוע לא ואם שנולד. ביום מיד לשחטו מותר אזלרקה
 ימים שבעה עד לשחטו אטור אזי חדשיו לו שכלובברור
 להולר מלאת לפני ושחמ עבר האם לידתו. מיוםשלמים
 נפל. ספק משהם לאכול אסור הבשר שלמים ימיםשבעה
 יש לא, או ימים שבעה להולד כלו אם יודע אינוהעם

 יש אם הסימן בעגל רהיינו: ידועים, סימנים עללסמוך
 ח 5 ז ה י ר 1 קט

 כשב או שור שנאמר נפל, אינו ימים שמונת בבהמה ששהה כלאומר
 וגו' והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה יולד כי עזאו

 )למשרי דרשב"ג עליה רבנן פליג מי להו איבעיא כ"ז(, כ"ב,)ויקרא
 שנולד עגל ת"ש כו', לא או רש"י( ימים, ח' בתוך בחמה שלולד

 שנולד( ביום לשחופ שמותר )ש"ם ביום, בו אותו שוחפיןביו"פ
 יהודה דא"ר ת"ש חדשיו, לו שכלו בגויה ליה דקים עמקינן בסאיהכא
 וכתב עכ"ל, כו' ש"ם דפליגי סכלל הלכה כרשב"ג, הלכה שטואלאמר

 ובהלכווצ ד' הלכה אמורות מאכלות מהלכות ד' פרקהרמב"ם
 גמליאל, בן שמעון כרבן דהלכה והרי"ף, ח', הלכה ג' פרק מזבחאימורי
 אבל לקרבן, מילי הני נפל, אינו בבהמה ימים שמונה דאמרוהא

 עכ"ל ואוכלו, שמיני בליל לשחפו מותר ימים ז' שהה אםלאכילה
 שמיני יום עד בהמה לשחומ שלא פ"ו, מימן וכיור"ד שם,הרמב"ם
 שכלו בידוע אבל חדהציו, לו וכלו ידוע באין וזהו שם. וכו'ללידתה

 א'( ח', )בכרות בדקה חדיטים וה' בגסה, חדהטים פ' )הוא חדהציו,לו
 ושו"ע וברמב"ם, דלעיל בבמרא כמבואר שנולד, ביום לשחטומותר
 בקיאים אנו אין אנן אבל מדינא, הוא זה כל אולם סע"ב( פ"ו)מי'
 תצ"ח מי' המג"א כם"ש ימים, ז' שיהו צריך ולעולם חדשיובכלו

 דוד(. )בית מ"ז סע"ק ושט"חסעק"מ

 בנקודת ועיין )הגר"א(, א', ח', בכורות בגמרא שלטים.קיד(
 לו כלו שלא ידוע דאם דפשיפא ד' מ"ק הט"ז דברי על שכתבהכמף
 מעיף ושם"ח פ"ו מ"ק בתב"ש וגם עיי*ש, ימים ח' לו טהני לאחד,טיו

 להחמיר ראוי חדהציו לו כלו שלא נודע דאם לדינא כן שכתבוד'
 ויהי' שיגדל עד להמתין וצריך ימים ז' ששהה אעפ"ימדאורייתא

 ימים ז' והנך עיי"ש, קיימא בן הוא אם ימופק שלא בהטותכשאר
 תמים(. )זבחי דוקא לעת סעתבעינן
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 ובגרי צפורן. בו לנעוץ יכול שאינו קטי( קשים כאפניםלי
 אנו אין ועכשיו שינים. וגם קשים קרנים לו שיהיהצריך

 שישהה ער ולר שום לשחופ אין לכן חרשים בכלויבקיאים
 בגריים הנכרי על סומכין ואין קסז(. הלירה מיחם ימיםשבעה
 קיז(. ימים ח' בני שהם ואומר ממנו הנקתיםקטנים

 ח 5 ז ה י ר 1 קט
 אדומים רגלים מי שלחופית אין אם וגם קשים. קרניםקטו(

 קצת גדלו לא אם קמנים אפרוחים לשחוט לאסור יש גם שמואל()זבח
 לו גדלו לא דאם קנים, לו שיש גופו שעל גדולח נוצח דהיינוהכנפים
 אווזות ובר ואווזות ב'( סע"ק פ"ו סי' )ש"ך שקץ, משום אסורכנפים
 וחרמום רחבה רגל כף להם יש אם קאפשקעס( ווילדע )שקוריןהבר
 )כו"פ לאכלם, מותר החרפום באמצע לבן חופ כעין בו וניכררחב
 בו ניכר לבן חופ רק אם ענין ככל מתירין ויש כ'( סע"ק פ"בסי'
 דרכי עיין שונים(, מחברים זו בשאלה האריכו וכבר אברהם(,)בית

 שערי כ"ב, סימן יור"ד חלק דבר משיב ו', ד' סע"ק פ"ב סי'תשובה
 ד' חלק מלכיאל דברי ובשו"ת קי"ז, מרדכי תורת ספר כ"א, סי'ציון

 אין אופן דבשום הלכה וכן שם, דוד בית הלירח. טיופקפז(
 שהעיד בבירור ויודעים ימים ח' שאינם כל בזמה"ז המימנים עללסמוך
 )דרכי שחיפתו לפני ימים ז' חעגל בעצמו שראה נאמן אישעליו

תשובה(.
 מקחו, להשביח אומר שהעכו"ם לפי שם, שו"ע יטיפ. ח'קיז(

 שלא להזהר צריכים והשוחמים ד'( סע"ק פ"ו סימן בש"ך)עיין
 ימים ז' עליו שעברו נאמן יהודי בעדות אם כי עגל שוםלושחופ
 כמה שהיה כמעשת תמים(, )זבחי הנ"ל סימנים על לממוך ולאשלמים
 נודע ואח"כ המימנים, כל לו והיה הללו בסימנים עגל שבדקופעמים
 ל"א ס"ק סוף תורה בדעת ועיין בבאה"ט, ועיין ימים, ז' לו היהשלא
 במסל"ה נאמן ימים ו' בן רק שהוא חמוכר נכרי אמר אם דמ"םשכתב
 ואם עיי"ש, ח' בן שהוא לומר הו"ל פפי מכוין מקחו להשביחדאם
 בשם תשובה )פתחי בזה נאמן ימים ח' בן שהוא מעיד אחדעד

 בידוע שיניים שגדלו שכל כתב זה סימן וחפר"ח למשה(,ת*ארת
 כתב דשניים סי' ובענין שם, עיין שליפים ימים ז' עלי'שעברו
 השלחן בערך אבל שניים, ה' לחיות שצריך ג' סי' ד' כלל אדםבחכמת
 וכו' הסימן בזח שנותנין שמעתי וז"ל המאירי, בשם שכתב פ"וסמן
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 : לפות הטטופמת ועוף פחמה חשוהפ ריןלב.
 אבל מותרת. זו הרי פרכםה ולא הבריאה אתהשוחפ
 בגערה משכיבתה אותה שמעמירים היינו קש(המסוכנת

 שחמה כבריאה אוכלת אפילו עומרת, חאיבה קיט( במקלאו
 ח ב ז ח י ר ו קט

 א' שן לו ניתוסף יום דכל ימים ז' לו יש שיניים שבע לו שישכל
 שום על לסמוך שאין כתב אפרים מהבית תשובה הפתחי אבלעכ"ל,
 עכ"ל. ימים ז' דבעינן בש"ס רבותינו דברי אלא לנו ואין כללסי'

 דמי היכי ב'( )ל"ז, חולין בגמרא מקורו הטפוטנת4קיח(
 עומדת, ואינה אותה שמעמידין כל רב אמר יהודה רב אמדמסוכנת

 מ"א מהל' פ"ד וברמבאם וכו', אוכלת אפילו אמר דדב משמיהרוח
 אע"פ עומדת ואינה אותה שמעמידין כל והיא המסוכנת וז"ל י"גהל'

 נבלה זו הרי כלל פרכסה ולא שחפה אם בריאות מאכל אוכלתשהיא
 הפרכוס שיהיה וצריך מותרת זו הרי פרכסה ואם וכו' עליהולוקין
 י"ז סימן בשו"ע וכן עכ"ל, מועיל אינו בתחילתה אבל השחיפהבסוף
 סעק"ד( י"פ )סי' הש"ך וכתב שם. וכו' מסוכנת בהמה דין א',סעיף
 ספק בו שיש דבר לשחופ כשיזדמן נוהגין שאנו העפ"ז כתבוז"ל

 זה ולפי עכ"ל, זה על ג"כ וכוונתו לו קודם אחר עוף ששוחפפרפה,
 אחר עוף מתחלה שישחופ אא*כ ישחופ לא מסוכנת בספקאפילו
 העוף דם ויכסה הממובנת, את גם השחיפה בברכת להוציאויוכל
 האחו העוף שחיפת בין ידבר ולא הממוכנת, את ישחופ ואח"כתחלה

 )פרמ"ג(.להממוכנת

 מאכלות מהל' הי"א בפ"ד והרמב"ם פטקל* או פגערהקיפ(
 ונפתה כוחה שתשש מחמת חולה שהיא בהמה וז"ל כתבאסורות
 הרי אותה הממיתים מאיבריה באבר מכה אירעה ולא הואיללמות,
 עשה שהרי היער חיית פרפת כעין אלא תורה אסרה שלא מותרת,זו
 מהש"ך שכתב שם בבאה"פ ועיין עכ"ל, אותה הממיתה מכהבה

 שמתמה א' ס"ק העאר בפרי ועיין מהני, לא ביד אותהדכשמעםידין
 בגערה רק להקל שאין ולדינא כן, נראה לא חש"ס מלשון כי זחעל
 הרמב"ם על רוקח )מעשה מהני לא ביד כשמעםידין אבל במקלאו

 א' סעיף הפ"ז כתב וכן הראב"ד(. כדעת לחומרא לחויט שפובשכתב
 ססוכנת מחזקת אותה מוציאין אין בידים אותה כשמעמידים אבלשם

עכ"ל.
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 פרכסה ואמ עליוץ. ולרקין קכ( גבלה זן הךי כלל פרנסהולא
 השחימה בסוף הפרכוס שיהיה וצריך באכילה.טותרת
 השחימה בתחלת אבל קבא(, השחימה אחר ערולטשוך

 רקה בהמה הפרכום, הוא כיצר , מועיל אינו באטצעאו
 רגלה שפשטה או והחזירה, ירה שפשמה ורקה גסהוחיה

 ח ב ז ה י ר י קט

 חסדא רב אמר א'( )ל"ח חולין בגמרא מקורו נטלח. ה"זקכ(
 שחיטה באמצע שחיטה בסוף מאי שחיטה, בסוף שאמרופירכוס
 שאני שחיטה, בסוף לעולם רבא א"ל כו' דלא שחיפה תחלהלאפוקי
 הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה בסוף כן עושה שאינה כלאומר
 פרכסה שלא דכל ב' סעיף י"ז סימן ביור"ד הם"ז וכתב ע"כ, לכןקודם
 נתעלפה דודאי כתב והלבוש שחיטה, קודם נטולה שנשמתהבידוע

 והנה חרוב, שחיטת גמר קודם נשמתה ויצאה השחיטהכשהרגישה
 לה, מחזקינן ודאית כנבילה פרכסה שלא דכל משמע השו"עמלשון
 ש מפרכסין אין לפעמים נמי דבריאות חזינן דהא לתבו"שוהוקשה
 בהמה ולבך מפרכסין, בע"ח דרוב התבו"ש דברי לפי תירץוהפרם"נ
 הוה, בריאה דהא הוא המועט דמן אמרינן כלל פרכסה שלאבריאה
 קודם נשמתה דניטלה למימר לן אית פדכסה שלא במסוכנתטשא"כ
 שצריך ז' ס"ק בפיה"ק יהודא יד בספר עיין הוא, המועט דמןמלומר
 נדנוד בה ראו אם פירכסה ולא הבריאה את בשוחם לעיין לבולתת

 מתנענע אינו שהנשחט שביח דלפעמים וכתב שחיטה, קודםופירכום
 מתה, אינה באמת אם שנראה עד לשחטה שלא להניחה וצדיכחקודם
עכ"ד.

 שהה אם אדם מהבינת מ"ש פת"ש עיין השהיטה. אהרקכא(
 פירכסה, ואח"כ פירכוס בלא שעה דביעית כמו השחיטהלאחר
 שהשיג במה בזה אדם הבינת בדברי שפלפל החיים בדרךועיין
 שעה דבע ששהה דכיון זב"ש כבעל דהעיקר העלה והוא הזב"שעל

 שמואל זבח בשחיטת שהביא כמעשה להחמיר, יש לנבלהוהוחזקה
 כדרך ושהה כלל פרכסה לא שחיטה ולאחד ממוכנת בהמהששחט
 ופשפה והחזירה ידה ופשטה לפרכם התחילה כך ואחר שעה,רביעית
 זנב כמו דהוי מטעם והטריפוה ום"צ לאב"ד ושאל והחוירהרגלה

 קודם נשמתח נטילת והיה בלבד נפש הוצאת אלא זה דאיןהלטאה
 דמהני דהא וכתב להחמיר ג"כ שפסק המנח"ז וגם השחיטה,גמר

 מינופין ה' או ד' לערך לו בממוך דוקא שחיפה לאחרפירכום
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 פרכום זה הרי בלבר רנלה שכפפה או החזירה, שלאאע"פ
 פרכום, אינו החזירה ולא ירה פשמה אם אבלומותרת.
 בין גסה ובבהמה קכב(. בלבר הנפש הוצאת אלא זהשאין
 ולא כפפה ובין כפפה ולא פשמה בין ברבל ביןביד

 רפרה לא אפילו קמ( ובעוה ומותרת פרכום זה הריפשטה
 פרכום. זה דשפי קכה( בזנבו אלא כשכש ולא וד( בגפואלא

 ח פ ז ה קורימ
 אחר שעה רבע לערך עד פירכסה לא אם אבל יותר קצתואף

 כ"כ כששהה באיסור כיצא דהו"ל ולאסור להחמיר יששחיפתה
 מי' חיור"ד ב' חלק תיים דברי בשו"ת ונם עיי"ש, פירכוסבלא
 לאח"ש רק שחיטה בשעת כלל פירכסה שלא בבהמה שמהירד'

 יש שו"ב וסתס עיי"ש, הרבה פירכסה מינוטין ז' או ו'בערך
 בזה. חכם שאלתלעימות

 כיצד בד"ה י"ד הל' מ"א הלכות פ"ד ברמב"ס ועיין פלבד.קכב(
 וכו' רגלה שפשמה או וחחזירה ידה שפווטה בין וכו' הפרכוסהוא
 פשומה היה ידה ואם שם. פרכוס הר"ז וכו' רגלה שכפפהאו

 הרכה עשתה אם וה"ה שלמים(, )זבחי פרכום אינו זה גםוכפפתה
 )דע"ק בעוף אפילו סהני לא ג"כ בראש ופשומות וכפופותנענועים
 פשפה ולא ידים ב' דכפהה דהיכא משה בתואר כתב עיי"ש(, ד'ס"ק
 אתת, דיד משפה במקום הב' דיד הכפיפה שאין מהני לא א'אף
 פשיטת מועיל דלא מהני לא החזירה ולא ידי' ב' פשפה אםוכן
 עיי"ש. אתד, יד החזרת במקוםיד

 חולה שהוא אותו שדואים כל מסוכן נקרא ועוף ופעוף.קכג(
 כשרואין גם שם. תבו"ש פרכוס, וצריך בריאים כשאר הולךואינו
 שרגיל תנועות ויפאר הקאה או מאכל מיאום כגון שינוים שארבה

 )דע"ק מסוכנת בכלל הוה דכ"ז פרכוס להצריך חולשה ע"ילהיות
 ה(.ס"ק

 וכתכ סעק"ב, כט"ז ועיין בעינו, : הגירסא בשו"ע פגפו.קכד(
 והב"ת הפרישה אבל עינו, בטור לגרוס יש הב"י לפי אםהפרם"ג
 להקל, אין ולכן הבהמה יד במקום והוא גפו, : לגרוס שישכתבו
 בבהמה נם זנב כשכוים מהני אם חפוסקים בפלוגתת תלויוזה
 כשנו,מ מהני דלא האומרים דלדעת בעוף. עין רפרוף מהניואם
 לדעת משא"כ מבהמה, היא קיל דעוף משסע שפיר בעוף אלאזנב
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 זפחים של

 שטמהרים טבהטה אוכלים היו לא החכטיםגרולי
 בסט שפרכטה ואע"פ תטות שלא כרי אותהושותטים
 להחמיר הרוצה כל אלא איסור בו אין זה ורבררהשתיטונ

 יו(. טשובה זה הרי זה ברבר עצטועל
 ימתין ואם ביו"ם טטוכנת שנעשה ישראלבהטת

 ביו"ט לשחטה טותר טמון, הפסר ויהיה תטות הלילהער

 ח פ ז ה י ר י קם
 מהני לא ובעוף בבהמה נם זנב כשכוש דמהני דס"להמוברים
 תלוי ממילא ולפ"ז מכחמה, חיא קיל דעוף ראי' שום אין עיןרפרוף
 מבהמה קיל דעוף נשמע בעינו אלא דנרס דלהם"ד הנם', בגירסתזה

 ריפרוף דנרס להם"ד אבל מהני, ובעוף עין ריפרוף מהני לאדבבחטח
 תשוכה בדרכי עיין סבהמה, היא קיל דעוף נשמע לא בנפואלא
 שם. הפוסקים מחלוקת דעת בזה, באריכות ל"ב אותז'

 בבהמה זנב כשכוש וכן ו', סע"ק הש"ך כתב פזנפו.קכה(
 לחוש דיש כתב ו' מ"ק תואר הפרי אבל כו' במשנה כדאיתאמהני

 ותב"ש נ' סעי' שם"ח ועיין בבהמה, זנב כשכוש ולאסורלהחמיר
 לצורך להקל יש בהזנב טעליא כשכוש דכשהיו שהכריעו ד'ס"ק
 בזנבה רפרוף רק מעליא כשכוש הי' לא אם אבל בהפ"ם, אוגדול
 עיי"ש. מהני לאקצת

 דף קידושין בש"ס ועיין ג', סעיף שם שו"ע 5היופח.קכו(
 שלא יפ"ת אשת היתר הוא מסוכנת בשר אכילת דהיתר ע"בכ"א
 י"ד ס"ק בתב"ש ועיין וכו', ומוטב יצה"ר כנגד אלא הערחדברה
 נוהנ שאינו מי ואפילו ישראל ממסוכנת אפילו ליזחר נפשבעל לכי ראוי לו, יניד וטקלו להקל התולין דנפישי דחאידנאשכתב
 משום כאן ואין זה בחסידות לנהונ יכול וחסידות פרישתבשאר
 ועודנה כראוי שנשחפה אחר מבהמה חתך אם נם עיי"ש, כלליוהרא

 לא דכתיב משום הבהמח, שתמות עד ממנה לאכול אסורמפרכסת
 שתצא קודם מבהמה לאכול שאסור חז"ל ודרשו הדם עלתאכלו
 ממנה שחתך מה אפילו ממנה לאכול מותר שמתה לאחר אבלנפשח,
 לחחמיר יכול וכן שם, א סעיף כ"ז סי' ש"ך עיין שמתה,קודם
 אמרו ואם שם( )באה"פ והתירה חכם בה שחורה בבהמח עצמועל

 שם. ואהלות, במור עיין בעוף ולא דוקאבבהמה
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 מבית צלי כזית פמנה לאכול בים שהות י,םאם
 11(.טביחתה

 : סעיפיט י' ופו חדפ פפוי דעילג.
 דמו, את לכסות צריר עוה או חיה קכח( השוחמא.
 או חיה ציד יצוד אשר ישראל מבני איש ואיששנאמר
 י"נ(. יז, )ייקיא בעפר וכסהו דמו את ושפך יאכל אשרעוף

 השוחם אבל לאכילה, היאויה שחיטה שחט אםווקא
 ח פ ז ה י ר ר קט

 בחמה : א'( )כה, ביצה בסם' משנה פפיחתח. טפיתקכז(
 צלי, כזית ממנה לאכול ביום שהות יש אא"כ ישחופ לאמסוכנת

 הלכות וברמב"ם מביחתה מבית חי כזית אפילו אומר, עקיבאר'
 לא ססוכנת בהמה לו שהיתה טי וז"ל יב, הלכה א' פרקיו"פ
 צלי כזית ממנה לאכול שיכול יודע א"כ אלא ביו"מ אותהישחופ
 כיוצא כל וכן בחול שיאכל מה ביו"פ ישחוט שלא כדי יום,מבעוד
 שיכול והשיעור ו', סעיף תצ"ח מיסן או"ח בשו"ע ועיין עכ"ל,בזה

 מיו"פ לחכין שאסור משום טליחה צריך שאין כל כזית ממנהלאכול
 וכהטום ססוכנת והיא שלו בהמה לישראל שיש בדיעבד ודוקאלחול.
 אסור בריאה בהמה אבל ממנה אוכל אינה אפילו התירו ממונוחפסד
 שם(. )ט"ז כזית באמת ממנה יאכלאא"כ

 נוהג הדם כיסוי ב'( פנ, )חולין משנה הרם. פיסףקכח(
 שחיטה הלכות וברמב"ם שם. וכו' ובעוף בחיה כו' ובחו"לבארץ
 פהורה חיה שחיטת דם לכסות עשה מצות וז"ל א' הלכהפי"ד
 יאכל אשר עוף או היה ציד יצוד אשר שנאמר פהור עוףאו

 בא"י שיכמה, קודם לברך חייב לפיכך בעפר וכסהו דמו אתושפך
 תיכף חל הוא כיסוי דמצות ושכתב מה פת"ש עיין שם. וכו'דם כסוי דיני כ"ח סימן וביור"ד וכו', הדם כיסוי על אקב"ואם*ה
 מצות ביטל איחר ואם כלל מלכסותו יאחר ולא מהנשחטכשיצא
 צריך ואין וכו'. ישכח ושמא בשעתה מצוה דחביבה מיד לכסותנכון ודאי לכתחילה ומיהו מיד, דוקא ולאו יכסה שירצה זמן כלהיא כיסוי דמצות לדינא כתב כ"פ מ"ק דעת ובשפתי בסק"ב. עיי"שכסוי

 ימתין מיהו כתב שם והנ"ה הדם, כל שיצא עד לכסותלהמתין
 בדע"ק ועיין הנפש. דם טקצת שיתכמה כדי פיפין לירד שמתחילעד

 אח"כ רק דם יצא לא שחיפה בשעת דאם לדינא שנסתפקסק"פ
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 מלכמות פטור מרפה ונמצאת ששחמ או בידוונתנבלה
 צריך אין בהמה ורם קכט(. כתיב יאכל אשר מעמא,מאי

 טז(, יב, )דביים כמים תשפכנו הארץ על שנאמרלכמות,
 קל(. כסוי בעי לא נטי האי אף כסוי בעי לא מיםטה

 ח 5 ץ ה י ר ו קט

 הדבר והניח בברכה לכסות צריך אם דמ יצא הוורידיןכשחתך
 הכו"פ מדברי אבל שחימה, בדרך שלא שיצא כיון יברך אםבצ"ע
 פאז. ס"ק בטנח"י ועיין שיברך בפשימותמשמע

 ונמצאת השוחם א'( )פה, שמ בטשנה טתי5. יאכלקכם(
 מלכסות, פמור והמעקר הנוחר בידו, ונתנבלה השוחם כו'מריפה
 ופריפה יאכל אשר כתיב כסוי דגבי המעם שם בגמראומפרש
 אין בד"ה הל"י מהל"ש פי"ד ברמב"ם ועיין הוא. אכילה ברלאו
 יאכל, אשר שנאמר 5אכילה הראויה שחימה דם אלא בכטויחייב
 שחימתן דם מלכסות פטורין וכו' פרפה ונמצאת השוחםלפיכך
 למהר"י ובדיקה שתימה ובדיני יז, סעיף כח סימן שו"ע ועייןעכ"ל.
 סימן רוב שחם שלא כגון גסורה נבלה נעץטה אם : כתב ז"לווייל
 הפוסלות ההלכות משאר באחת שנפםל או גמורה, שהייה שההאו

 שאנו רק נטורח נבלה נעשה לא אם אבל מלכסות 6מורבשחימה,
 שחימה לאחר בסכין פגימה מצא אם כנון מםפק, אותהאומרים
 אנו אין מקום מכל נפגם, בעור דילמא ממפק אותה אומריםשאנו
 השחימה אחר רק נפגם 5א דלמא דאורייתא, מצוה לעקוריכולים
 אותו אוסרין דאנו לשנייס המפרקח שחתך או ראויה שחימהוהוי

 מצווז אבל להקל, ברכות םפק דכל ברכה, בלא לכסות צריךמםפק,
 המצוה, מעכבת אינה והברכה ספק, משוס לבטל יכול אינוכםוי
 מז, סע"ק והם"ז כ"ה, ס"ק הש"ך וכ"כ ברכה, בלא יכסהלכן
 דגדול יברך, לא במעם אפילו לבמלה ברכה דבםפק הפרם"גוכתב
 שם. עיין תשא דלא הלאוחומר

 חיה בכלל בהמה ואימא א'(: )פד, שם בגמרא טטוי.קל(
 כסוי בעי לא מים טה כמים, תשפכנו הארץ על קרא אמר ?לכסוי
 א, סעיף כח סימן בשו"ע הוא וכן כו', כסוי בעי לא בהטה דםאף

 א"ר )פכ"ב( רבה בבראשיח איתא ועוף חיה דם כטוי מצותומעם
 ונתן הבל, את קברו מהורות וחיות השמים עופות ב"פ,אלעזר
 ע"כ, הדס לכסוי ואחת לשחימה אחת ברכות ב' שכרן הקב"הלהם

 אחד והרג מהורות עופות ב' הקב"ה זימן בזה"ל איתאובתנחוטא
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 : יטפחטי

 אחר וראהו כימה לא ואם יכמה, הוא ששהם מיב.
 קלב( עצמה בפני מצוה היא כסוי מצות יא(. לכסותהייב
 וכבר לכסותו. ישראט כל עט מומל השוהט כסה טאואם

 ח פ ז ה י ר ו קס
 העופות זכו לפיכך הבל, את וקבר למד וממנו וקברו חברו אתמהן

 לא כי ועוף חיה דם כל לכסות צוה ולכך הרמב"ן וז"ללכסוי,
 מינין שני רק מהן יקרב לא בעופות גם כי המזבח על דסםיתקרב
 נשחפים המצוים רוכ בבהמות אבל נשחפים, אינם הם וגםבלבד
 דם לכסות חש ולא לכסותו, ראוי ואין לכפר ודמם הנכבדלשם
 כדי הוא בכלל הדם כסוי דפעם כתב והרשב"א כו', בבהמההחולין
 )כריתות למ"ש דמכוין דנראה תמימה בתורה וכתב לאכלו. יבאושלא
 והאוכלו לאכילה, ראוי אינו נחשב שוב הדם שנתכסה דכיון ב(ד,
 לכסוי ורמז פעם גתנו עוד ברש"י, עיי"ש בעלמא, כעפראהוי
 וכסינו אחינו את נהרוג כי בצע מה כתיב, ביוסף כי העוףדם
 כםוי מצות אין ולמה עו"ף, בגימפריא יוס"ף ואותיות דמו,את
 כהונה, מתנות כמו רבות מצות נוהגות שבבהמות לפי ? בהמהבדם

 ועוף, בחיה משא"כ המזבח, קרבנות ושאר הגז, ראשיתבכורות,
 והסכין הסימנים לבדוק שצריך י"פ סעיף ס"ח סימן ביור"דועיין
 יבא שלא וה"ה לבפלה ברכה לידי יבוא שלא כדי הכיסוי,קודם
 ס"ק תואר הפרי כתב כג(, מעיף )שמ"ח לבפלה ברכה ספקלידי
 ברכה בלא לכסות צריך שחימה לאחר הסימנים בדק לא דאםכ"ד

עיי"ש.
 כסה ולא שחפ : א( פז, )חולין שם במשנה לספות. חייבקלא(

 ששפך מי וכסה, ושפך ת"ר שם, ובגמרא לכסות, חייב אחרוראהו
 : שנאמר לכסות, שחייב מנין אחר וראהו כסה ולא שחפיכםה,
 כו' ישראל בני לכל אזהרה יד( יז, )ויקרא ישראל לבניואומר
 לו ליתן גמליאל רבן וחייבו וכסה חברו וקדם ששחפ באחדמעשה
 הוא ששחפ ומי וז"ל הלפ"ו הל"ש פי"ד וברמב"ם זהובים,ק~טרה
 לכסות חייב אחר וראהו כסהו לא ואם בעפר וכסהו שנאמריכםה
 ובשו"ע עכ"ל, לבד בשוחפ תלויה ואינה עצמה בפני מצוהשזו
 לא אם וברך בוצע הוה וכסה המצוה אחר חפף ואם ח', םעיףשם
 לאחר, זו במצוה לכבד השוחם רשאי ואם רשות, השוחפ לונתן
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 לכסות לאחר מניחים שאין בעצמם סלסול השוהמיםנהנו
 בעצטו. הרם מכסהחהשוחפ

 : יפרך ומה ייטהטתי
 לעשייתו עובר ויברך השחיפה אחר מיך יכסה1.
 העבם קלג(, בעפר דם כסוי על וצונו במצותיו קרשנואשר

 ח פ י ח י ר 1 קם
 השמ"ח אולם רשאי, דאינו מעק"ד שפ"ב מימן בחו"ם השאךדעת
 אחר למהדר לפרקים לכבד שרשאי וממיק בזה האריך י"דסע"ק
 המנהג מקום מכל וכתב, מיים יד אות וגשפ"ד עיי"ש, וכו' זומצוה
 בכמוי, וה"ה מוהל, הבן שאבי אף מילה גבי כמו לאחר לכבדפשופ
 אמרו בפירוש הלא קשה )אולם כן, נוהנין בכמוי ראיתי ולאוטיים
 ושפך איתא, שם ויקרא במפרא אולם ? יכמה חוא ששפך מיבנמרא
 ע"ז ואולי יכמה, שאחר יקפיד ולא יכמה הוא ששפך מי -וכמהו
 ובשמ"ח יג, מ"ק בתב"ש ועיין )יחו"ה(, לכמות לאתר המתיריןממכו
 או בעצמו שיתן השוחפ על מופל דלמפח העפר דה"ה פ'מעי'
 ובין למעלה בין העפר ליתן החיוב מומל חשוחם דעל בפחיזמינו
 עיי"ש.דלממה

 והש"ך א, מעיף שם כתב רם"א עצסח. פפני מצוהקלב(
 חוה דחכמוי נתבאר דהטם דאף ור"ל ו', סע"ק יפ לסימן חראחשם
 הראשון דם לכמות צריך לשחימה שחיפה בין שח ואם מצוהגמר
 יברך לא השני הנמוי ש אבל השניה, שחימה על אחרת פעםויברך
 ולכמות לשחום דעתו היה הראשון כמוי על שבירך דבשעהכיון
 ומכמה ידא בחד דשחים דאפשר משום הפמק אינה והשחיפהעוד
 כשרה, דהשחימה בפ"ע מצוה הוה וה לענין מ"מ שם. וכו' ידאבחד
 וכתב מותר, כסה לא אם דאף מגמרא ראיה דיש דכתב בב"יועיין
 הדם כסוי עפר נמי ולחשוב ב, פח, חולין כגמרא מדאמרינןחל"ח
 הוי נמי כמוי דבלאו ופירש"י ליכא, הנאה איכא מצוה חכשרהתם

 שכתב דממה כתב, כ"ד אות ב"י בהנהת והכנה"ג בשר,משתרי
 משמע בשר, משתרי כמוי דבלא כתב ולא בשר, משתרי הוי :רש"י
 משא"כ בשר, משתרי היה לכסות מצותה היה לא נסי דאידח"ק
 )פרמ"ג(. כתב ויפה הפמאים,פחרת

 סעיף והם"ז ב', מעיף שם שו"ע פעטר. רם טסוי עלקלג(
 המצוה פרפ שמזכירין מקום בשום טצינו דלא אע"ג כתב, שםג'
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 הרם של שרשתטו זמן כל לכסות יכול מיד כיטהלא
 על שהחיינו ברכת יברך הראשח בפעם ששחמ ומיניכר.
 4"4 לבריה רמזיק משום השחימה על לא אבל ק*(הכסוי

 ח ב ז ה י ר ו קם
 מ"מ 1 לחוד דם כסוי על לומר די היח וא"כ כלל, דרך אלאבברכה
 ושל הדם מן שלמפה כמוי דהיינו מצות שתי שעושה שאניהכא
 ש להורות בעפר לומר צריך ע"כ "בעפר", מן נלמד וזחטעלה,
 בקרקע הדם נבלע אם ואף התבו"ש וכתב עכ"ל, המצותשתי

 גבי על חיה דם או מלסעלה, כמוי אלא ליה דלית ניכרורשימו
 וכתב וויא, חדא הברכה נוסח אפ"ה למפה, עפר דליכא בהמהדם

 דכתיב, כמו העלמה לשון דהוא דל"רנ בעפר, שצ"ל הפעםהתבו"ש
 לכמות היא דמצוה לומר בעפר אומרים אנו לכן דמו, אתוכסינו
 עיון טקום והראה כתב והש"ך הוא, דנכון הפרמ"ג וכתבבעפר,
 לא בבגדו זודם וממצה עפר לו אין דאם מבואר ושם כ"פ,לסע"ק
 סוף לזובחים מורה בספר ועיין הדם, כמוי על אם כי בעפריאטר
 מוכרח הוא שכן הדלי"ת, תחת בקם"ץ דם תיבת שמנקדה"ש,
 בקמ"ץ סנוקד בתורה מקום בכל הוא דם תיבת כי חדקדוקע"פ
 דם בתורה שנמצא ובמקום שפך, דם ההוא לאיש יחשב דםכגון

 תיבת הרי זו בברכה וכאן יטלאחריו, לתיבה נמשך הואבפת"ח
 מלוכלכת השוחם יד הי' ואם עכ"ד, וכו' בעפר לתיבת ממוך אינודם
 ולברך כימוי מצות לעשות כדי ידיו לרחוץ צריך שהיפהבדם
 יא(, מי' ביור"ד לאברהם )מעשה נקיות בידיםעלי'

 בצ"ע הניח שם והש"ך ב', סעי' שם רמ"א שהחיינו.קלד(
 הכסוי, על הראשון בפעם שהחיינו לברך הסכים והפר"ח לברך,אם

 על בהג"ה הכנה"ג גם כי ברכה, עצמו יכנים דלא הפרם"גודעת
 לברך דצריך הסכים התב"ש אולם לברך, אם בצ"ע הניחהפור
וצ"ע4

 הפעם זה כתב והש"ך שם, הרמ"א כ"כ לבריח. דטזיקקלה(
 בידו היא דהטחיפה משום מתקבל יותר אחר פעם נראה ולידהוק,
 דפעם העלה והתב"ש לכסות, הדם שרואה אדם כל על מופלהחיוב בכסוי אבל בשר, בלא לעולם להיות יכול דהא לשחופ מצווהואינו

 בצריך והכנה"ג הש"ך הניח הקודם בסע"ק עכ"פ עדיף,הרמ"א
 שכתב בסופו ז, סי' ביור"ד חיי בעי בשו"ת ועיין לברך, יש אםעיון
 סוף לזובחים ובמורה לברך, שלא הוא העולם דמנהג בזחופלפל



 זטתיט שלטקוטן%

 : ושתגלח חדם טטחדין

 קלו( פעם עור מ5כטות פטור הרם ונתגלה כםהור.
 שכםה קורם הרוח כסהו אב5 המצוה. קיים שכברכיון
 מצות. אצל ריחוי ראין 5כםות, הייב נתגלה אח"כהוא
 : טלל הרם טטה לא אםרט

 השתיטה מקום מכ5 בטזיר אפילו הרם כםה לא אםה.
 קלח(. בכך המז5ז5 השוהם את לקנום ראוי אב5 קלז(*כשרה

 ת ג ז ח י ר ו קט

 כלי אחר להדר יראה פלוגתא מספק א"ע להוציא שכדי שכתב יסי'
 עיי"ש. הכסוי על גם ולכוין עליו ולברך חדש בגד או חדשה פריאו

 פפור וגתגלה כסהו א( )פז, שם טשנה תהגלה. כטהוקלו(
 שחזר אלא שנו לא שם ובגמרא לכסות, חייב הרוח כסהומלכסות,
 מאי ונתגלה חזר וכי מלכמורנ, פפור ונתגלה חזר לא אבלונתגלה
 אצל דיחוי אין אומרת זאת פפא רב אמר ו ליה אידחי האהוה

 אידחי הא הוא, ועוטד מכומה דהא מלכסות, פמור ופירש"ימצות,
 אמרינן אין דיחוי, אין מלכסות, פמור ונתגלה כסהו דהא מכסויליה
 ז' הלכה פי"ד שחיפה הלכות וברמב"ם עכ"ל, מצות אצלדיחוי
 אינו הרוח כסהו אחרת, פעם לכסותו חייב אינו ונתגלה כסהווז"ל
 עכ"ל, לכסות חייב הרוח שכסהו אחר ונתגלה חזר לכסותחייב

 ואם מלכסות פמור הרות כיסהו כתב י"א סעיף כ"ח סימןוביור"ד
 וכתב דגמרא, הטמקנא עפ"י והוא כו', לכסות חייב ונתגלהחזר

 במקום ברה"ר עוף לשחום דאין ח"י אות שור התבואת בשםהפרם"ג
 ראיה והביא דמי, כגלוי להרנגלווז העומד דכל לגלות, עתידשבודאי
 בעצמו הוא אף דבריו ולפי בזה, הקיל הפר"ח אולם עיי"ש,לדבריו
 נוחרו, לדס וצריך השוחפ בגמרא ום"ש לדם, צריך אם לגלורנרשאי
 יתלכלך ואם לצבוע דצריך דאיירי לומר יש 1 ויגלה דיכסה אמרולא
 פתח"ת עיין דנוחרו, התקנה אמרו לכך לנך, ראוי יהיה לאבעפר
 מהר"ם בשו"ת ועיין וגתגלה, חזר אם לכסות דחייב ברבכה לעניןמ"ש
 בשם"ת אבל בברכה, לכסות דחייב שהעלו ל"ז סי' חיור"דשיק

 עיי"ש. יברך שלא לדינא יז ס"קותבו"ש
 לברך שכח ואם סע"א, כח סי' רם"א טשרה. חשחיטהקלז(

 יברך, דלא העלה והתבו"ש אח"כ, דיברך כתב הפר"ח 1 הכסויקודם



76 8 י ח זי 9ל קוטןט

 : ייסה איך עאות כטח שחט אםדק

 אהת וברכה אחר כסף עופין הרבה ועחט אםג
 קמ(. בנתיים שהפסיק לא אם קלס(,לכולם

 ח 8 ז ה י ר ו קם

 במפר ועיין להקל, ברכות דמפק להורוו2 ראוי דכן הפרם"גוכתב
 להרמב"ם בחידושיו הספרדי( ז"ל אדרים מהר"א )להרב אפריםמפה
 את כיסו אם נסתפק באם המחקר על שעמד שחיפח, הלכוו2סוף
 לחומדא, דאורייתא ספיקא כל כדין לכסותו שצריך לאו, או שחיפהדם
 כלאים או כוי לדין לדמותו יש אם הכסוי, על לברך צריךואם
 לפפק לדמותו שיש או הכסוי, על לברך שא"צ וחיה סבהמההבא
 מדברי והביא לברך, שצריך ס"ז סי' באו"ח דקיי"ל ק"שקרא

 ונסתפק חיוב דהוי מצוה דכל שכתב ב"י בהגהת שם באו"חהכנה"ג
 הוא שבספק היכא משא"כ לברך, צריך לאו או המצוה קייםאם
 דין ללמוד אין דידן בנידן א"כ לברך, א"צ בה מחויב הואאם
 הוא אם הספק הוי דהתם וחיה מבהמה הבא וכלאים כוי מדיןזה

 דהוי בנ"ד משא"כ לברך, שא"צ אמרינן שפיר ע"כ לכסותמחייב
 צריך בוודאי בזה המצוה קיים אם הוא שהספק רק חיובוודאי
 כתב השלחן הערוך וגם בזה, הלוי מהר"י בתשובת לעיין וגםלברך,
 הבה"נ שלדעת מאחר כן, אחר יברך הכמוי על בירך ולא שכחשאם
 שם. עיין הכסוי, אחר לברך צריכים לכתחילהאפילו

 משום השחיטה לאסור יש ונם ושם"ח( )ש"ך לקנטו. ר84ויקלח(
 המהרש"ל(. בשם )ש"ך מילתאמגדר

 או חיות מאה שחפ ב( )פג, שם סם'טנה הוא לכולם.קלפ(
 שתיפה מהלכות פי"ד וברמב"ם לכולן, אחד כסוי כו' עופותמאה
 ברכה מברך אחד במקום חיה ומיגי עופות השוחפ וז"ל,הל"ה,
 סעיף כ"ח סימן יור"ד בשו"ע ועיין לכולה אחד וכסוי לכולןאחת
 דאסור שכתב י', קפן סעיף סוף או"ה שער אדם בבינת ועייןמ'.

 הנשחפים שאר שחיפות יגמור ואח"כ ולברך, באמצע לכסוו2לחלק
 שיש הכפרות שחיפת בשעת נוהגים שיש כמו שנית ויברךויכסה
 שם. עיין לכולם, אחד דכסוי דקיי"ל כיון לבפלח ברכה משוםבזה

 ופוב כתב סע"ד יפ, בסימן רם"א בנתתפ. שוהפ8יקקם(
 בדיני מ"ג בהערה לעיל מ"ש ועיין לכמוי, השחיפה בין לדברשלא
 איש"ר ועניית וקדושת ובקדיש לכאן, ותלמדנו שם השחיפהברכת



 זטחיפ שלמקומן78

 י טחסה פפק חיח פפק דם טפףדין
 שהיא בריה וכן בהמת ספק חיה ספק שהוא כויז.
 צריך וחיה, טבהמה הבא וכלאים חיה, ספק בהמהספק
 ואינו רמו מכסה הבופל"י קפ(. מברך האינו רמולכסות
 הכסוי על לברך יוכל אז ג"כ עוה ישחום או קמב(,מברך
 הספק. רם את גם ויכסה קמג( העוהמשהם

 ח 5 ז ה י ר 1 קמ
 יפמיק לא לשהיפה הברכח בין אבל לשחיפה, שחיפה בין חפמקאין
 הזבח(. )תורתכלל

 שם מטשנה וחוא ג, מעי' כח מימן שו"ע מ5רך. ואעוקמא(
 בגמרא ושם ספק, שהוא מפני בכוי נוהג כו' הדם כמוי ב()פג,
 כוי אומר יומי ר' הצביה, ומן התייש מן הבא זה כוי תניא א()פ,
 היא חיה מין אם חכמים בה הכריעו ולא היא עצמה בפניבריה
 וז"ל ה"ד, שחיפה מהלכות פי"ד וברטב"ם ע"כ, בהמה מיןאו

 צריך חיה או בהמה מפק שהיא בריה וכן וחיה מבהמח הבאכלאים
 איך שצ"ע שכתב ירושלים תומפות במפר ועיין מברך, ואינולכמות
 עצמו שמכנים ברכה בלא שיכסה דעת על לשחופ לכתחילהיכול
 שהביא כא מי' רביעא שו"מ בשו"ת ועיין עיי"ש. ברכה,במפק
 חיה דאין כריב"ל דקיי"ל דבכורות בפ"ק כתב הרא"ש דחאקושיא

 והיה מבהמה וולד שיחא לה משכחת לא וא"כ הבהמה, מןמתעברת
 עיי"ש. בצ"ע ומיים גדולה פליאה שהואוכתב

 ויש שם הרם"א וכתב ד, מעיף שם שו"ע מ5רך. ואימקמב(
 לכמות פוב ע*כ הוא, חיה שמא הבר שור שהוא בבופל"וממתפקים

 היור"ד על רז"ה בחידושי ועיין השם"ח, דעת וכן ברכה,בלא
 דכל דמו את מכמין שאין פוופ דנראה וכתב הרם"א עלשחפליא
 לדינא אמנם בצע"ג, וסיים הדיופ נקרא וק~צאו הדבר מןחפפור
 עיי"ש. מברך ואינו ממפק שמכמה כחרם"א ד מעיף השם"חכתב

 מק"ה הפ"ז ע"ז וכתב שם, הרם"א לשון העוף1 טהיופקמג(
 אקסין( )בופול חבופי"ל דם עם בתערובות ולא אצלו העוףדישחופ
 והתב"ש כימוי. פעון חבופי"ל דם אין ושמא בתוכו בפל יחיהדחא
 הבופל"י דדם חעוף תחת למפה עפר דאין משום הוא דחפעםכתב
 שם. עייןמפסיק



זי זפחים שלטקוטן
 : חדם את טססח ניצררין

 שישחום, קודם למטה קמד( תיהוח עפר שיתן צריךח.
 בכלי או בסכין או בידו רבמכסה קמה(. למעלה תיחוחועפר
-

 הזפחסק1רי

 השוחפ : ב( )פג, שם זירא דר' ממימרא והוא תיחוח. עפרקמד(
 עפר בעפר, וכסהו שנאמר למעלה, ועפר למפה עפר שיתןצריך
 וע5ר למפה עפר שיתן צריך שהשוהפ מלטד בעפר אלא נאמרלא

 "בעפר" בכסוי, אלא עפר בעי דלא משמע "עפר" ופירש"ילמעלה,
 שחיפה מהלכות פי"ד הרסב"ם וכהב תיחוח. בעפר עפוף כולומשמע
 ישחופ כך ואחר למפה עפר ליתן צריך השוחפ וז"ל י"ד,הלטז
 שם, בעפר ויכסה בכלי ישחופ לא אבל בעפר יכסה כך ואחרבו

 וכו' תחוח עפר למפה שיהי' צריך ה' סעיף כ"ח מימןוביור"ד
 וכתב כסויים, ב' שצריך מלמד בעפר דטזיב כתב: שם והפ"ושם,

 הלכווזיו, בכל דלמעלה עפר כמו שיהא צריך דלמפה דעפרהפרם"ג
 בשום מכסין שאין נוהגין ועכשיו עפר, שנקרא או שמצמיחדבר
 ובדיעבד בה"י(, בשם )באה"פ כירת אפר לוקחין רק תחוחעפר
 פפור הרוח כסהו דהא למעלה נם עפר נתן לא אם אפילוכשר

 שם התוספות אבל שם(, מהש"ך מ"ש בנאה"פ ניע"זמלכסורע
 ונתגיה כמהו דהא הוא, שיתן מצוה שלמעלה עפר צריךבד"ה
 שלמפה עפר אבל לכסות, חייב ונתגלה הרות וכסהו מלכסווקפפור
 כו/ העפר נתן כאילו הוא הרי עפר יש אם הוא שיתן צריךאין
 עכ"ל, לכך בפה מזמינו שהיה פירש"י א( )לא, לעיל בגמראומיהו
 הש"ך ע"ז וכתב בפה, להזמינו וצריך : סעעה שם בשו"ע כוזבולכן
 הזמין ולא שחפ אם בדיעבד אבל המובחר מן למצוה אלאדאיע
 עיי"ש. כו' טעכב אינו דלכ"ע פשיפאב5ה

 הפוסקים מחלוקת למעלה, בעפר וכסה שחפ ואם לטעלה.קמח(
 שנתן שלמפה העפר על הב' בעוף ייסמוך שיי לשחופ יכולאם
 אינה הא' העוף של שלמעלה והכיסוי שהדם ולומר הא' העוףתחת
 בזה, בצ"ע שהניח קל"ד סי' יוסף בדברי ועיין בינתיים.חוצץ
 ג"כ שנשאל הזבח( תקוני למפר )הנספח הזבח דעת בשו"תועיין
 בלי ע"ז לשחופ יכול אם למעלה, דסם וכסה עופות ששחפבטי

 לדם עתה יהי' דלמעלה עפר הראשון לרם שהי' שהעפר ב*ההזטנח
 עפי %ר ש לשחופ ויכול כלל להזמין דא"צ או דלמפוע עפרזה



 זפחים שלמק1מן18

 קמו(. עייו בזויות מצות יהיו שלא ברגלו, יכסה לא אבלאחר,

 : דם יצא לא ואם לפסות, עפר לו שאין מידין

 אלא קמז( ישחוט לא לכסות עפר לו שאין מימ.
 ולא עוף או תיה השוהט קמ"( עפר לו שיהיה ערימתין

 ח פ ז ה י ר 1 קס
 דלמטה העפר להזכין דא"צ והעלה הראשונה, שחיטה שלדומטח
 דהדם הא', שחיטה של דלממה העפר םסך על לשחום ויכולבפה
 עיי"ש. בינתיים חוצץ אינו דמלעלהוהעפר

 אידך תניא א( )פז, שם מברייתא הוא עליו. פזויותקסו(
 יהיו שלא ברנל יכמנו שלא יכמה, בו ששפך במה וכמה,ושפך
 וכשמכסה וז"ל טז, הלכה מהל"ש פי"ד וברמב"ם עליו, בזיותמצות
 בו ינחוג שלא כדי בכלי או במכין או בידו אלא ברגלו יכמהלא

 סעיף שם וביור"ד שם, וכו' עליו בזויות סצות ויהיו כזיוןמנהג
 הסכין של בקתא פי' במכין, או דם"ש הש"ך וכתב שם, וכו'ו'

 מק"ד עד"ק הוא. ופשומ כו' ששוחט במקום המכין בראש לאאבל
 אימור ליכא הכימוי אחר אבל הכימוי בשעת רק הוא דכ"זשכתב
 עיי"ש. טצותו ליה אזדא כבר הכימוי דלאחר ברגליולרמום

 תוספות במפר ועיין כא, מעיף שם שו"ע ישחומ. לאקמז(
 כשיש רק מיירי זה דכל שכתכ איסור, הוראות בקיצורירושלים
 עפר למקום שיניע תקוה אין אם אבל המצוה, ולקיים להמתיןבידו
 והיכא לשחופ, מותר בו וכיוצא בממוכנת כגון להמתין לווא"א
 גם שיתן כ"כ לא אבל למעלה לכמות כדי עפר טעם רק לודאין
 וחעלה באריכות מזה שמביא ה"ש בסוף הבושם בערוגת עייןלמטה,
 כיון לסעלה לכמות במה לו יהי' אם אף כלל ישחוט שלאלהלכה

 עיי"ש. למטה עפר בעינן למצוהדלכתחילה
 ואם עוד: הרם"א וכתב הפור, בשם שם, רם"א עפר.קמח(

 שישרוף הבנד בהפסד העוף שוה ולא במפינה או בסדבר הולךהוא
 במנדל או בבגד הדם ולסצה לשחוט רבנן ליה תקינו כו'לאפר
 הדם, שיצא המנדל או הבנד יכבם עפר למקום וכשיגיעוסברך,
 הכ"י וז"ל י"ז סע"ק שם הם"ז וכתב עכ"ל, ברכה בלאומכמהו
 עיי"ש, כו' עליהם והקשה הגאונים בשם אלו המרדכי דבריהביא
 של מנדל לתוך לשהום יכול עפר לו שאין מי דודאי הפרם"גוכתב
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 קמט( מותרים דם מהםיצא

 : טכטין אין ופמה ט5טיןפטה
 מצמיהים אינם ואם צמהין, המגדץ בעפר קנ( מכסיןי.

 ובהו5 בזבל, מכסים לפיכך בהם. מכסים עפר נקראואם
 הרם ש5 ובמגופה ובלבנה ובהרמית, ובסיר, מאר,הדק

 ש5 ובנעורת הרסים, ובשהיקת אבנים, ובשתיקתשכתשן,
 ובנקרת ובכחול, ובשיהור, הרשים, ובנסורת רקה,פשתן

 שהיוצר בהול ולא גם, בזב5 מכסים אין אבלהפסולים.
 בשתיקת ולא ומורמן, וסובין, בקמח, ולא לכותשו,צריך
 עפר, שנקרא זהב משהיקת הוץ שרופין, אינם אםמתכת
 רכתיב עפר, ננן4א ואפר כה(. )איוב לו והב ועפרותדכתיב
 ים(. )נמדבר ההמאת שרפת מעפר לממאולקהו

 ה 5 ז ח י ר ו קט
 ומכסה - התבו"ש כם"ש - מצוה, בזוי סשום בזה ואיןעור

 התבו"ש כתב ויפה הוא, מיד לאו כפוי מצות דודאי לביתו,כשמגיע
 ודאי שלכתהילה כתב הפרם"ג אבל עכ"ל, לעשות ראוי וכןבזה
 כם"ש ודלא ישכה, ושמא בשעתו מצוה דהביבה מיד לכמותנכון

 שו"ם בשו"ת ועיין מיד. כמה לא אם מ"ע דביפל א' אותבכו"פ
 בלשון כתב ולא "שימצה" הרם"א כתב מדוע בזה שגשאל נ"בסי'

 משום אסור לקבל אבל שרי למצה דדוקא והוכיה בבגד הדם"לקבל"
 בזה. נ' פעיף לעיל ועיין עיי"ש הכלי לוווך לשותפדדמי

 נתקיים שלא אע"ג פירוש כב, פעיף שם שו"ע פתרין.קמפ(
 וכן יה, מימן לעיל ועיין היפב( )באר סותרים כמוי, מצותבהם
 מוושר פירש שלא האכרים דדם מותר דם מהם יצא שלאבהמה

 מתה. שמא היישינן דלא הרמב"ם בשם ש"ך ועיין)באה"פ(
 והוא כג, פעיף שם ערוך השלהן לשון המימן כל טפטין.קנ(
 היכי שם. ובגמרא עיי"ש וכו' פכפין במה א( )פה, שםמטשנה
 וז"ל הלי"א, שהימה מהלכות פי"ד וברסב"ם וכו', הדק הולדמי
 משהיקת הוץ וכו' מכמים אין בהלי"ב וגם וכו' בפיד פכפיןבטה
 זהג ועפרות שנאמר עפר שנקרא מפני בהם שמכסין בלבדהזהב
 ברזל, בשוזיקת מכסין אין אכל עכ"ל, לעפר דק אשר עד ואומרלו

 הדהק דבשעת הב"ה דברי הניא ואה"כ מהרם"א, בהטמעושכן
 כלל פוף בעשרון במנה"ז ועיין עיי"ש, ברזל בשהיקת לכסותמותר
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 : טעיפים ג' ויו טופ פיום הדם ופסוי שחיטהלר.דין

 אלא טוב ביום עוח או חיה ארם ישחוט לאא(
 ואפר קגא(, יו"ם מערב מוכן תיחוח עפר לו יש כןאם
 הוסק אם אבל בו, לכסות מותר יו"ם מערב שהוסקכירה
 שראף חם הוא כן אם אלא קפ( בו לכסות אסורביו"ם

 ח ב ז ה י ר ו קמ

 מדברי אמנם לברך, דיכול דה"ה מדבריהם דמשמע שכתבכ"ב
 מבואר דהא יברך שלא משמע כשלג שדינו שכתב תוארהפרי
 טוף במנח"ז ועיין שם, לדינא וצ"ע בשלג, סכסין שאיןברם"א
 ברכח בלא בשלג מכסה הדחק דבשעת מהכנה"ג שכתב כ"חמימן
 שם. בצ"עוסיים

 פ"ו, י"ד סעיף תצ"ח סימן או"ח שו"ע יו"ט. מערפקנא(
 שמאי בית ביו"פ ועוף חיה השוחם ביצה ריש במשנהומקורו
 אא"כ ישחוט לא אומרים הלל ובית ויכסה, בדקר יחפוראוסרים
 בדקר שיחפור שחט שאם ומודים יום, מבעוד מוכן עפר לוהיה

 רהגן הא על ב ז, שם ובגמרא הוא, מוכן כירה שאפרויכמה,
 שיש והוא יהודה רב אמר זריקא א"ר וכו', שחפ שאםומודים

 בר חייא רב אמר ש כתישה עביד והא יום, מבעוד נעוץ דקרלו
 וז"ל א, הלכה פ"ג יו"ם הל' וברמב"ם תיחוח, בעפר רב אמראשי
 שוחפ הרי לפלפלו שמותר מוכן אפר או מוכן עפר לו שהיהמי
 לפלפלו הראוי אפר או מוכן עפר לו אין ואם דמם וסכסה ועוףחיה
 דעביד ואע"ג תיחוח בעפר דמתירין והא וכו', ישחופ לא זהחרי
 פפור לעפרה אלא צריך ואינה נומא החופר דקיי"ל מותרגומא

 יצחק(.)לקיפת
 א( )ה, שם בגמרא פה לפטות אסור ופו' פירה ואפרקנב(

 אבל יו"פ מערב שהוסק אלא שנו לא רב, אמר יהודה רבאמר
 שיש פירש"י מותר, ביצה בו לצלות ראוי ואם אסור, ביו"פהוסק
 להפק מוכנים היו עצים בעודם דמאתמול מותר, חם רמץעדיין
 מידי ביה לחפוכי רחזי ואיידי זח, בתשמישו ועודנו ולצלותולבשל
 שאמרו ומה עכ"ל, הדם על ליה ומנח נמי ליה שקיל ביצה,לצלייוצ
 מיו"ט דחוסק דהאי חלכתא דהכי שם התוספות כתבו ביו"פ,הוסק
 בו לצלות ראוי ואם אפר, וחשתא עצים דמעיקרא גמור נולדהוי
 דאז ביצה בו לצלות ראוי שאם הלק"י וכתב עכ"ל. מותר,ביצח
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 אע"פ בו לכסות מותר שחט אם ובדיעבר ביצה. בולצלות
 קג". ביצה בו לצלות ראוישאינו

 אבל ביו"ט, המותרות ממלאכות היא שחיטהב(
 בהמה השוחט וכן אסור, ביו"ם שי( הסכין אתלוץשחיז
 כרי השחימה בנמקום קנה( הצמר לתלוש רשאי אינוביו"ם
 ו~שילך אילך ומושכו בירו מפנהו אלא לסכין, מקוםלעשות
 הנוצות ימרום לא עוה השוחט וכן נתלש נתלשואם
 בלא לשחומ אפשר אי ואם לסכין, מקום לעשותכרי

 השוחם ולכן , קמ( למרום עכשיו נוהגין הנוצותמריטת
 ה פ ז ה ורי קם

 בוערות לא גחלים בו יהיו שלא שיזהר רק ראשונה למלאכהעוטד
 לפלפלו דאסור לא עוממות מכבה, סשום לא בוערות עוממות,ולא
 ביו"פ יכסנה לא הדם כיסה ולא העוף שחפ ואם עיי"ש, פובביוס
 לאכול מורנר לדם סכסה לא אם אפילו דהא מוכן עפר לו ישאפילו
 )מג"א(.העוף

 הירושלמי בשם ורא"ש סתוס' שם בשו"ע כתב כן ביצח.קנג(
 שחפ אם אבל שחפ בשלא בד"א וז"ל: ה"ב פ"א ביצה בסס')וחוא
 ע"כ(. ויכפה, בדקר יחפור ואל טוב ביום שהוסק מאפר שיפולמוטב

 ולהשחיז סעי"ב, תק"פ סי' או"ח שו"ע חפכין. להשחיזקנד(
 גדול צורך ובסקום צ"ע. ביו"פ מותר אם נכרי ע"י השחיפהסכין
 תשוח8ים שנוהגים ומה תצ"ח(. או"ח עולם )פרטקי להתיר ישאולי

 לקץטות מותר אם היד ע"ג או מפלית גכי על המכין אתלהחליק
 )תורת הסכין פיב לפי וחכל סתירים, ויש אוסדים יש ביו"פ,כן

 והבדיקה(.השחיפה
 יב-יג. סעיף תצח סי' או"ח שו"ע הצפר. לתלהםקנה(
 הרב התיר וכן אדם. וחיי מהר"ץ למרופ* עששיו נוהגיןקנו(

 משום ביו"פ, השחיפח מבית הנוצות לתלוש קדמון משפיר"איהודה
 אבל מותר. מתכוון שאינו דדבר מפני וגם השחיפה, יקלקלשלא
 מבית הנוצות לתלוש שאפור טוכח סעי"ג תצח סי' או"חבשו"ע
 המגן וכתב מלאכה, אב שהיא לגיוה דומה שהיא מפניהשהיפח
 אין שהדי היא, לגופת צדיך שאין דמלאכה ואע"ג שם:אברהם
 לאחד אלא שרי לא נפש אוכל דמכשירי אסור, מ"ם לנוצות,צדיך

 לעץשות יכול היה שחיפח קודם שעושח טח אבלשתיפח,
 מאתם~
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 שיבדוק א( הנאמרים הדברים בכל להיהר צריך טובביום
 להשהיז אסור פגימה בו מצא ואם השהיטה קודםהסכין
 מקום על מטלית שיכרוך לא אם בו לשהוט ואמורהסכין,
 בהיה לכסות אפר או עפר להכין להזהר צריך ב(הפגימה.
 מקום לו שיפנה עוף שוחמ שאם להזהר צריך ג(ועוף.
 בעזים, או בכבשים הצמר או הנוצות, תלישת בלאהסכין
 לידי שיבא לחוש ויש אהר בענין לו אפשר אי אםאבל
 קנז( מוב ביום גם אוהן למרום מותר הלדה, אושהייה

 או סכנה בו שיש להולה בשבת לשהוט מותרג(
 ניכר רישומו אם ובלילה דמו, יכמה לא אבל קנח(,ליולדת
 קנט(,יכסנו

 ה ב ז ה י ר 1 קמ
 שבהייה כיון : הטעם כתב שהיטה מהלכות בפ"ג משנה והמגידוכו'.

 שהיטה, כגון ההכרח דכר אלא יו"ם דוחה אין עומדת אימורבחזקת
 אינו השחיפה קודם לעשותה ההברה שאין נוצות תלישתאבל
 אברהם. המגן עכ"ל גמור, אוכל שתהיה עדדוהה

 שהיטת לשון הוא וכו' השוחט ולכן מן הסימן כלקנז(
 ווייל.מהר"י

 שכה מימן או"ה שו"ע ופו/ לשהופ מותר ליולרותקנה(
 ב( פה, )יומא חז"ל זה ולמדו שנת, דוחה נפש דפקוה יד.סעיף
 ודרשו ה(, יה, )ויקרא בהם וחי האדם אותם יעשה אשרמקרא
 ואסור : שבת מהלכות ה"נ בפ"ב הרמב"ם וו"ל בהם, שימותולא

 יעשה אשר שנאמר סכנה, בו שיש להולה שבוו בחלוללהתמהמה
 משפפי שאין למדת הא בהם, שיטות ולא בהם והי האדםאותם
 עכ"ל, ושלום, וחסד רהמים אלא בעולם נקמההתורה

 בברכה, ויכסנו פ"ו. מעיף כקה סימן יו"ד שו"ע יכטנו4קנפ(
 לחלוחית שום בו אין אם אבל להלוחית, יש עדיין אם דוקאוזה
 ס"ק מהתב"ש משמע אבל כ"ה( ס"ק בש"ז )ב"א לברך, צריךאין
 אות בקו"א ובמנח"י לכיסוי, הוא ראוי הדם שנתייבש דאףכ"ו
 רק לכיסוי ראוי אינו דדם בהדיא שכתב הא"ז לשון שהביאמ"א
 דהכי לכיסוי, ראוי אינו שנתיינש לאהר אבל לה שהוא זמןכל

 לתוך נכנם אינו יבש ואם העפר לתוך שיכנום כעפר וכסהומשמע
 עיי"ש.העפר,



 עזהויב

 ר פם

 זבחים שלטקוטן
 החוראה במקצוע שמוושיפפר

 המרפוו; ובדיקת שחימה הלכותעל

 חלקים בשלשה הפנימיים האברים ביאולוגיהעם

 הערותעם

 ומפתחות פתיחות וחדהשים, ביאורים ופופקיט, בתלמודמקורות ח כ ז ה י ר י קמ

 שניתלק

 הריאה טרפותהלכות

טאת

 מנדרם ארי' צביהרב
 שהיוקליבלנד,

 לפ"ק תש"ךשנת





 הריאה ומרפות מרפות להלכות כוללתפתיתה
 - מטי*י לטהטה חלכה - פח ,צבעל תורח - שפכתט 5תורחטקורות

 ו5יאוריפ הערות - רםזיפ -אטטכתא
)ימרה(

 המרף ענין כתב פרף בשורש הרד"ק טרף4 חשם בבאורא(
 )חולין ז"ל רבותינו וקראו בכריתה, וההכאה בחפיפה, חלקיחחהוא
 שאינה פי על אף טריפה, בה, וכיוצא חריאה לנקובת א(מב,

 שסירכת לפי כריתח, בה ניכר שאין פי על ואף חיה בידנפרפת
 '( נקב בלא סירכא שאין היא, וכריתתה הריאה נקב פפניהריאח
 שהוא מפני תואד, שם יא(, ח, )בראעוית בפיה מרף זית עלה :והנה
 וכן היונה, בפי מרוף היה זית עלח כלומר לעלה, תאר והואקמוץ
 : יוב"ע תרגם וכן עכ"ל, תביר, : שתרגם תואר שהוא אונקלוםדעת
 אם : הפסוק על וכן בפומח, ומחית תביר לקיפ דזיתא מרפהוהא
 אם ת"א יב( כא, )שמות ישלם לא המרפה עד יבאהו יפרףפרף

 כן מפורש ולדעתי ישלם, לא דתביר סהדין, ייתי יתבראתברא
 שם במכילתא ומפרש מ( כא )שם נשבה או נ*וטר או ומת :בקרא
 שם מלבי"ם והנאון חיה, ששברתו - נשבר או שמים, בידי -ומת
 את שבר ולא : שנאמר כמו בבחמח שייך שבו שמלת לראיחמביא
 כח(. יג, )ם"אהחמור

 )ח~ין בכותל מרפח או דרסה : פרף ערך בערוך פירשוכן
 וקנינהו דליתגבחו אקן מרוף זיל אותה, הכח פירוש במשנח( אגו,
 מה שם בערוך ועיין הקן, עץ בידך הקש : פירש"י וכן א( קמב,)שם

 מכח. לשון הוא מרף שחלשון בש"ם מקומות עודשהביא

 ב( כב, )שמות תאכלו לא פרפה בשדה ובשר : חפסוקועל
 : שם רש"י ומפרש חיא, היוא מן תל*ש ובשר אונקלום:תרגום
 מבחמה או כשרה חיח מן ארי או זאב פרפת ע"י שנתלשבשר

 ברש*י ועיין רביתייהו, ההנו ע"ב( סו, מו, נח~ין בגמרא עיין1(
 טהמוניות ובהגהות די*ו פי*א שחיטה הל' ברמב"ם חייק שם,ותוספות

 נקב. בלא סרכא שיש סבר שהרטב"ם שמפרשום

ט8
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 בשר זה : ב( קב, )שם בגמר' ט"ש פי על כן תרגם בחייחכשרה
 אטורות ממאכלות ה"י בפ"ד והרמב"ם המרפה, מן ובשר החימן

 זח בשר שהרי לוקה, ואכלו החי מן בשר החותך : וז"ל זה עניןביאר
 חתכה לי מה חיה מרפה לי מה מתה, ולא נשחטה שלאמבהמה
 בשדה ובשר אומר הוא הרי במקצתה, לי מה כולה לי מהבסכין,
 ועיין עכ"ל מרפה, היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית כיוןמרפה,
 נ;. סעיף מ"ב מימן ביור"ד זהמדין

 : אונקלום תרגום לג( לז, )בראשית יוסף מרף טרף : הכתוגועל
 חיה ע"י והומת נמרף פירושו טרף הלשון כן כי הנה קטיל,מקמל
 רק ונשבר נמרף אם וגם אכלתהו( רעה חיה : מקודם )כם"שרעה
 טרפת ויש ענינו, כפי פירושו אחד וכל מרפה, נקרא ממנו אהדאבר
 יש אבל אמורה, מרפה וזהו לגמרי, ונחבט רעה חיה ע"י שנשבראכר
 שתחיה היא ויכולה אחד באבר מעם רק רעה חיה ע"י שהוכתהמרפה
 כשרה. טרפח וזואח"כ,

 וחטהור הממא בין ולהבדיל : אמרו שמיני( )סו"פ במפראוהנח
 צר*ך מז(, יא, )ויקרא תאכל לא אשר החיה ובין הנאכלת החיהבין
 בין נאמר למה כן אם מפורשים, כבר הם והלא לערוד צבי ביןלומר
 לטריפה כשרה מריפה בין ו תאכל לא אשר החיה ובין הנאכלתהחיה
 - טרפח סימני בח שנולדו בין אלא : מפרש שם ורש"י ע"כ,פסולה
 פסולה. - מריפה מימני בה לנולדוכשרה,

 מוכה ששרח. טרפח : פירוש מפרש שם למפרא בפי'והראב"ד
 הגולגולונ נפתחה הגרגרת, נקובת כגון כשרה, שהיא אלא בגופההיא
 בבהמה כשרות חכמים ששנו בהן וכיוצא מוח, של קרום ניקבולא
 עכ"ל.ובעוף

 טרפה דאם זה, במאמר מאד נתקשה ע"ג סי' הרשב"אובשו"ת
 סימנים בה שנולדו במכוונו, ואמר ? מרפה לאו כשרה ואם כשרה,אינה
 רבא ב(, מד, )חולין במ"ש וכן תמרף, אם בהם לעיין צריכיםשאנו
 והוא עיי"ש. במרפה מסופקת שהיתה בחמה התיר פי מריפה,שרי
 היטכ. מבואר הענין הראב"ד פירוש לפי אולם )הכוה"ק(, סאדדחוק

 טרטח שם כתב, תאכלו לא מרפה ובשר בפמוק מלבי"םוהגאון
 ונקראח מהם, החלשים את המורפות חיות על בעצם הונח טרףופעל
 הנם שתחיה אפשר שאי מכה הדורס, צפורן ע"י שהוכתה כלטרפה
 ואם הנבלח, על הזהיר כבר מתה, כבר אם כי עדיין, חיה היאשעתה
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 אמרו ועי"ז באכילה, שתאמד סברא אין להיווו שתוכל במקוםהוכתה
 טדפה ובין כשרה פרפה בין ; ונו' הנאכלת ההיה בין ולהבדילבספרא
 שאי לה שאירע מכה או צפורן בלא אותה כשהכה לומר רצו ;אסורה
 ההולי סבת בא אם בין הבדל שטה כטרפה, דינה מטנה שתהיהאפשד

 מיני הע' הז"ל קבלו ומזה אהר, דבר ידי ש או אריה, ידי עלהממיתה
 עכ"ל. השני( )בשרש המצות למנין בהשנותיו הרמב"ן וכם"שטרפות,

 זה את אך : הפסוק על שמיני( )פ' בספרא זה מבוארולדעתי
 לך יש ד(, יא, )ויקרא הפרסה וסמפריסי הנרה טמעלי תאכלולא

 '(, הפרפות הן ואלו אוכל, אתה שאין הפרסה וגמפריסי הגרהבמעלי
 אף יכול וכו', השדרה הוט נפסק ברובה, הגרנרונ ופסוקת הושם,נקובת
 הללו, לבית ולא הלב ניקב מוה, של קרום ניקב ולא הגולנולרננפתה
 הימנו וגשתייר הכבד ניפל שלה, החופ נפסק ולא השדרהנשברה
 שמים, בידי והרותה שלה, האם נפלה התהתון, להי ניטלכזית,
 שאין טרפה אף היה כמוה שאין נבלה מה ופרפה", "נבלה לומרתלמוד
 ע"כ. היה, שכביה זו הנאה היה,כמוה

 בבהמה כשרות "ואלו : במשנה מנויין שהשיב הכשרות אלווכל
 )שם בבהמה טרפות אלו פדק דריש במשנה וכן א(. נד, )הולין "וכו'
 אלא שם: ובגם' פרפה היה כמוה שאין כל הכלל זה ממיים: א(מב,
 כל הכלל זה סיפא דקתני כגיה התורה מן היה שאינה לטרפהרמז
 וזאת : דכתיב ? מנלן היה, אינח דמרפה מכלל מרפה, היה כמוהשאין
 תיכול, לא היה שאינה אכול היה ב(, יא, )שם תאכלו אשרההיה
 ץ. עכ"ל היה", "זאת ביה קרי פירש"י היה. לא דפרפהמכלל

 זאת : פתה בתו"כ כי וכתב: הספרא דברי מפרשוהמלבי"ם
 הפריפה, לא להיות הראוי רק היה בשם שכלל תאכלו, אשרההיה

 שמנו הטרפות את לרבות וגו', תאכלו לא זה את הראב*ד, ופי'2(
 אלא הטרפה את הכתוב אסר לא שיכול ארוך, זמן היות שהן אע"פהכמים
 שמנו הטרפות אלו אבל לנבלה, סמוכה שהיא בשעתה מתה שהיאאותה
 מתות, והן צנה בהן שתפגע עד הקיץ יטי כל היות שהל פעמיםהכמים
 אלא אינו זה כל כי לי ונראה לרבות. הוצרכו לכך אסורות, יהיו לאיכול

 עכ"ל. הולין, במס' איתא והכי הם, הללמום טרפות י"ה שהרי דרבנן,אסמכתא
 שהתרתי המינים דאלה מפרש דהכתוב דבריו, באור 1 בתו"ת וכהבק

 אלה משא"כ פנימי, הסרון בהם שאין להיות, שסופם מאלה רק הואלך
 רמז ומכאן כמתים, עתה נהשבים להיות סופם אין בריאותם מקלקולאשר

 שפתה מה דמדייק זו דרשה בטעם באור להוסיף ונראה היה. שאינהלטרפה
 עכ"ל. היה, זאת - ההיה זאת דריש לבן בבהטה, וסייםבהיה
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 י"ח אלו תיכול לא חיה שאינח אכול חיח חחיח, זאת בגמ'וכם"ש
 מסואבות דיתפרשון וכו' משה עם ה' ומלל : יונתן תרגם וכןטרפות.
 עכ"ל. החיה, זאת הסמוך כתוב על כיון שעכ"ח פר*8~4 סריתפני
 מרומז תאכלו" אשר החיה "ואת : עצמו שבפסוק לומר שרצהונראה
 חכמים שמנו טרפות י"ח והם תאכל, לא חיח ושאינה אכול, חיחטרפח
 למשה הלכח בענין בדברינו לחלן ועיין יונתן. של וכתרגומובסהטנח,
מסיני.

 אותה שטרפח זו בתורה, האמורה "טרפה : מפרשוחרמב"ם
 דרופח" אלא בתורה בפירוש לך ואין מתח, ולא ונטרפחחית-היער
 היא בתורה האמורה פרפה רבריו ולפי להלן(, במילואן רבריו)העתקתי
 שטרפח לומר יכול אתה "ואי : שם שמבאר כמו מחיים, ארישדרסח
 אלא מדבר אינו הא כו' נבלה היא הרי מתח שאם והמיתח,אותח

 בארו ולא מקורו את הערו לא כליו ונושא מתה". ולאכשנטרפה
 בפירוש מצינו לדבריו לשבח טעם שנתן מה מלבד כי לי ונראחדבריו.
 בבבא שאמר כמו מיתה, לאהר הוא וטרף מחיים הוא דרס כיבנטרא
 ואכל טרף פטור, ואכל דרם ברה"ר ארי שמואל אמר ב( )טז,קמא
 שאכלה כמו ליח הוה למדרם הוא דאורחיה כיון פטור ואכל דרםחייב.
 הוא אורחיה לאו פרף ופטור, ברח"ר שן ליה דהוי וירקותפירות
 ומחנק נורותיו, בשביל 1 יג( ב, )נחום נורותיו בדי טורף אריחוחכתיב
 חוריו, בשביל הוריו1 טרף וימלא לבאותיו, בשביל ?ללבאותיו
 אלא הרגה שלא - דרם ופירש"י מעונותיו. בשביל 1 טרפהומעונותיו
 עיי"ש. כו' ואכל שהרגה - טרף הוא, דאורחיח פטור אכלח,מחיים
 דרם פירוש : ומפרש הנמ' דברי כל העתיק ב' דרם ערךוחערוך
 כו'. אורחיח דהיינו פפור בתהילח המיתח שלא לאלתר ואכלחבחמח

 מחיים, שאוכלה היא שהדרוסה מבוארים, חרמב"ם דבריחרי
 בתורה האמורה פרפה כן אם מיתה, לאחר ואוכלה שהרנח חואוטרף
 מתה. ולא ונטרפה היער חית שטרפהזו

 לי ונראה נמצא. לא ובמקרא המשנה, לשון הוא דרם מלתוהנה
 סציל ואין וטרף ורמס כמ"ש בנו"כ, רמם המלה של תרגומו חואכי

 ואוכלו רעב כשהוא הארי דריסת היא רמם ופירש"י ז( ח,)מיכח
 נורותיו בשביל למעונותיו חפרף את כשנושא הוא וטרףבמקום,

 שם. שפי' וכטו הנ"ל הגמ' עפ"י שפי' ספק ואין עכ"ל.ולביאותיו,
 "בין : בספרא מ"ש בטוב נתבאר האלה והאמת חדבריםאחרי

 טרפה, פפק : לומר רצוני פרפח-כשרה, נם יש כי כשרה",פרפה
 וכמבואר. חיה, וחיא מעפ מאיבריח באחתשנטרפה
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 יפ( הלכווו ד' )6רק אטורות מאכלות בהלכותוחרמפ"פ
 שנפרפו פהורים עוף או תיה או בהמה מבשר כזית האוכל :כתב
 אותו תשלכון לכלב תאכלו לא פרפה בשדה ובשר שנאמרלוקה,
 חיתיהיער אותה שפרפה זו פתורח האפורח פרפה ל(, כב,)שסות
 נ*ן כגון הדורס עוף אותו שטרף עוף וכן בהן, וכיוצא ונמר אריכנון

 שאם אותח, והמיתה אותה שפרפה לומר יכול אתה ואי נו.וכיוצא
 בסייף הכח או עצמה מחמת מתה לי ומה נבלה, היא הרימתה

 ולא כשנטרפה אלא מדבר אינו הא והמיתה, ארי שברת אווחמיתה
 הגדי ונרר זאב בא אם יכול אסורה, מתה שלא הטרפה ואם ;מתת
 שהרי אכיר יהיה מפיו והצילו אדם ורדף באזנו או בזנבו אוכרגלו
 אותו, תשליכון לכלב וגו' פרפה בשדה ובשר לומר תלמודנפרף,
 האסורה שהפרפה למדת הא לכלב1( הראוייה בשר אותו שיעשהעד

 ועדיין למות ונפה אותה ושברה היער חית אותו שפרפה היאבהורה
 אסורה זו הרי שתמות קודם ושחפה שקדם פי על אף טתה,לא

 עליה. הבאה זו ממכה שתחיה אפשר ואי הואיל מריפה,משום
 ואטרה הנבלה, והיא המתה אטרה שהתורח למדנמצאת

 הפריפה. והיא מתה לא שעדיין ואע"פ מכותיה מחמת למותהנומח
 ומתה, שנפלה בין עצמה, מחמת מתה בין במיתה תחלוק שלאוכשם
 תחלוק לא כך והרגתה חיה שדרסתה בין שמתה, עד שחנקתבין

 ונשתברו הגג מן שנפלה בין ושברתה, חיה שפרפתה בין למותבנומה
 ונקב הץ בה שזרק בין איבריה, ונתרסקו שנפלה בין צלעותיה,רונ
 או לבה ונקב עצמה מחמת חולי לה שבא בין ריאתח, אולבה

 למות נופח והיא הואיל בחן, וכיוצא צלעותיח רוב שיבר אוריאתה

 ל, כב, שמות דרשב*י מכילתא מן הם זול הרמב*ם דברי מקור4(
 תהא וברגלה באזנה נטרפה יכול 1 לשונה ויו 153( האפמאן הרד*צ)הוצאות
 משנה והכסף ~לב, הראוי כבשד שנטדפה אותו, תשליכוך לכלב ת'לאטורה,
 כ*ט סימן יחר"ד והטור אלה, רבנו לדברי מקוד העדו לא משנהוהטגיד
 שהוכתה בעלמא דבטדפה לומר אפשד ואי הרמב*ם! לשון תוכןמביא
 מידי אלכא אותו תשליכון לבלב כתיב דהא אסודה, תהיה שהיא %מכה
 שם בפירוושו והב*ח לכלב, אלא ראויה ואינה לחיות יכולה שחינהבענין
 למדנו אותו תשליבת דמלכלב שכתבו אמה למידק ואיכא 1 31תבתטה
 לחיות, יכולה דאינה לכלב הרשי בשר (פמה שיעשה עד %א טרפהשאינה
 מזאת אלא גופיה קרא מהאי אותו למדנו לא טריפות אלו פרק רישהלא
 להרמב"ם המקור היה דרשב*י שהמכילתא מ*ש כפי אולם עכ*ל, כו*ה"יה
 )יחו*ה(, תטיהתו כלסד
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 שהיה בין ודם בשר בידי הגורם שהיה בין טרפה, זו הרי מקוםמכל
 בהווה. הכתוב דבר טרפה, בתורה נאמר לטה כן אם שמים.בידי
 אם אבל בשדה, שנטרפה אותה אלא תאסר לא כן תאמר לאשאם
 ; בהווה אלא מדבר הכתוב שאין למדת הא תאסר, לא בהצרנטרפה
 להיות לה אפשר ואי מכותיה מהמת למות שהנוטה חפתופ:וענין
 שאין כל הכלל "זח : הכמים אמרו מכאן אמורה. זו מכהמהמת
 אותה עושה הולי זה אי יתבאר שהיטה ובהלכות טריפה". היהכמוה
 עכ"ל. טרפה, אותה עושה אין הולי זה ואיטריפה,

 כתב : מסינ" למויה והלפה פתורה, האמורה פרפהב(
 כבר לשונו: וזו א-ג( הלכות ה )פרק שהיטה בהלכותהרמב"ם
 היא בתורה האמורה שהמרפה מאכלות אימורי בהלכותביארנו
 שטרפה כגון בהווה הכתוב שדבר אלא טרפה נאמר ולא למות,הנוטה
 אם אחרים הלאים שם ויש מתה, לא ועדיין ושבוה בו וכיוצאארי

 טרפות ושמונה מסיני. לם,טה הלכה והי טריפה תהשב להיארעו
 פמוקה, נטולה, המרה נקובה, דרומה, . הן ואלו במיני למשה לונאמרו
 הואיל הן, מסיני למשה הלכה שכולן אע"פ ושבורה, נפולה,קרועה,
 שימתפק מפק וכל בה. ההמירו דרוסה אלא פתורה פפירהם לךואין

 כמו מותרים ספקין בהן יש טרפות מיני שבעה ושאר אמור,בדרוסה
שיתבאר.

 לבאר כתב אמורות מאכלות מהלכות ה"ו בפ"ד משנהוהטגיד
 הם ו-מ( )הלכה שכתב רבינו דברי : לשונו וזו שם הרמב"םדברי
 בשדה "ובשר . במכילתא האטור המדרש על בנויים אמתייםדברים
 הקישן וטרפה נבלה אטרת מנין, בבית בשדה, אלא לי איןטרפה,
 הא בן, טרפה אף בשדה בין בבית בין הלק לא נבלה מההכתוב,

 המשנה ועל בהווה. הכתוב דבר טרפה, בשדה ובשר ת"למה
 היה כמוה שאין כל הכלל זה שאמרו א( )מב, טרפות אלושבפרק
 ומה הודש". י"ב לטריפה "מימן : י( ב( )נז, בגם' והעלוטריפה,
 הענין ממיני, למשה הלכה שהטרפות מקומות ובהרבה שםשאמרו

 סימן )פירש"י הודש י"ב לטריפה סימן הונא רב אמר י שם בגמ'ט
 סימן מיתיבי, נטרפה( שלא בידוע חיה, כך אם - הודש י"ב טריפה,לספק

 שהיא בידוע והולכות משבהת אומר רשב"ג יולדת? שאינה כללטריפה
 והלכתא, סוע"א(: )נה, ושם טריפה, שהיא בידוע והולכות מתטונתכשרה,
 בד"ה בתוס' ועיין יולדת, שאינה כל בנקבה הודש, עשר שנים כלבזכר
 טריפה. שאינה בידוע יולדת אם למימר דבעי שכתבויסימן
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 הכתוב שענין לפי חיה, אינה שהטרפה למונו התורה שמן : הואכך
 טרפותו מחמת למות שסופו אלא חי הוא ועדיין שנטרף בשרהוא:
 בכתוב נתבארו לא אבל רבינו, שהוכיח כמו לכלב נשלךולהיות
 ומקובלות מסיני למשה ונאמרו מיתה, לידי ומביאים המורפיםחדברים
 הלכה פרטיו ופירוש בתורה מפורש הדבר שעיקר נמצאבידינו.
 חרש דבר מזה לרבינו לו יצא וכבר ופשוט. ברור וזה ממיני,למשה
 עכ"ל. שם, יתבאר שחיטה, מהלכות ה' פרקכתבו

 כתב: שהרמב"ם מח על העיר ה"ג פ"ה שחימהובהלכות
 וכתב החמירו", דרוסה אלא בתורה בפירוש לך ואין"הואיל

 שמסרתי בידינו המסור הכלל כפי לי, נוחין אינם רבינו דברי ..
 בתורה בפירוש כתוב שאינו אע"פ ממיני למשה שבא מה שכללעיל
 משאר דרוטה דין נשתנה מה וא"כ להחמיר, בספיקו לילךטראוי
 ? להחמיר בספיקן בכולן לילך לנו היה להחמיר, בספקה לילךטרפיות
 הם כסף שקדושי רבינו כתב שכן זה, בכלל מודה רבינושהרי

 ביאה לקדושי כלל בהם שאין תמצא דבריו בכל וכשתהפשסדרבנן,
 : למשנה בפירושו מקומות בהרבה ותשכח ודוק בתורה, בפירוששבאו
 בשאר ועוד דבר. לכל תורה כשל הוא ממשה מקובל שבא מהדכל
 בקצתם לילך בספקם, מקצתם קצתם נשתנו מה מרפיות מינישבעה
 מודה רבינו שהרי ועוד להקל. בספקן ובקצתן להחמירבמפקן
 . שאמר כמו לקולא, דאזלינן בה שנסתפקו דינים בקצתבדרוסה
 ליישב כדי אומר אני לכן קניא", אימא 'שונרא ספק קניא"ספק
 כשל הוא ממרע"ה המקובל דבר שכל נמי הכי שאין רבינודברי
 תחתיו יפלו סוג הוא טפק שם אבל להחמיר, בספקו והולכיןתורה
 יכולה הדעת ואין שקול שהוא בדבר הראשון, : המפק מיניארבעה
 אומרים אנו ודאי בזה היתר, לצד ולא איסור לצד לא בולהכריע
 דרוסה כזה שנא ולא לההמיר, בו הולכין הלם"ם שהוא מהדכל

 ולא ידוע שדינו דבר השני, : להם אחד שדין המרפיות, כלמשאר
 העין יכול שלא העין ראות לפי בו נסתפק אבל הדעת שיקול בונפל

 אסור לצד נוטה שהיה כנון מהותו, לידע הענין אמתת עללשלום
 השלישי, ; לחומרא בהו ואזלינן שוות המרפיות כל נמי בזהומותר,
 החמירו לא ודאי בזה וכיוצא מיתה לאחר או מחיים שנעשה דברמפק
 ידא דמשמשא היכא הריאה בנקיבת תלינן ולזה טרפיות,בשאר
 דדמי וכל נקובין כשהן והחזירן מעים בני ונמל זאב בא אודטבחא,

 בכה"ג, מחמרינן דרומה בספק אבל מיתה. לאחר דנעשה דתלינןלהו,
 השור, בגב הדרימה רושם ונמצא השוורים לבין הטורף שנכנסכגון
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 לא פריפות ובשאר נתחכך, בכותל אטרינן ולא בפורףדתלינן
 בדרוסה שיסתפק ספק "וכל : רבינו שכתב וזחו חאי. כוליטחטרינן
 דרוסה כשהיא אסורה בדרוסה שיסתפק ספק כל ר"ל:אמורה",
 בה מחמרינן אז לא, או הדורס מחטת זו דריסה אם ונסתפקנולפגינו
 וחומרא שונרא. ספק כלבא ספק לאפוקי לפנינו, חדורס שיכנסובתנאי

 וזהו חז"ל. בה שהחמירו אלא היא הדין מן לא בדרוסח שהחמרגוזו
 כתב ולא ", וכו' בה החמירו "לפיכך : שכתב בדבריו רבינושדייק
 משאר יותר בה מחמרינן לא מדינא דודאי וכו', להחמיר חואדין

 בפירוש התורה מן שבאה לפי בדרסה שהחמירו חומרא אלאטרפיות
 ספק קניא ספק כגון לאו, או במציאות היה אם ספק הרביעי, ;כו'

 שנכנם לארי דומה דאינו טקילינן, דרוסה בספק אפילו בזהשונרא,
 במכה אם כי ספק ואין הטורף אתחזק ודאי דהתם השווריםלבין
 ספקות, שתי יש קניא בספק אבל לאו, או מהפורף היא אםלבד
 שמא היה במציאות לומר תמצא אם ואף במציאות, הטורף היהאם

 לקולא, ספקא ספק תורה דבשל ספיקי תרי להו והוה נטרפה,בקנים
 מיני שבעה ובשאר עצמה בדרוסה שינוי תמצא הספקות מיניוכפי

 הוכחה לזה ויש רבינו דברי ליישב לי שנראה מה זהוטרפיות.
 עכ"ל.בנם',

 לך אין הלם"ם שכולם "אע"פ : הרטב"ס לשון חעתיקוחפור
 בדרומח שיסתפק ספק וכל בח החמירו ולכן דרוסה אלאבפירוש
 שלא הב"י ותמה שמותרע", פפק בהן יש פרפות מיני ושאראסור,
 ביו"ד חש"ך )והעתיקו עכ"ל כו' מותר שיהא פריפח ספק שוםמצא
 : זה על כתב שם היפב והבאר הרמב"ם( דברי לתרץ ופרח כפסימן
 ולעולא ב( )מג, דחולין גמרא מידי מקשה לא זח דלפי תמח,ואני
 ובפ"ז בפר"ח חעי' וברא"ש, בתוס' ועיי"ש ודו"ק, דרוסה ספקמ"ש
 עי' : כתב שס תשובה ובפתחי עכ"ל. בזה, ג"כ שהקשהובב"ח
 דפעס גופיח חב"י כרנב ל"ב סי' סוף דלקמן ותימא חיפב,בבאר

 יותר, ולא השדרה חומ כח חוא שניה פרשה דעד שפוסקהרמב"ם
 שפיר א"כ עיי"ש, טותרין פפיקותיחן פרפות מיני ד,שארבהצום
 עכ"ל כעת, וצ"ע טותרת, פרפח דספקמצינו

 הי"ח כל חשבו א( )מב, בבהמה פרפות דאלו במשנהוהנה
 בין ישמעאל, ר' דבי דתנא : שם ובגם' הנ"ל(, בספרא )וכןפרפות
 פרפות עשרה שמונה אלו תאכל, לא אשר חחיה ובין הנאכלתהחיה

 מקרא לאו פרפות עשר שמונה )ופירש"י מסיני למשהשנאמרו
 נפלה בד"ה במשנה ושם הן. מסיני לכהפה הלכה אלאקמישתמעי
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 שם ובגמ' עכ"ל(. הן, מסיני למשה שהלכה בפרפות פעם ואין :כתב
 פרפות. עשר השמונח במנין ופרושקלו

 עולא אמר א( )מנ, שם בגם' למיניהם: הפרפות סוגיג(
 נפולה ופמוקה נקובה במיני, למשה לו נאטרו פרפות מינישטונה
 פרפות הנך וכל : רש"י וכתב ישבורה. נפולה ודרומה קרועהוחמורה
 לבשרא ודמיא דאוני, חליף כגון בריאה, א( )מז, לקמןדמנינן

 שחמרה או שניקבה ריאה בכלל כולהו בריאה, ואמוםולביעתא,
 והנך שס, להיות ראויה שהיא טמקום חמרה היינו - חליףנינהו,
 נקובה, לה והויא לינקב" מופה לקותא "וכל נינהו לקותאתזותא
 ראויין שהן ממקום נפולים שניהם - רוושסו קרומים ד-טניוחליף
 - נפולה הכבד, ניפל - נפולה מזו. גדולה נקובה לך ואיןלהיות
 - רנליה ונחתכו עורה. שניפל נפולה בכלל "וגלודה" הגג מןנפלה
 סימנים נדלדלו וכן נפולה. ככלל - מדוכתיה ושף חסורה.בכלל

 - החופה ובשר שבורה. בכלל - גולגולת וחבימת צלעועקירת
 עכ"ל. קרועה,תיינו

 איסורי בהלכות ביארנו כבר . כתב ה"א-ב בפ"הוהרמב"ם
 נאמר ולא למות, הנופה היא בתורה האמורה שתפרפהמאכלות
 ועדיין בו וכיוצא ארי שפרפה כגון בהווה הכתוב שדבר אלאמריפה

 והן פריפה תחשב לה יארעו אם אתרים חלאים שם ויש , מתהלא
 : הן ואלו בסיני למשה לו נאמרו פרפות ושמונה ממיני. למשהתלכה
 ושבורה. נפולה, קרועה, פסוקה, נפולה, חסרה, נקובה,דרוסה,

 המצוי כל עולא אותם תפם שבגם' . סשנה המגידוכתב
 יוחר תדיר מצויה והיא הריאה *נקובת היא הנקובה כי קודס,מצוי

 פרפיות. סהטאר יותר גה החמירו ולפיכך שנבאר, כמומכולם"
 נקפ ורבינו קודם. מצוי המצוי כל אחריה הבאים וכל פמוקהואח"כ
 בפירוש שבאה מפני בה החמירו ח.דרומה" כי מדרנתם, כפיאותם
 הקודמת כי ותשכח דוק הרבה. בה החטירו נקובה וכןבתורה,
 השמונה ואלו חברתה. על יתירה חוסרא בה תמצא רבינובדברי
 עכ"ל. ופרפיהם, הפרפיות ענפי כל ותחתיהס פתיפהם

 ד"ן וסיסנם הן פרפות מיני שמונה כפ: מיסן ערוךובשלחן
 ויפבורה. פסוקה נפולה קרועה נפולה תמרה נקובה דרוסה נפ"ש.חנ"ק
 נכללין פרפות, ח"י תנא דבמתני' אע"ג : כתב שם הנר"אוגבאור
 קץצר, והן בחד חשבינן נקובי דכל שם שאסרו כמו השמונה,באלו
 ובית- להממם חשבינן אם היינו הן, תמניא נקובי אמרו דבנם'אע"נ
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 כס"ש לחד ג"כ חשבינן תרי ופמוקי מרה. ואפקינן לחדהכוסות
 עכ"ל. השמונה, אלו ונשאריםשם,

 מיני י"ח שנויים שם ובמשנה : כתב שם הגולהובבאר
 אלא בפרפן, טרפות ע' סנה שחימה טהל' בפ"י והרמב"םפרפות,
 עכ"ל. כוללים, יותר סוגים הם השמונחשאלו

 אמר א( )מג, ושם וכו'. הוו תמניא נקובי ב( )סב, שםךבגמ'
 מרה תשעה, תאמר אם בנקובה, יש טרפות שמונה רב ברחייא
 טרפות טיני שמונה ופירש"י וכו', לה קתני יהודה ב"ר יוסיר'

 והדקין, והקיבה, והריאה, והלב, והקרום, הוושפ, גקובת :בכקובה
 תמניא. הא היא, חדא ובית-הכוסות הטמם הפגימי,כרס

 איברים ע,טר אחד : כתב שחיטה מהל' ה"א בפ"ווהרמב"ם
 תרבץ הן: ואלו טרפה, בטהטהו לחללו מהן אחד ניקב שאםהן

 וקגה והמרה. שלו הקנה עם והלב הראש, מוח של וקרוםהוושפ,
 הקנה עם והריאה והדקין. הכוסות. ובית והכרס והקיבה.הכבד.
שלה.

 המנויות הפרפות כל נמצאו ; כתב ט-יג הלכה י'ובפרק
 דרוסה. א( הן: ואלו שבעים. וחיה בבהסה שימצאו ואפשרכשיפרפו

 המוח נתמסמס ד( מוח. של קרום ניקב ג( הושפ. תרבץ ניקבב(
 ניקבה ז( הלב. קנה גיקב ו( חללו. לבית עצמו הלב ניקב ה(עצמו.
 הכרם. ניקב י( הקיבה. ניקבה ט( הכבד, קגי ניקבו ח(הטרה.
 יצאו יד( טעיה. ניקבו יג( הכוסות. בית ניקב יב( המסס. ניקביא(

 המרה חמרה מז( בעביו. הטחול ניקב פו( ונהפכו. לחוץהמעים
 קיבות. שתי נמצאו ימ( הקיבה. חסרה יח( מררות. שתי נמצאויז(
 נמצאו כג( המסס חסר כב( כרסים. שני נמצאו כא( הכרס. חסרכ(
 הכוסות. בתי שני גמצאו כה( הכוסות. בית חסר כד( ממסים.שני
 הריאה. ניקבה כח( מעים. שני נמצאו כז( המעים. מן אחד חסרכו(
 אפילו ריאה ממימפוני סימפון ניקב ל( למטה. הקנה גיקבכפ(

 מסמפוני סימפון נימוק לב( הריאה. מן מקום נאפם לא(לחבירו.
 סרוחים. מים בה נמצאו לד( בריאה. סרוחה ליחה נמצא לג(הריאה
 הריאה. נתסממסה לו( הסריחו. שלא אע"פ עכורין מים בה נמצאולה(
 הריאה חסרה לפ( במראיו. הושפ נהפך לח( מראיה. נשתנולז(

 מגבה. האונות הותירו מא( האונות. נתחלפו מ( האונות.ממנין
 חיתוך בלא הריאה נמצאה סג( כסדרן. שלא לאונא אוגא נםרכהמב(

 נמצאה טו( גופה. מקצת יגש מה( הריאה. מקצת חסר מד(אזנים.
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 חסר מח( אדם. מפחד הריאה צמקה מז( ועומדת. נפוחההריאה
 רגל. יתירה שהיתח או מם( שנחתך. ביו ברייתו מתחלת ביוהרגל,
 העליון. לתי נימל נב( הכבד. נימלה נא( הגידים. צומת ניפלהנ(
 שנמצאת כוליא נה( שלקתה כוליא נד( ביותר. שהקטיגה כוליאנג(
 סרוחין. שאינו אע"פ עכורין מיס בה שנמצאו כוליא נו( ליחה.בה
 נמרך נם( השדרה. חום נפסק נח( סרוחיו. מים בה שנמצאו כוליאנז(
 הכרס. את החופה הבשר רוב נקרע ס( ונתמסמס. השדרה חוםטוח
 נדלדלו סג( מנפילה. איבריה נתרסקו סב( שעליה. העור נגלדסא(

 צלעותיה רוב נעקרו סה( צלעותיה. רוב נשתברו סד(הסימנין.
 נשמם סח( אחרב חוליה נעקרה סז( בחלייתה. אחת צלע נעקרהמו(
 הגולגולת רוב נחכס ע( כסלע הגולגולון חסרה סמ( מעיקרו.הירך

ונתרוצץ.
 משום החיה ואת הבהמה את שאוסרין חולייס השבעיםאלו
 שימצא מהו שאפשר וכל ומשפפיו. מהן אחד כל נתבאר כברטריפה
 אחד ובעוף בבהמה דינו - ולבהמה לעוף המצויין באיברין -בעוף
 מפני הריאה, ושבאונות ושבפחול שבכוליא ממריפות חוץהוא.
 ידוע. מנין לו אין ימצא ואס כבהמה, אונות חיתוך לו איןשהעוף
 שבכוליא ופריפות בהמה. כמחול ואינו עינב כמו עגול העוףומחול

 לא ולפיכך בעוף, כנגדו שיהיה כדי בבהמה, אותן מנו לאושבמחול
 בזה. כיוצא כל וכן בעוף, שיעור שהקמינה לכוליאנתנו

 אותו לה שיש ואע"פ הבהטה על יתר בעוף יש מריפותושתי
 האור. מחמת מעיו בני מראה שנשתנה עוף : הן ואלוהאיברים

 הראש. עצס שניקב המיםועוף
 או לבהמה שאירע שכל כלל. אלו מריפות על להוסיףואין

 והסכימו הראשונים דורות חכמי שמנו מאלו חוץ לעוף אולחיה
 מדרך לנו נודע ואפילו שתחיה. אפשר ישראל, בבתי-דיניעליהן

 לחיות. סופה שאיןהרפואה
 בדרכ* שיראה פי על אף מריפה, שהן ואמרו שמנו אלהוכן
 אין מהן, שתחיה ואפשר ממיתין, אינן שמקצתן שבידינוהרפואה

 יורוך, אשר התורה פי על שנאמר '(, חכמים שמנו מה אלאלך
 הזהב.עכ"ל

 לך אין ן יש הטריפות על להוסיף "וכי אמרו! א( מד, שם בגמ'6(
 שם. משנה בנסף ועי' משנה(. )לחם חכמים שמט מהאלא
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 שתיפה( )טחל' בפ"ה כתב רבינו הנת : מהשנח הכסףוכתב
 כתב מוג כל ותהת כוללים, מוגים והם שטונח, הם הפרפיותשמיני
 ותתת פרפיות. פ"ו פרפ נקופה סוג תחת , תחתיו הראוייםהמינים
 טרפיות. וותי פרפ פפוקה סוג ותתת פרפיות. פ"ג פרפ חסרהסוג

 שש פרפ ששורה סוג ותחת פרפיות. ה' פרפ נפ~ה סוגותהת
 נ*יה סוג ותהת פרפיות. שתי פרפ קרועה סונ ותהתפרפיורנ
 עכ"ל. עצטו, בפני מוג הוא ודרשה פרפיות. ושתיפרפ

 של אם כי אלו פרפיות בשבעים מנה לא רבינו עוד:וכתב
 הזפק גג ניקב א( : בעוף הם פרפיות ותטשה בלבד. והיהבהמה
 גולגלתו עצם שניקב מים של עוף ג( וכיסיו. הקורקבן ניקבב(
 עכ"ל. הזפק. ניפל ה( מעיה. בני ונהמרו לאור נפלהד(
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 הריאה מריפתז להלכווזפתיחה
 האמורים הפריפות אם הפרמ"ג חקר בראשונה הנהא(
 שאין מהן שיש או לינקב, מופו או נקובה בכלל הם כולם אםבריאה
 ראשונים הפומקים מחלוקות בזה יש כי נקובה, סו3 תחתנכנסים

 פריפה, לריעותא תרתי דקיי"ל הא כגון הוא, בזה והנ"מואחרונים,
 עדותן אין חסר ספעם ואחד ניקב, מפעם דשניהם היכא דוקאוהיינו

 דשניהם משום הוא דהפעם תר"ל, מפעם מיפריפי ולאמכוונות
 א', מפעם הם כשהריעותות דוקא שייך דזה חריעותא עלמעידים
 דכל לן קיימא דינא דלענין והעלה בזה, מינה נפקא כמה עודויש
 דמי. כנקוב לינקב העוטד כל או 3יקב, טפעם המה הריאהפסולי

 או מדאורייתא הוא אם הריאה ידיקת בענין חקר עודב(
 רש"י זולת בפירוש, נזכר לא דבגמרא מוצאו, מקום ואיהדרבנן,
 טפכת מהירושלמי הוא, מוצאו עיקר והנה שס, עיין יא דףחולין
 מדבריהם דמאי בעי יודן ר' התם דאמר ד, הלכה צדין אין פרקביצה
 ראיות הביא ועוד בו' מדרבנן הריאה( בדיקת )פירש פריפה,וראיית
 טפרה וראיה חולין, רשב"א עיין בדיקה, צריך אין דמה"ת הרייעוי"ש,

 מבהמה אכל ואם וכו', שלימה כשהיא וקורבין דשורפין מעגלהאו
 הוא אונס דלאו כפרה צריך ודאי פריפה ונמצא הריאה נבדקהשלא
 בהטא"ב לבדוק, הצריכו וחז"ל פריפה, שימצא המצוי מיעופ דהואכיון

 דהוה משום כפרה א"צ פריפה נמצא ואח"כ אכל אם טריפותבשאר
 לריאה אף בדיקה א"צ ומה"ת שם, עיין ח"ב בפמ"א כמ"שאונם

 דאיכא משום לבדוק הפילו לא מדרבנן דאף פריסות ח"י לכל)ופשיפא
 הותרה. נשחפה מפעם להקל בספיקה והולכין מדרבנן אלאפירחא(
 פרכות משום רק הוא אם הריאה לבדוק חז"ל דחצריבו מהג4
 בלא סרכה דאין רש"י לדעת נקבים, משום גם ואפשר חמהדמצויין
 ולנפחה, חריאה להוציא צריך וא"כ המצוי מיעופ ג"כ וחוה3קב
 להצריכה דנחתי כיון מצוין שאין אף פריפות שאר טשום אף דילמאאו

 פריפות מיני מכל הריאה לבדוק היתה חו"ל דתקנת והעלהבדיקה,
 לריאה בדיקה להצריכה דנחתי דכיון ג' אות ל"פ פי' חתב"שכם"ש
 ז"ל הרמב"ם מדברי כי ואם לבדוק, צריך וכדומה ומראה אפוםה"ה

זש
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 הפם"ג כתב יעו"ש. לריאה נפיחה מצריך דאינו רואים אנו מה"ש,הי"א
 סירכא דיש דם"ל התומפות בשימת קאי דהוא די"ל ראיה משםדאין
 כרש"י. טשמע דמר"ם ל"ם במיטן כתב יומף חבית אסנם נקב,בלא

 אינו טכה מחמת שעלה קרום דאמרינן דהא העלה עודד(
 והנה כן, אמרינן בכ"ם אלא וריאה, בוושם דוקא לאו הואקרום
 חיישינן דאפרינן דמה דכתב המחבר, על הקשה ל"ג במימןהפר,יוז
 אם ולפי"ז ניחוש, נמי כריאה א"כ נתרפא, פירושו הבריאשמא

 דלמא אנפיחה ממכינן היכא אחרת ריעותא או בריאה מחםנמצאת
 ניכר, היה דמקומו משום לזה לחוש דאין התב"ש ותירוץנתרפאה,

 אם ולפ"ז משתכחת, סרכא היה ונהרפא נקב שהיה דא"כ תירץועוד
 כלא"ה ומיהו להמריף, יש אטום או תלוי' ומרכא בריאהמחם
 משמוש ע"י עוכרת ואם למיבדקיה, וא"א בדיקה דבעי כיוןטריפה
 מריפה, מרכא ויש סומקא כאהינא דאגליד ריאה וכן בהפ"מ, לצדדיש

 נ"ם דיש בריאה וכמחם לריעותא תרתי הוי בלא"ה שםומיהו
 ל"ו. מי' הש"ך כם"ש בהפ"ם, היינולדידן

 ביצה במסכת דאמרינן טהא הריאה בדיקת של דין מצינו גםה(
 שאמרד ערלה נמיעת : רש"י ופירש דקצביא, רגליהון מקמע נטיעהכ"ה
 הממהרין הקצבים רגלי סקמע פירות מלאכול שנים שלש להמתיןתורה
 דרשת מצינו וגם מריפה, שגמצאת ופעמים וניתוח הפשם קודםלאכול
 ופירש בירושלמי פ"ג ביצה בטסכת מדבריהן מריפה ראית יודןר'

 סו"פ )שמיני בתנחומא דרשו וכן הריאה, בדיקת על שהכוונההק"ע
 לוקח מישראל אדם וכו' הראשון אדם מעיניך עפר יגלה מיח'(

 והכו"פ הריאה, ובודק ידו ומכנים ומפשים ושוחם ושה, עזבהמה
 הבדיקה ואופן הריאה, בדיקת נתקן לא עדיין המשנה דבזמןכתב
 בישראל הפשוט המנהג וז"ל ה"ג מהל"ש י"א י' הרמב"ם כיארנבר
 ובודקין כבד של המרפש כוקעין חיה או בהמה כששוחפין הואכך
 כתב ה' ס"ק ל"פ מי' ערה"ש בעל והגאון במקומה. חריאהאת

 חכמינו ידי על נתקן המרפש פהיחת ידי על בדיקה שלשאופן
 היה ברטב"ם המוזכר זה שמנהג מכיא שדד לבושי חבעל וגםז"ל,
 לספרו בהקדמה כתב ז"ל הרמב"ם ורבינו התלמוד, חכמי בימינחונ
 חכמי שנהגו המנהגים באלו ללכת מדינה וכל עיר כל שכופיןהגדול
 או ישראל חכמי כל עפ"י הונהגו התקנות אותן וכל הואילהגמרא
 וכו' דוד מפי דור כולה התורה בעקרי הקבלה ששמעו והםרובם,
 כדבריו. והודו הפומקים גדולי נמשכוואחריו
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 דעת הפוסקים, סחלוקת הוא חכבד היותרת של ופירשו(
 )פ"א כתב הרמב"ם אבל הטרפש, הוא שזה ד(, ג, )ויקרארש"י

 ויותרת וכו' האימורין הן ואלו : וז"ל י"ה( הל' הקרבנותממעשה
 קד,טים לסדר בהקדמח ודעתו היותרת, סן סעם הכבד מן וגוטלהכבד
 הערוך וגם היד, מן הבוהן כטו ממגו היוצא התחתון הקצהשהוא
 ומפריד ל"א( )תמיד מטתניתין לדבריו ראיה וגם כדבריוטפרש
 גאון. האי רב פירש וכן הכבד מן הכבד ואצבע הכבד סןהריאה

 לשאיפת המשמש הגוף חלק ריאה הריאח, בדיקת פלליו(
 גרגרת חנקרא האוויר קנה לתוך והחופם הפה דרך הנכנם חייםרוח

 לקלופ הרף בלי ומתנועעת מפוח כעין היא הריאה להריאה,וסשם
 שהחיים ומפני הנפסד, האוויר את ולהפלים הצח האוויר אתלתוכה
 ועלולה ביותר שמירה היא צריכה לכן בריאה תלוים חיצוריםשל

 חז"ל החמירו לזאת הגוף, אברי משאר יותר שונות וסבותלחליים
 משום טרפות משארי יותר כשר נשר בשחיפת הריאה לבדוקותקנו
 )רש"י לסיעוטא, דחיישינן מאיר לרב חכמים שמודים המצוי,טיעופ
 בדיקת של לדין רמז הביאו האחוונים והפוסקים י"ב(.חולין
 )פרישה בבדיקתה, כלומר בה וסעיינין שרואין "ריאח" מלשוההריאה
 "ראיית דאוסר הנזכר( פ"ג )ביצה מהירושלמי והנה ל"ה(יור"ד

 כמו חוץ, ובדיקת פנים בדיקת היינו בדיקות שתי משמעפריפות"
 חוץ ובדיקוו פנים בדיקת דיני ובהערות בהפנים להלןששכאר
 שם. עיין הלכה והפסק והאחרונים מהראשוניםבאריכות

 * "488*"48י-*





 טרפאהלכמן
 ב ק לח

 : ופעוף פפחפה הגיגית מפת רישיא.

 לשחיפה רשפאוי במקהם ב( חללה רוב שנפסק א(גרנרת
 כולה הגרנרת נםדקה אסורה. זו הרי מזה, למעלהאו

 ח פ ז ח י ר ו קפ

 את המחברת אלאסמית שפופרת היא הקנה, או נרגרת)א(
 סחום של בפבעות כלה בגוויה לה קרוטים ושני הריאה, עםתגרון

 פתוחות אלא הקנה את מסבבהע אינם הפבעות זו, אל זומוקלעות
 הגרגרת ולהתרחב, להתכווץ הגרגרת באפשרות יש ולכןמאחוריהן

 בגובה הושפ לפני האדם ואצל הושפ מתחת חיא הבהמותאצל
 של הקשת מאחורי ועוברות החזח אל ונכנסת העליונותהצלעות
 והיא הגב של השביעית החוליא לעומת הלב מן היוצא הגדולהמזרק

 ממפון ממתעף וה לפני עוד הגרה, בעלי אצל ממפונות לשניססתעפת
 והבדיקה(. השחיפה )תורת הריאה, של העליונה האונא אלהדולך

 לצד העליונה פבעת השחיפה( בית )מקום פופע,והשפי
 וממנה הגדולה, פבעת נקראת לכן חקנה סביב צד בכל שוחהראש
 לסעלה צ"ם( )9 אצבע וברחב סחוסי עצם הראש לצדיוצאות

 לכן כובע, כמו ועשוי משופע שהוא לפי להתעקם מתחילסהפבעת
 בשר גרגרי שני גמצאים כובע השפוי רטקת כןבנע, שפויגקרא

 על יש הראש ילצד חמה, כעין ממדקים חופים כמו דקים()שרידים
 כפי עין כהרף ונסגר הנפתח כסוי בתור הטהפתמש קפן שרידהכובע
 אין ח'( )תענית חז"ל שאמרו וזה היצירה מפליאי והואהצורך,
 לושפ קנה יקדים שמא במעודהטשיחין

 בבהמה פרפות אלו א', מ"ב חולין במשנה חללה, רופ)ב(
 כמח תנא א'( )מקד שם ובגמרא הגרגרת, ופסוקת הושפנקובת
 לה ואמרי עוביה, רוב אמר רב רובא, וכמה ברובה, הגרגרתפסוקת
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 לטעלה זטהוא כל טמנה נטאר זטלא אע"פ 6לארכה
 טטרה לשאיטה הראף במקוםולמטה

 ח פ ז ח ורי קם

 רוב יטנפסק גרגרת כ"ג הל' מהל"יט פעג ובהרטב"ם 'טג חללהרוב
 כאיסר, ניקבה אם וכן נבלה, זו הרי ליטחיטה הראוי במקוםחללה
 לרובה, הם מצטרפץ חסרת בהן יטאץ נקבים אם קטנים נקביםעקבה
 ל"ד סימן וביר"ד 'טם, לכאיסר טצטרפץ חסרת בהם 'ט"ם נקביםואם
 למעלה או לשחיטה הראף במקום תללה רוב יטנפסק גרגרת א'סעיף
 של הדופן עובי רוב אבל שם הש"ך וכהנ שם, וכו' אמורה ה"זמזה
 אינו הצוואר ולצד מלמעלה עב הקנה שדופן לרוב, משלים אינההקנה
 אינו דופן ועובי החלל רוב שיפסק עד אסורה ואינה דק קרוםאלא

 אע"פ חללה רוב שם שיש למעלה מלמטה נפסק אם וכן לרוב,משלים
 הספרדי זבה תורת הספר וכתב )מהרם"ט(, טריפה קיים עובושרוב

 לפניו שהי' עובדא שהביא וכ"ו כ"ח סעיף נ"כ מי' ו' אותמערכת
 והמכה סרוחה מוגלא טלאה טריה סכה בצוארה לה שהי'בבהמה
 בית שום כאן דאין והכשיר, כובע שפוי ע"ג הסימנים מן למשההי'

 ולא והושט הקנה כלה כבר טקום באותו דשם סימנים לנקיבתמיחוש
 פוסל הנקב אין כובע ובשפוי כובע השפוי ע"ג כ"א המנה נוגעהי'
 בו פוסל הנקג אין לשחיטה הראוי במקוס בקנה דאפילובו

 ע"י בדיקה ע"י כ"א בזה להתיר אין דמ"מ וכתב כאיסר, עדכ"א
 דאין היפב לראות למפה השחיטה ובית הפה מן הראשהגבהת
 עיי"ש, כובע שפוי מחצי למטה שהוא המימנים מקום עד מגעתהמכה
 )באה"ט, נבלה שחיטה בטקום הגרגרת דפסוקת הפוסקיםוכתבו
 דבכ"מ ה' ס"ק ל"ג בסי' התבו"ש וכתב ביור"ד( צדק והצמחופת"ת,
 עיי"ש פריפות וחומרי נבלות חומרי עליו ליתןיש

 כשרות ואלו א'( )נ"ד שם בסשנה לארגה, חגרגרת גטדקה)ג(
 אמר נסדקה א'( )ס"ה ובגמרא שנסדקה, או הגרגרת ניקבהבבהמה

 למפה אחת וחוליה למעלה אחת תוליא אלא בה נשתייר לא אפילורב
 דקאמר חוליא ומה חוליא מה אמר יוחנן דרבי קמיה אמרוהכשרה,
 למטה ומשהו למעלה משהו אלא בה נשתייר לא אפילו אלארב,

 לא אפילו לארכה נסדקה כ"ד הל' מהל"ש פ"ג וברמב"ם שם,כשירה
 ומשהו למעלה משהו אלא לשחיטה בה הראוי המקום מןנשתייר
 לארכה כולה נסדקה ז' סעיף ל"ד סי' וביור"ד שם, וכו' כשירהלמטה
 שהיא כל ממנה נשאר ואם אסורה, כלום מטגה חסר שלאאע"פ
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 : חקנה ניקפ ויןב.

 הטי אסורה, כאיסר חסרון בו שיש נקב שניקבההקנה
 תחת משנכנם בסופו הקנה ענין. בכל יטריף בקישאינו
 נוטה האחר ראשים, לשלשה ההיה השרר וטשם פתפצלהחוה
 ה. במשהו נקובתן ושלשתן לריאה הפחר לכבד ואחרללב

 ח ב ז ח י ר ו קפ

 הש"ך וכתב עיי"ש, כשירה לשחיטה הראוי במקום ולמטהלמעלה
 ראוי שאינו במקום כ"ש למעלה נשאר אם אפילו ומהרש"ל ב"יבשם

 למפה וכ"ש ואסור מהני לא הגדולה מטבעת למעלה דהיינולשחיטה
 הראוי במקום ולמטה למעלה ממנה נשאר ואם שחיטה,ממקום
 בכ"ש דסני דהעיקר י"ב בסעיף הש"ך כהב גם כשירה. בכ"שלשחיטה
 עיי"ש, לטטה וחוליא למעלה חוליא שצ"ל דמחטיר כהב"חודלא

 אחת וחוליא למעלה אחת חוליא דבעינן הפוסקים רוב דעתולהלכה
 בשער ועיין כהב"ח(, לדינא דהעיקר שהעלה סק"י )תבו"שלמפה
 חוליא וכל עיי"ש, תע"ב כהב"ח בזה דהמחמיר שכתב י"א ס"קהסים
 אקצר. ולכן כלל שכיחים בלתי כמעפ אלו שדינים ולפי טבעות, ג'הוא

 משמיח אמימר אמר ב' )ם"ה שם בגמרא פפמצהו, נקיבעצן)ד(
 וחד לריאה פריש וחד לליבא פריש חד הוי, קני תלהא נחמןדרב
 לשלשה טתפצל לחזה נכנס שהקנה לאחר רש"י פירש לכבדא,פריש
 עיי"ש, כו' הסמפונות הן והן בתוכה ומתחלק לריאה פרישחד

 דאזלינן ונראה כתב "מר" הטתחיל בדברי ב' מ"ה דף שםובתוספות
 חננאל רבינו את בתוספות שם מביא וכן שם, וכו' לחומראבכולחו
 ע"כ, דריאה בין דלב בין דכבד בין במשהו דהטלשתן לחומראשפסק

 שלשח מתפרדים עצמה דמהקנה הנמרא מלשון משמעולכאורה
 שם, רש"י שפירש וכמו לכבד, ואחד לריאה, אחד ללב אחדקנים,
 ובטחבר בטור הוא וכן לשלושה, שם מתפצל לחזה נכנס שהקנהלאחר
 מתפצל החזה תחח בהטנכנס בסופו הקנה ז'( סעיף ל"ד סיסן)יור"ד
 ויטלשתן לריאה, והשלישי לכבד, השני ללב, נוטה האחד יפרדומשם
 מהקנה כי כן, אינו במציאות הדבר אמנם עיי"ש, במשהונקובתן
 אחד וסמפון הימין, לחלק אחד סמפון לריאה, רק נכנס אינועצמו
 הפועלים דקים לממפונות ויתפצלו יתפרדו משם אשר השמאללחלק
 חנכהטכים הדם לעורקי שנוגע ומה כידוע, הנשיטה לטטרתבתוכה

 אם כי הקנה, מן מהפצלים אינם חכבד ואל חריאה אל הלבמן



 ז*חי* שלטקוטן1%
 נ חח*1 ותורבץ חה** נקו5ת דיניג.

 בכל לחללו שניקב הושט תורבץ או "( שניקבתטם
 טהם אחר ניקב לושט לו יש עורות שני נבילה.שהוא

 ח 5 ז " י ר י קט

 ובלתי הד*ק הגדולים העורקים מן ונמשכים מחוץ, אליומחוברים
 הקנה מן מתפצלים הכבד וקנה הלב קנה היה דאילו כידוע,דפק
 ממנה שנטלו לאחר בנפיחה לעלות הריאה יכולה היתה איךנופא,
 ומתנפחת הריאח את שמנפחים יום בכל ומעשים האלו, החלקיםאת
 מופת טזה הכבד, ואת הלב את טמנה שהפרידו לאחר אפילוהיפב
 ומה בלבד, לריאה רק יורד אינו מופו ועד מתחילתו שהקנהחותך
 אם כי חריאת לקנה כונתו אין קני, תלתא בש"ם אמימרשאמר
 הגדולים, המזרקים בשם בפומקים שנקראים כמו או הדםלעורקי
 שהסמפונות יען והשו"ע, הטור רש"י, בדברי גם לכוון גם נוכלואולי
 זה לפי מאד ונכון ממנו, שמתפצלים כמו ונראים לקנה דבוקיםהללו
 הטחבר, דברי על כ'( קפן מעיף ל"ד )סימן שם הש"ך שכתבמה
 וכונתו הריאת, אל ממנו שיוצא הגדול המזרק הוא ללב, נופהאחד

 שמן לומר חמחבר, בדברי לטעות שיש מה חפעות אתלהרחיק
 לקוחים הש"ך ודברי הלב, לתוך הממפון מתפצל עצמההגרנרת

 )הרמב"ם ותפקידם, האברים בתורת בקי כמוהו מי אשרמחרמב"ם,
 לריאה, ממנו הגדול המזרק הוא הלב קנה הוא שכתב מחל"ש( ו'פרק
 דברי לשבש יצחק בית המפר רצה ובחנם הכבד, בקנה גם שם בפ"ווכן

 כטו שכוונתו שם בפרם"ג ועיין ללב, הקנה מן במקומם ולנרוםהש"ך
 הד"ר בשעתו יצא קני, תלתי שבנמרא הזה המאמר ננד וגםשבארנו,
 כן, הדבר אין שבמציאות להוכיח תרם"א שנת בהצפירהגרינבוים
 וקיטו זה בכל ז"ל הפומקים רבותינו הרגישו כבר שבארנו לפיאמנם
 השחיטח( )תורת חם, ואמתיים שנכונים חז"לדברי

 נמשך הושפ ותכניתו, הושט מהות ונבאר שויק5(. )ה**)ה(
 הגרגרת טן למעלה היא הבהמות אצל הקיבה, עד הבליעה ביתמן

 המפסיק )קרום הכבד חצר דרך הריאה חלקי ערוגות שתי ביןועובר
 עם וטרנאחד הבפן חלל אל ונכנם העיכול( לכלי הנשימה כליבין
 )הקבה(. העיכולאברי

 בשעת לב:ן, והפנימי אדום חיצון קרומים, משני בנויהושפ
 הושפ ששרידי מפני הגרה בעלי אצל מתרחב הושפחאכילח
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 לפי סאכלם את לההזיר המה יכולים לכן לרהבם, כהטרפפיםאצלם
 עליו נראים כלומר )האריג( משעיר להזת סמוך הושפרצונם,
 מקום קצה ושם משי, אפון של גזוזים הופים כעין דקיםכציצים
 עורות שני רבא אמר א' מ"ג הולין ובכמרא )הוה"ש( שהיפההכשר
 למה כשר, זה בלא זה גיקב לבן והפנימי אדום ההיצון להושפ לויש
 פ"ג ובהרמב"ם פרפה, הליף דאי לבן ופנימי אדום היצון למימרלי

 והפנימי אדום ההיצון להושפ לו יש עורות שני וז"ל: הל"כמהל"ש
 במקום שהוא בכל שניהן ניקבו כשירה, בלבד מהן האהד ניקבלבן

 נבלה, זה כנבד שלא זה שניהם ניקבו נבלה זו הרי לשהיפההראוי
 בכל להללו שנקב הוושפ תורבץ או וושפ ב' מעיף ל"ג מימןוביור"ד
 צפרני ע"י הוץ ממבץ להתהוות יוכל בושפ נקב שם, נבילהשהיא
 מהפ הבע"ה שבלע פנימית סבה ע*י או מהפ, או קוץ פורפת,היה
 לידי גורם הושפ של הפנימי העור דלקת גם וכדומה, הדה עצםאו

 כאלו בהמות כי הרופאים אומרים אבל להנקב, וסופו הקרוםקלקול
 הושפ נקיבות של הסכנה ולכן הושט, שנקב קודם עוד רוב ע"פמתות
 החטפ נקובת הושב מהל"ש פ"ג והרמב"ם היה, כמוה ואין מאדגדולה
 לשיפת פתרון למצוא יבעו האהרונים מן הרבה אמנם מהיים,לנבלה

 שהעיר שם שהיפה להלכות בפתיהה מבדים בפרי עייןהרמב"ם,
 ועיין ועוד, יעקב משכנות בשו"ת רע"א בשו"ת וכן מקומות,מכמה
 הלקי הנקב, שדרך מפני מאד מובן והעגין שם, ל"ג סימןבש"ך
 מן יוצאים שונים "מיקראבים" בו נמצאים שתמיד הפה ורירהמאכל
 מוגלא של דלקת שם ומעוררים הגרון בהלל ההבור רקטת אלהושפ
 )תורת הדם, ורקבון הריאה דלקת לידי הבע"ה את שגורםמה

 תחוב קוץ נמצא א( פריפות, אופני תשעה בו יש והושפהשהיפה(
 נתהלפו ד( במהטהו, הושפ ניקב ג( להללו, הושפ תורבץ ניקב ב(בושפ,

 נקלף ו( אדוטים, או לבגים הקרומים שני ה( )בושפ(,הקרומים
 הקנה, מן הושפ נפרד ז( סביב, הושפ תורבץ עובי)שפבעשיילפ(

 מקומם. על אהד כל ונבאר וושפים, שני פ( הושפ, ניפלה(
 בין דבוקי )מקום הושפ תורבץ או הושפ כיצד, הושפניקב
 להלל שניקבו הושפ( תורבץ נקרא שהיפה ממקום למעלההלהיים
 אבל כשר, הושפ של הקרומים משני אחד ניקב אם שהוא,בכל
 אהד, מרוה הנקב אם מכוונים אינם אפילו פריפה שניהם ניקבואם
 הוששין אנו ממתם אבל הולי, מהמת הנקב שנמדק שניכר זהוכל

 פרפה אהד עור רק נקוב ואפילו וכדומה, קוץ לנקיכת)מפקפקים(
 אין שוושפ שכתב ב' סעיף שם הרם"א לשון 'וכפי )תוה"ש( ענין,בכל

 עיי"ש, ההיצון בם ניקב שמא היישינן לכן מבהוץבדיקח
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 ונטתם, קרום בו עלה ואפילו י( אמורה שניהם ניקבוכשרה,
 שניהם שניקבו וועא אסורה, וה כנגר שלא זה ניקבוואפילו
 שמורפנים )פירו,ט אהדרי דמתרמי דאפשר אחדמרות

 יחר(.להתכוון

 :  תעהיות  ותתלפו דץר.

 ז( נתתלפו ואם לבן, והפנימי אדום החיצת אלועורות

 אדתטים שניהם אם וכן מריפת אדום ופנימי לבןשההיצת
 טרפה. לבניםאו

 ח ג ץ ח י ר ו קפ

 שניהם ניקכו להו איבעיא א' מ"ג חולין בגמרא אפורח,)ו(
 אהדדי בהדי דמיהנדזין זמנין אשי רב אמר וכו' מהו זה כנגד שלאזה
 ניקבו כשרח מהם אחד ניקב : כתב הל"כ מהל"ש פ"ג ובהרמב"םוכו'.

 עורות שני ד' מעיף ל"ג מימן וביור"ד נבלה, זה כנגד שלא זהשניהם
 וכל : ובהגה אסורה, שניחם ניקבו כשירה, מהם אחד ניקב לוושפיש
 ועיין שם, וכו' חולי מחמת בא שהנקב בניכר אלא מיירי לאזה

 שניקב בודאי שידוע עד להתיר שאין שכתב ה' סעיף מוףבבאה"פ
 חולי מחמת בא שהנקב דניכר דאף כתב ו' ס"ק והמ"ז שם, חוליע*י
 ועיין עיי"ש, חולי שום ניכר אין דבחיצון היכא אלא להתיראין

 ושחמחו דהוושפ א' בקרום נקב שהיה אירע דאם שכתב מק"אבדע"ק
 ובמקום הב' בהעור גם הנקב שהיה לחוש דיש אמור הנקבבמקום
 במקום ושחמ הוושפ בעור בועות דכשיש כתב ועוד שהפוה,נקב

 בקרום גם מפולש הבועה היה השהימה בטקום שמא חיישינןהבועות
 בוושפ א' נקב דאפילו שכתב ו' מ"ק בתבו"ש ועיין עיי"ש,הב'
 ניפל ואם סק"ה המים שער בספר וכתב אסור, הושפ בתורבץוהב'

 עיי"ש. מריפה הושמתורבץ
 רש"י ופירש פרפה, חליף ואי שם בגכרא נתחלפון האם)ז(

 ליתא ברש"י )לפנינו פמקומו כנפול חד כל דהוי מריפה חליףדאי
 ז' פרק בסוף והרמב"ם יהו"ה( שם, ברא"ש בהגה"ה טובאאבל

 והפנימי לבן שלו החיצון העור שנמצא הושפ וכן לשונו זוטהל"ש
 גמניד ועיין ומרפה, אינו כאילו הוא הרי בבהמה בין בעוף ביןאדום
 שהחיצון נתחלפו אם ה', סעיף שם וביור"ד דבריו, שפירש שםסשנה
 פריפח לבנים או אדומים שניהם ואם פריפה אדום והפנימילבן
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 : ישטים וטני נטצא אפ דיןי2

 מריפוצ קנים שני או ח( וושמים שני נמצאאם
 ח ב ז ה י ר ד קט

 משמע מ' בסע"ק ל"ג מימן שם הפ"ז מדברי הפרם"ג וכתב שם.וכו'
 א"כ כשר, זה בלא זה דבניקב אלא לקותא הוה במקצתדבנתחלף

 כנגד שלא זה במקצת ללובן וזה לאודם זה נשתנו אם לדבריוודאי
 דהרא"ש דהא סהמרש"ל הביא חש"ך וגם היא, דלקותא להמריף ישזה

 בכולו או אדום בכולו פירש לבנים, שניהם או אדומים בשניהםאוסר
 וכרוב עכ"ל, צ"ע, ברובא נתחלפו ואם בה ל"ל במקצת אבללבן,

 שניהם נתחלפו משמע הרא"ש אדברי רש"ל דברי מדהביאהתב"ש
 הפ"ת בשם הפרם"ג וכתב לדינא. בזח לעיין ויש מרפח במקצתאף
 אשמעינן ורבה דמריפה, גוונים לשאר נתחלף אם דפשימא : וז"ל ו'אות
 ז"ל והוא נהפך, אם מרפה הכי אפילו ביה. שכיח ואודם דלובןדאף
 אות הבושם בערוגת ועיין המרפות, על להומיף מנלן יודע דאינוכתב
 ד,טאר הנ"ל כחפ"ת דם"ל והרא"ש חתומפות מדברי להוכיח שכתבו'

 דבנתחלפו לדינא שפמק החדש צדק הצמח דעת ונם אומר,גוונין
 שאינו אחר לגוון שנשוענו דכיון כלל להקל אין גוונים לשארשניהם
 המפומטות בעופות אולם שם, וכו' לקותא דהוי פשיפא חויימממין
 היא השמנונית דמחמת כשר - לבנים הקרוםים שני נמצאאם

)8מ"א(.

 אם שכן וכל : בהגה ה' סעיף שם וביור"ד והטטים, שניח(
 )שם הש"ך כתב שם. וכו' דמריפה קנים שני או וושמים שני לויש
 יתר דכל הרא"ש בתשובת מפורש המעם וז"ל יו"ד( סע"ק ל"גסימן
 והפר"ח וכו' הקנים או הוושפים ב' נפלו כאילו לו והוי דמיכנמל
 שחיה באווזא לידו בא שמעשה מהרי"ו הגהת בשם י"ג באותכתב
 שבאמצע אלא יחד מחוברים היו ולמפה ולמשה וושמים ב'לה
 והתכ"ש מעי, כתרי דהוי להכשיר הפר"ח ודעת כו', לשניים נחלקהיה
 זכרים בין אווזות הבר באותן חילק והבל"י להדדי, לדמות דאיןכתב

 ועיי"ש לשניים( הקנה שיחולק חוא אורחא בזכרים דדוקא )ר"ללנקבות
 לעיין ויש נקבל היא קבלה אם הפרם"ג וכתב חמ"ז, בשם כןשחעיד
 שוהשויג כ"ד מימן ש"י תשובת בשם הביא מאדמו"ר )ובפם"דבוה
 אדמו"ד ממקנת נראה דכן וכתב בנקבות אף להתיר והעלה זחעל

 או בבהמח שנשאל מ"ז מי' קמא ציון בני בשו"ת ועיין שלו,בשו"ע
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 : טוושט קוץ נמופ אם וץג

 תהוב השינו לרחבו או לארכו ,( בוושם קהו נמצאאם
 שם אין אפילו אטורה בו תהוב הוא אם אבל כשרה,בו

 ח פ ז ח י ר ו קפ

 כמאן חיתר דהנקב נימא אם מנוקב, ואחד וושפין ב' לו שישעוף
 באה"פ ועיין עיי"ש, פריפה השימית לכל דבזה והשיב דטידליתא
 פ"ק בתב"ש ועיין לב', בהם נתפרד שהקנח אווזא בר לענין מ"ששם
 אין הטתם מן אבל בכה"ג להכשיר שמנהגן בידע דוקא דזהיוד

 שם. עיין דאורייתא בפפק לחקללפמוך
 לו ישב עולא אמר ב'( )מ"ג חולין בגמרא פהטפ, קוץ)פ(

 אין דם וקורפ רש"י פירש הבריא, שמא חוששין אין כושמקוץ
 שעלה קרום והוה והבריא היה ניקב שמא חוששין אין בפנים,בה

 על כתבו יש12, בד"ח שם ו2תוםפות קרום, ואינה בוושפ מכהמחמת
 מבחוץ אין אם מבפנים יש אפילו לחוש דאין ונראה : רש"ידברי
 : כ"א הלכ' מהל"ש פ"ג וברמב"ם עכול, הבריא שמא חיישינן דלאכיון

 ועלת חושפ ניקב שמא נבלה טפק 11 הרי בושפ עומד קוץנמצא
 בושפ לארכו הקוץ נמצא אם אבל נראח, ואינה הנקב במקוםקרום
 ובו', תמיד הקוצים אוכלות המדבריות הבהמות שרוב לו חוששיןאין

 תחוב ואינו לרחבה או לארכה בושם קוץ נמצא פ' טעיף ל"גוביור"ד
 תחוב אם אבל מבחוץ, דם קורפ עליו אין אם ובחגה: כשירה,בו

 והבריא הושפ ניקב שמא דחיישינן דם קורפ שם אין אפילואסורח
 או"ז( )בשם שם ברא"ש ובחגה"ה שם. וכו' ניכר ואינוונתרפא
 נקב ניכר ואין הושמ לתוך )שגפל( נתהב פירוש קוץ, לו ישבמפרש
 אפילו מונח כך אלא נתחב אין אם אבל פריפה, דם וקורפמבחוץ
 פפק התרומח ובפפר עכ"ל, כשירה ושפ של לרחבו קוץ שלגופו

 מדברי וגם כבד, הלכות בסוף מדעולא ראיה דמייתי מהאכעולא
 פריפות של לדינא אולם )מהרי"ח(, כעולא שהלכה משמעהרעם'
 יוד"ד )עיין בפומקים כמבואר בוושפ לקותא עניני בכל חוששיןאנו
 שניקג דידוע היכא מיבעי לא ח' פע"ק שם הש"ך כתב גם ל"ג(פימן
 בפוטקים משמע וכן פריפה, קוץ ע"י לחוש יש רק אפילו אלא קוץע"י

 קוץ ע"י בא מפתמא הכי לאו הא חולי, ע"י שבא ניכר שיהאדבעינן
 שם. בפ"ז ועייןעכ"ל
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 ש( ונתרפא ההברם* הושם ניקב שפא רתי"פינן " רםטיפ

 ח פ ז ח י ו ו קפ

 בין בוושפ קוץ נמצא אם הקודמת, בהערה עיין דפ, קורפ)י(
 תתוב, יהא שלא א( : להכשיר סבות שהי צריך לרחבו וביןלארנו

 הללו סבות משתי אהת חסרה )קרוש(, דם פיפת שום יהיה שלאב(
 הוושם סביב שתיפה לאחר דם מצא אם הא כתב הט"ז אבלפרפה,
 %א קצת אודם הדין דהוא הפרם"ג וכתב לדידן, אפילו חששאין

 עור ניקב אם אותן שמלעיפין באווזות וכויהו כלל, לדרוסהתיישינן
 זה ננגד שלא זה ואפילו דמריפה פשימא מבהוץ, דם וקורטהפנימי
 שם לבוא דא"א מריפה לושט קנה בין מאכל נטצא ואם לחוש,יש

 קצ"ג סי' וברדב"ז י"א סעי' בבה"ם )עיין הושם, ניקב לא אםסאכל
 להמריף יש הוושם בבדיקת בקיאין אנו דאין ולדידן עלה שסייםשם(
 שם. פ"ד דף כנה"ג ועיין ענין,נכל

 שעלה קרום רבא אסר א' )ם"ג תולין בגטרא תתרפא,)יא(
 שניקבה לריאה דמי ולא רש"י ופירש קרום, אינו בושפ מכהמתמת
 פ"ג וברסב"ם היא, מעיקרא סתימה דההיא וכו' סותטתהודופן

 כלום הקרום אין וסתמו קרום בו ועלה הושפ ניקב הלכ"אמהל"ש
 וכו' בושם קוץ נמצא ם' סעיף שם וביור"ד כשהיה, נקוב הואוהרי
 שםא דחיישינן דם קורמ שם אין אפילו אסורה בו תחוב הוא אםאבל
 ויש שם הרם"א וכתב שם, ניכר ואינו ונתרפא והבריא הוושפניקב

 וכן הבריא, שטא תיישינן דלא מבהוץ דם קורם אין אםמכשירין
 הוושפ נקיבת אתר לבדוק וכו' שמלעימין אווזות באותן בעירנונהגו
 היאך דאל"ה נתרפא שמא חיישינן דלא כתב והפר"ח שם,ונו'

 והעלה ניקב שמא ניחוש ריעותא דאיכא היכא אנפיהה בריאהסמנינן
 רק בפנים תחוב אינה דאפילו מהש"ך מ"ש בבאה"ם ועייןקרום,
 התבו"ו כתב וגם עיי"ש, אסור אפ"ה לעבר מעבר היה ולאבמקצת
 הקוץ של הב' וראשו בוושם א' בראשו רק שהחוב דאפילו י"אס"ק
 טקרי אפ"ה כלל הב' בצד הוושם לעור נדתק ולא כלל תחובאינו
 ובאותן שם, לדינא טק"ב צדק צמח בספר וכ"נ עיי"ש. ואטורתחוב
 חאווזות בהדיא אוטר הב"ח חנה שומן, מהן לק~טות חלעופותאווזות
 ישראל מקרב זו הלעפה לבפל חילי' שיישר שהטורה וכתבהללו,

 דאורייתא באיטור לחקל יבואו ולא אווזות ילעיפו שלא ע"זולהחרים
 בפטקי הקצר במפרו צדק הצמת נתב ונם עכ"ל, ברכח עליותבוא
 דינים חילוקי והרבה דיעות חלוקי הרבה בוח שיש דכיון לדינאדינים



 ם זבחי ול טן ו קממן

 נכאב י6 הזפכן נע~כ וכן וג בטריפוץ וטפס! ~בטל ניכר,מ*ימ

 ה פ ז ח ורי קם

 הלעמה לבמל יש ע"כ חורה, באסיר ונכשלים לעצסם סקיליםורבים
 הצל"ח בדרושי ועיין עיי"ש, ילעימו שלא ע"ז ולגעור ישראל מקרבזו

 נמור איסור קאפהענער כגון עופות בשאר שנם מ"ו אות ד'דרוש
 העלה הפרם"ג אבל עיי"ש, נבלה בשר כטו והוי להלעים סקוםבכל

 דזה שמלעימין, אותן על זכות שלמד במה המ"ז בדברי ביאורובהרחב
 בהם שיש וסובין שועל בשבולת שמלעימין לאותן כוונתו איןודאי
 נקב, לענין בדיקה לוושם דאין א"א ודאי דזה קוצים, כעין אוקוצים
 נתקלקל ידים ומשמוש הלעמה כח ומהמת בקמח המלעימין עלאלא

 הלקותא שלם לא אם לבדוק יכולין ושפיר כחולי הוי וזההוושם
 הם"ז, דברי פירוש תוכן זה ישראל, על זכווע ללמד יש כיבחיצון
 דהלכה הוא גמור איסור תבואה מיני ושאר שועל בשבולתוא"כ

 צריך אפ"ה קמח בעינולי אף אלא הבריא, שמא דחוששיןכדמחבר
 עיי"ש. כשירה לעבר מעבר שלמ לא ואם החיצון בעורבדיקה

 כשרות אלו א' נ"ו חולין סשנה טריפה, הזפק ניטל)יב(
 וביור"ד שם. בנס' ועיין נימל, אפילו אומר רבי הזפק ניקב וכו'בעוף
 הפוסקים( בשם )ב"י מריפה הזפק נימל בהגה: י"א סעיף ל"נסימן
 הקורקבן אל הוושט מן לעבור המאכל שיוכל כדי בו נשתייראפילו
 קאמר לגמרי נימל דלאו פירושו הזפק נימל הר"ן וכתכ שם,וכו'

 תני דת"ק סשום אלא תקנה לו ואין הנוף לחלק יורד המאכלשא"כ
 המאכל שיוכל כדי בו שישתייר בעינן מיהו נימל, איהו תנאניקב
 שם במור הפרישה וכתב עכ"ל, הזפק דרך לקורקבן מהוושםלעבור
 כו אין עצמו מצד היינו כשר כולו נימל אפי' רבי קאמר הכידסשום
 המזון לעבור שיצמרך הגוף שאר מצד אלא כולו נימל אפילומריפות
 זה דאין כשר, שניקב חידוש סוכרים שהם לחכמים ואמר שםדרך

 צריך אין ום"ה כשר, כולו נימל אפילו עצמו הזפק דמצדחידוש
 שם דרך המאכל שיעבור הגוף קיום משום מעם אלא ממנולהשתייר
 הוא: כך בזה דהשיעור נ"ד ס"ק הדע"ת וכתב שם, עייןלקורקבן
 יוצא ומלמטה הוושם יוצא שטלמעלה בסקום הזפק של העליוןדבקצה
 צריך כך והמעי הוושמ סקום רוחב וכפי לקורקבן, הזפק שביןחמעי
 הוושט מן בו לעבור המאכל יוכל ואז ברוחב שם הזפק שיעורשיהי'
 והמעי הוושמ כשיעור להתעגל כדי כו שיהי' וצריך הנ"ללמעי
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 הזפק שבין המעי ניקב וכן מריפה במשהוטפולש
 י". פריפה מהקנה הושמ נפרר פריפה. י(לקורקבן

 ח פ ז ה י ר י קמ

 דפשומ ז' אות מריפה ערר חיים גנזי בספר וכתב עיי"ש,בעיגולים
 עיי"ש. דמי כנמול יתר דכל פריפה שהוא זפקים ב' נמצאדאם

 מהל"ש פ"ו ובהרמב"ם א'( )נ"ו הנ"ל בטשנה הזפק, ניקפ)יג(
 שימתח זה זפק של גגו ואיזהו מרפה בסשהו גגו שניקב וזפק י"זהל'
 עכ"ל, כשר שניקב הזפק שאר אבל צווארו העוף כשיאריך הוושפעם

 בסשהו מפולש נקב גגו שניקב זפק י"א סעיף ל"ג מימןוביור"ד
 אבל צוארו העוף כשיאריך הושם עם שימתח זה גגו ואיזחומריפח,
 עם עד הוושם מסוף שהוא כתב והרשב"א מותר, שניקב הזפקשאר
 בזה פירושים כמה שיש והיות )בת"ה( זפק של שפועו שכלהמקום
 צדק הצמח ע"ז כתב והסם"ג, והרמב"ם הריב"א, ושימת רש"י,שיפת
 לדינא דהעיקר וסיים זה שבדין הדיעות כל שהביא בפסקיםהחדש
 כשיאריך לבד הוושם עם שנמתח המקום זה כשניקב רק אסורשאין
 מלממה וטקצח זפק של גובהו המקצת מן מקצת שהוא צוארוהעוף

 יצחק בפחד אבל עיי"ש, כשר, שניקב מקום בכל זה וזולתבשיפולי,
 חכסים מכמה בקבלה הוא ושכן בצפח דהמנהג כתב זפק ערך ז'אות
 הזפק כניפל דינו חסרון בו שיש בנקב הזפק שאר ניקב שאםדשם

 קצת נחסר דאפילו כתב י"ח ס"ק תואר הפרי אבל עיי"ש,ומריפה
 בזפק תחוכ מחפ נמצא ובאם עיי"ש, וכשר ניקב בכלל ג"כ הוימהזפק
 סי' סוף בקודש חומר בשו"ת כתב הוושם עם נמתח שאינובמקום
 בחוץ וניקב מעבלע"ב תחוב המחט הי' אפילו להכשיר דישכ"ח
ע,,9ש

 הופק שבין המעי ניקב י"א סעיף שם ביור"ד לקורקפון)יד(
 שייך שמא ספק דיש כ"א מעיף שם הפ"ז כתב שם, טריפהלקורקבן
 אם ספק יש אם ונ"ם בפ"י וכתב עיי"ש, במשהו ונקיבתולהקורקבן

 להכשיר דיש תערובות לאחר עד נודע ולא באחרים נתערב אוניקב,
 ועיין מזה, ס"ם לעץטווע דחלילה כתב מישור באורח אבל מ"ס,מפעם
 דיש ניקבה אם ספק יש דאם עיקר נ"ל דכן שבתב מאדמו"רבפם"ד
 ס"ק בדע9ת ועיין מגדים( )נועם הימב, בדיקה צריך ומ"םלהכשיר,

 המעי דבניקב לחלק והעלה זה בענין הפוסקים בדברי שהאריךס"ב
 י"ל חקורקבן ראש גבי שעל העב מבשר למעלה לקורקבן זפקשבין
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 פעצפ מסת ועוף, בבהטה והשדרה הראש 8רפות דיגיז.
 : הוררה פחופ וטסה וקרוטיו, המוחנקיבת הגיגאה~

 בין סז( גולגלתה עצם רוב שנתרוצץ תיה אובהמה
 ח פ ז ח ירי קמ

 וכתב עיי"ש, טריפה ודאי הוי העב בבשר אבל פריפה ספק רקדהוי
 מותר נקב שום בו נראה ולא זה במעי קשין או מחם נמצא אםבה"י
 מיפרף ולא הוא הזפק מן שטא ניקב ואת"ל ניקב, לא שמא ס"סמכח
 עיי"ש. להטריף יש תחוב נמצא אם בק"א הפף"ח וכתבבנקב,

 חנה רב בר רבה אמר א' מ"ד חולין בגטרא פריפה,)פו(
 דר"ח שם התוספות כתב פרפה, ברובן שנדלדלו סימנים שסואלאמר
 פירש וכך והר"ן, הסט"ג כתבו וכן וכו' מהקגה הוושפ שנפרדמפרש
 מהקנה הוושט נפרד י' סעיף שם וביור"ד הרי"ף, דבריהרא"ש
 ס"ק תואר הפרי וכתב פריפה, ארכן שיעור ברוב מזה זהונתדלדלו

 או ססי'. סי' ונועקלף כשנתדלדל אלא וקיפול דלדול מקרי דלאפ"ז
 באותו דבוק נשאר לא אם דוקא דאמרינן רובא וגם מהצוארשניהם
 ססרך שעודנו עוד כל אבל השערה, כחוט אפילו ממנו שנתדלדלומקום
 מהצואר יחד שניהם המי' שנתדלדלו דכל שם העלה גם דלדול, הוילא
 עיי"ש. אסורה רובו עד מחברו נקלף אחד סי' אפילו או רובןאו

 ותכניתו מהות את עכשיו ונבאר ג"גלתה, עצפ רופ)פז(
 )שנקרא העצבים של המרכזית בשימת והמוח, והשדרה הראששל

 המוח השדרה, חופ חלקים, 4 נמצאים קאנצענפרירונג( -נערווין
 מגורים האחרונים אלו שלשה הגדול. והמוח הקפן, המוחהמארך,
 הראשונים בלשון זאת )הנקראים )דץקררה( בגולגולתבעצמות

 חוליות של הצנוד בתוך המונח השדרה חופ מן חוץוהאחרונים(,
 ומתחבר השדרה, חופ של המשך הוא וץבפאורך ןץמריזהשדרה,
 קו נמצא התחתון ובקצה זוית. כעין שביניהם הקפן המוח עםלמעלה
 זו בנקודה חד כלי באיזה לדקור הממרה את נחפיא לא ואםהחיים,
 חופ עם המאורך חופ שבין והגבול עין. כהרף תכף חי הבעלימית

 ובגמרא )המפרקת(, הצואר עם הגולגולת חבור מקום הואהשדרה,
 במשהו, כמוח נדון בכלל והפולין הפולין עד מהמוח : א( סה,)חולין
 א' נ"ב חולין בגמרא ברוב. ונקובתו השדרה כחום נדון ואילךמשם
 ובכהצנה פרפה, ברובה שנחבסה וגולגלת כו' שילא רב בר רבחאמר
 של קרום ניקב ולא הגולגולת נפתחח בבהמה, כשרות אלו א' נ"דשם



228 זבחיפ שלטקוטן

 קיים. שהקפום אע"פ טרפה ט( הקיפה ברוב בין גבההברוב

 ח ב ז ח י ר 1 קם

 וברמב"ם כשירה, שלה החופ נפסק ולא השדרה נשברה כשירה,מוח
 אע"פ כסלע ממנה שנימל חיה או בחמה גולגולרו הל"ה מהל"שפי'
 כולן חסרון בהן שיש נקבים ניקבו ואם מרפה, הקרום ניקבשלא

 ורוב גבהה רוב שנחבס גולגולת וכן : חל"ו שם ונם לכסלע,מצפר*ין
 רוב נחבס כלוס, ממנה חסר ולא שלם שהקרום אע"פ מרפה,היקפה
 גבהה רוב והרי היקפה רוב שנחבס או קיים היקפה רוב והריגבהה
 בפור ועיין עכ"ל, אותה שאוסרין לי ויראה מריפה, ספק זו חריקיים
 פירש גולנולתה עצם שנחבסה חיה או בהמה א' ל' סימןיור"ד

 ולמעלה מאמצעיתו דהיינו היקפה ברוב בין פרפה ברובהשנתרוצץ
 כבר שהתחיל ממקום דהיינו גבהן ברוב בין מהעינים לסמהשהוא
 נפתחה ואס מריפה, קיים שהקרום אע"פ מהעינים למעלה הואלשפע
 שאם הרמב"ם כתב וכן מריפה שהיא רש"י כתב כסלע ממנהוחסר
 שם. ודרישה בפרישה ועיין וכו' מריפה כסלעחסרה

 בו יש מרפות עשרה הראש : דעהלכה לפסק נבך84ועכשו
 ברוב ובין גבהה ברוב בין )נסדקה( שנחבסה נולגולרו א( : הןואלו

 זה ולפי סענמי-מעמער(, 8 )בערך כסלע הגולנולת נחסרה ב(הקיפה,
 מוה של קרום ניקב ד( כסלע, שמצמרפיס נקבים ניקבה ג(בעוף,
 נמצאת ו( עצמו, המוח נתמסמם ה( התחתון, או העליוןהראש

 של עוף ח( מוח, של בקרוס תולעת ז( במוח, נוזלים( )שלשלחופית
 )חרנגולים יבשה של עופות אפילו או ובר-אווזות( )אווזותמים

 העליון, הלחי נימל מ( שהוא, כל אפילו הראש עצס שנקבותרנגולות(
 )ערלת המלמלרו עם הלשון נמק י( העליון, החרמום נימל אם בעוףוכן

הגרון(.
 שם, א' סע"ק מ"ז עיין הקיפח. ברוב בין גבהה ברוב)יז(
 וכתב וכו'. גבהה ברוב ובין וכו' היקפה ברוב בין המור כשםשמביא
 שהוא המקום אם ולדינא פרישה( )עי' הפירהפים בו דרבובפרם"ג
 רוב או מקום אותו גובה רוב אם בין הקרנים, עד העיניםתחילת
 הוא בגמרא כי ודאי, ולא מרפה ספק הוי נחבסה מקום אותוהיקף
 נכנט אינו איפשיפא דלא דבעיא בתב והפר"ח איפשיפא. דלאבעיא
 מקומו. דשם מזה ק"י במימן ועי' הספק,בגדר
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 י"(. כשרה מוח של קרום ניקב ולא הגולבולתנפתחה
 כשרה. שלה ההום נפסק ולא ש( השדרהנשברה

 ח פ ז ה י ר י קט

 כין לבד בנסדק אף להחמיר דיש הפרם"ג כתב רינא~ענין
 בין החילוק נתבאר ושם תבו"ש, )עיין הקיפה ברוב או גובההברוב
 להם שיש ובר-אווזות דאווזות הפרם"ג כתב עוד המים(. לעוףבהמה
 לו אין וחרד הירא שם, ניקב והעצם ראשיהם על נדולותנוצות
 מהני ולא מרפה, ודאי הוה שהוא כל ניקב אם המים דעוף מהם,לאכול
 השיעור יש שמא הוא דהמעם - היבשה ועוף חודו. י"בשהיית
 הוי דלא מילתא איגלאי חודש י"ב דחיה כיוז - וכו' נדלו לפיהגדול
 הנוהגין ביד למחות אין ומ"ם ובתבו"ש(, בפר"ח )ועיין כשיעורחסרון
 המים עוף ודאי לאו דידן דאווזות לומר יש כי המים, בעוף אףהיתר
 צ"ע ום"ם כו"פ, ועי' הוה. וספיקא המים לעוף דדמיין רק אלאנינהו
 להיתר מעמים בכמה צידד הצ"צ בעל דין ובפסק עכ"ל. לאסורויש

 א'. סע"ק ובפ"ת יעו"ש אלו,באווזות

 וכן כשר. קיים והעצם הגולגולת עור נקרע ואם עשרה.)יח(
 ונתחבר העצם נסדק אם כשר. בעצם נגע לא רק אם קצת נתנפחאם

 כהאי בעוף אולם )פר"ח(, מכשירין הסדק מקום ניכר שלא עדהיפב
 ובר-אווזות( )אווזות המים ובעופות ק"ח(. סימן )דע"ת להקל איןנוונא
 ותרנגולות בתרננולים ואפילו - שהוא כל אלא העצם ניקב לאאפילו
 משום הוא דהמעם הפ"ז וכתב מרפה, לדידן - דיבשה()עופות
 דסופו או הקרום נפסק כאילו דהוה דר"ל הפרם"ג וכתב רך.דקרוטו
 ולפי"ז העצם, ניקב אם תקנה לו ואין הוא, דרך משום הקרוםליפסק
 ספק, ולא הוא ודאי דמרפה חולי או אדם ע"י ניקב אם בין חילוקאין
 לנקיבת לחוש אין ניקב שלא דכיון כשר, נפוח העצם רק אםאבל

 שם. פ"ז ועי'הקרוס,

 חום של ותכניתו מהות מקודם ונבאר השדרה, נשברה)יפ(
 בערך האדם אצל שעביו ארוך נלילי חבל הוא השדרה חופהשדרה,

 השניה או הראשונה החוליא עד מהקדרה ומשתרע סנפימעמער1
 במשנה חולין בגמרא דקיס, לחומים מתפצל ואילך ומשם המתנים,של
 שלה, חחום ונפסק השדרה נשברה בבהמה פרפות ואלו א'מ"ב

 רבי, דברי ברובו שנפסק השדרה חום רבנן תנו 'ב' מ"ה שםובגפרא
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 מהל"ש פ' פרק וברמב"ם שם, עי' וכו' ניקב אפילו אומר יעקברבי
 ובלבד מרפה, המוח את החופה העור שנפסק השדרה חוםהל"א
 וכן סותרת, ניקב או לארכו העור נמדק אם אבל היקפו, רובשיפסק
 שבתוך המוח שנתמעך או שלה החום נפסק ולא השדרה נשברהאם

 ד, ג, ב, בהלכה גם ועיי"ש מותרת, ה"ז קיים ועורו הואיל ונתנדנדהחופ
 את החופה עור הקף רוב שנפסק השדרה חום ח' סעי' ל"ב סי'וביור"ד
 שבפנים המוח כל שנפסק אע"פ העור רוב נפסק לא ואם מריפה,המוח
 )פשנשנ- פצולים שלשה פי עד השדרה חופ מרפות ולדינא שם. וכו'כשר

 מאחזים המתנים ואילך כהפם בכלל, וער שלישיתדערפיילוננ(
 שכיבת סוף עד ובעופות שם, אוסרות פרפות אין ושוב אותו,)מעמידים(

 )פ"ו לגוף, אגפים חבור סוף עד רק מרובה ובהפסד שם, הגף,עצם
 חופ כי מקודם בארתי וכבר שם(, ג' מעיף ל"ב סימן דעה יורהבשו"ע
 המחזיק נהגב( השדרה פני כל על ונמשך המוח מן יוצאהשדרה
 העור( היקף )רוב לרחבו נפסק אם והאברים, הגידים כלומחבר
 נסדק ואפילו כשר, לארכו העור נסדק מרפה. קיים המוח שכלאעפ"י
 נוונא בכהאי אולם כשר, החופ נפסק ולא השדרה נשברהכולו.

 עכשיו בקיאים אנו שאין שאומרים מי ויש החומ, את לבדוקצריכים
 עקסוסיות כעין בשדרה או במפרקת לפעמים יש אולם זו.בבדיקה
 שבא ניכד אם בעופות, זה דבר שכיח רוב ועפ"י גארב()הנקרא
 היא הבדיקה ואופן השדרה. חום של בדיקה ע"י להקל ישבתולדה
 את להפריר בנקל ואז השדרה או המפרקת חלק מבשליםכך:

 מהפוסקים ורבים זאת, בבדיקה מפקפקים מחברים וישהחוליות,
 כשהלך בפרפ מתולדה, שהיא שניכר גוונא בכהאי מכשיריםהאחרונים
 בפה. להורות נוהגין וכן אפרים(, )יד בדיקה בלא נם יפה חיהבעל
 אם אולם השדרה, חום לפסוקת חוששין אין רגליה שנוררת בהמהגם
 בדיקת צריכה זה, כעין אחר גורם או קלה נפילה אפילו שנפלהנודע
 לוב )מימן וחש"ך והבדיקהז. השחימה )הערת בעוף וכן השדרה,חופ
 נ"ח, סימן כדלקסן חוששין בלא"ה דבנפולה ואע"ג : כתב י"ב(סע"ק
 הפילוה או מפחים י' היינו ממש נפולה )הדין בעלמא דבנפולהי"ל

 וכדאיתא אמות ארבע כשהלכה שרי הוי מפחים( מי' פחותאחרים
 לעולם וצדיך הליכה מיקרי לא רגליה שנוררת כיון הכא אבלהתם,
 שיתבאר וכמו לעולם אסור בבדיקה בקיאין אנו שאין ולדידןבדיקה,
 פירש ולכן ע"ז, הקשה ז' אות הוזבו"ש אבל עכ"ל. נ"ח,בסימן
 כיון הכי ואפילו מפחים מיו"ר פחות מעצמה שנפלה כאןדמיירי
 ור"ן. בפרם"ג עיין החופ, בדיקת וצריך ריעותא הוה רגליהשגוררת
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 : וטעוף פפחפח חמוח פרפות ייןרנ

 התחתון ניקב זה, על זה קרהטים בי לו יש ב(יןמוה
 כשרה, לברו העליון ניקב אם אבל שריפה, מפולשנקב

 ח פ ז ה י ר י קמ

 וכו' בבחמה פרפות ואלו א' מ"ב חולין במשנה הטוח,)כ(
 קרמא תרוויהו דאמרי ושמואל רב מ"ה ובגמרא מוח, של קרוםניקב
 וכו', תתאח דאינקב עד לח ואמרי תתאח, אינקיב דלא אע"געילאח

 ניקב אם שבראש, למוח יש קרומות שני חל"ג מחל"ש פ"ווברמב"ם
 הממוך החחתון ניקב ואם מותרת, זו הרי בלבד לעצם הממוךתעליון
 שהן לפולין מחוץ והוא לשדרח להמשך הטוח ומשיתחיל מריפח,לסוח
 וגם מותר, לפולין חוץ ניקב ואם אחר, דין לקרומו יחיה העורףרעץילון
 ואם כשירה, קיים והקרום נתמעך או שניקב עצמו המוח בהל"דשם
 המוח א' מעיף ל"א מימן וביור"ד פריפה, כדונג נמם או כמיםנשפך
 אם אבל פריפה מפולש נקב חתחתון ניקנ יח ש זה קרומים ב' לויעפ
 העליון בניקב ג"כ מפריפין ויש : ובחג"ח כשירה, לבדו חעליוןגיקב
 שני לו יו המוח המוח, של ותכניתו מהות ונבאר שם וכו'לבד

 עצמות אל ודבוק מוצק הוא השייז הקרום זה, על זהקרומים
 קרום עוד ויש המוח, נוזלי ומכיל רך הוא התחתון הקרוםהגהגולת,
 הקרום אל היפב חדק דבוק שהוא ולפי העכביש קור הנקראאטצעי
 חז"ל הוכירו לא לכן גדול, בקושי רק ממנו ונקלף )הקשה(תעליון
 מפולש גקב מהם אחד ניקב אם הוא. ךלהלכה זה, מיוחדלקרום
 במעיף )חרם"א כשר בלבי הקרום העליון ניקב אם ובהפ"םטריפח,

 )ש"ך אופן בכל אומרין חרם"א אחרי חבאים חפומקים וגדולי שם(א'
 בנמצאת זולוצ פריפה, המוח בקרום תולעת נמצא ואם שם(ופ"ז

 ענין, בכל כשר בחופם כגון )הקדרה( הגולגולון לעצם מחוץהתולעת
 מביב המים את מקיף המוח אם הקרום, בתוך )מים( נוזלים נטצאאם

 היח אם הדין וכן פריפה, לאו ואם כשר, הקרום אל מגיע שאיןכאופן
 מכשירים ויש פריפה, בקרום המים נגע אם מפק בשלחופיתהטים
 לחם ב"בית ועיין חשחיפה( תורת )אחרונים, זכים המים חיואם

 בשו"ע מ"ש דכל יעקב" "בית תשובת בשם שכתב ז' מ"קיהודא"
 הוא כאמור וחמוח חראש בדיקת ע"י בראש מים בנמצא להתירבאן
 דאין גוונא בושום לחקל אין העוף בראו כן בנמצא אבל בבהמחרק
 לה דבשיש מ"ש בבאח"פ ועיין עיי"ש, בעוף בבדיקה בקיאיןאבו
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 לא אם נהוג יזכי לבר, העליון בניקב גם ממריפיןויש
 כא(. מרובהבהפמר

 ח פ ז ח י ר 1 קמ

 וגם וכו' ההיתר שיתברר עד אסור בראשה שמנענעתריעותא
 למים סיטן הוי מביב מביב א"ע דכשממבבת טביא לאברהם"ה"וכור
 עיי"ש. בעוף ובין בבהמח בין לבדוק וצריךשבראש

 והפרי בהפ"ם, אפילו אומרים והש"ך והפ"ז פחפ"נ4)כא(
 כנגד שלא וח הקרומים שני ניקבו דאם לדינא והעלה האריךמגדים
 לא דהטקיל התבו"ש דעת לבד העליון ניקב ואם פרפה, בודאיזח

 הפ"ת דדעת הביא ובפם"ד בהגה, הרס"א כדעת בהפ"ם,הפטיד
 אף להחמיר התבו"ש דעת רובו או כולו לקוי אחד ובעורלהתמיר,
 אם זולת הראש פרפות אחרי לבדוק צריכין אין המתם ומןבחפ"ם,
 זה ודבר שווינרעל( )קחפ הראש תנועת היינו זה לחשש נורםהיה
 השחיפה(. )תורת אב 'תמוז חקיץ בחדשי בכבשים בבדקותשכיח
 הספר במוף לעיין נא העליון או התחתון הלחי ניפלח אםובדין
 עיי"ש. בעירנו גדול לרב בזה באריכות שהשבתימח

 *י*י-**48*ע*א**





 ובריקתה הריאה פרפתהלכות

 : וזעף חיה פפהמה חפרפות פל אחרי לפדוק צריפיפ אפ ריןט.

 אין אבל ובעוה ובחיה בבהמה יש טרפות מיניהרבה
 שנשחטה דכית והטעם, אחריהן, לבדוק מחוייביםאנו

 ואנו מותרת, ובחזקת היא כשרות בחזקת כדין,הבהמה
 א"כ ,(, הן כשרות בחזקת בהמות ורוב הרוב אחריהולכים
 ארובאן וממכינן ממפק אותה מוציאין אין היתר בחזקתהיא
 נמרפה. במה לנו שיודעעד

 : ועוף חיח פבהטח חריאח פדיקת חיופ דיןי.

 בעוהן לא אבל הוא חיוב וחיה בבהמה הריאהבדיקת
 שאר אבל וחיה, בבהטה כמו האונות חיתוך לו שאיןמפני

 ח פ ז ה י ר ד קפ

 מילתא הא מנא א, יא, חולין בגמרא ה4 פוורות פחזקת)א(
 9 להפות רבים אחרי דכתיב מנלן9 רובאי בתר זיל רבנןדאמור
 כתב וכו', קמן דליראה רובא לן, מיכעיא קא לא כו' קמן דאיתארובא
 הא היא ממיני למשה הלכה ודאי אלא : לשונו וזה א', י"ב שםרש"י

 להפות רבים אחרי נמי אי דאפשר, היכא אפילו ארובאדממכינן
 האי שנא דמאי קמן, דליתיה רובא בין קמן דאיתיה רובא ביןמשמע
 ונקובת פרפות", י"ח כל בדקינן ולא ממכינן מילתא "ואהאמהאי,
 דאיפרשא דאיתרמי והיכא בדקינן, ריעותא בה דשכיח משוםהריאה
 פ, )לעיל דאמר הונא ואדרב אהא דממכינן מתאכלא, בדק ולאריאה
 עכ"ל, הדבר מפרממין ואין עומדת" היתר בחזקת "נשחטהא'(

 מימן יור"ד בשו"ע הוא וכן פ"ז, מימן חולין בפ"א הרא"שוהעתיקו
 וכו' המתם מן פריפות שום אחר לבדוק צריך אין : א' מעיףל"פ
 ע"ז וכתב ע"כ, הן, כשרות בחזקת בהמות דרוב הפעם הש"ךוכתב

 זה הוא נמור ורוב היא כשרות בחזקת כראוי דנשחפה וכיוןבשם"ח
 משום היינו הכשרות, מן יותר הטרפות לפעמים חזינן דהאידנאאע"פ
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 רק בעוף גם נמצא הריאהמרפות
 לבדוק צריך שאיי

 ותיה, בבהפה כטו מרפות בהם שכיח רלאאחריהם,
 פרפות. בשאר כמו ארובאוסטכינן

  הבהפה שול  חפניטחפ אפריפ אמאר טכל הרהעח מפתנה לטה דטיא.
ותחיהן

 בבהמה ג( נפיחה ע"י הייאה לבדוק החטירוהכמים
 ובועות, סרכות בה ושכיח להפרף, עלולה שהיא טשוםוווה

 ה פ ז ה י ר י קט

 אבל דנרים בכמה בבדיקה בקיאין אנו ושאין והחומרותהספיקות
 עכ"ל, עליו סוסכין לכתחילה ואפילו הם כשרים רוב הדיןמעיקר

 שנופחין מקומות יש מהל"ש פי"א ובהרמב"ם נפיחה, ע"י)ב(
 גולד לא שהרי נופהין אין מקומות ורוב נקב בה יש שמאהריאה
 אא"כ ובמערב בספרד ריאה נפחנו לא ומעולם לחשש שגורםדבר
 מכונה ע"י הריאה נפיחרו ולענין עכ"ל, לו שחוששין דבר לנונולד

 להשתמש כן שנוהגין מקומות בכמה במדינותינו ראיתי)מפוח(
 ובאמת בזה, מפקפקין יש הדין סצד אסנם הריאה, את להפיחבמכונה
 חנפיחח המיד תעלה לא מכונה ע"י מלאכותי שבאופן יורההנסיון
 בספרי גם נזכרת ואינה בערך הדשה היא זאת ששאלה ולפייפה,

 מלכיאל דברי בספר ועיין לחעיר, לנכון מצאהי האחרוניםהבודקים
 )תורת הריאה, בדיקת של זה בנידן נהוצים כללים מ"א מי'ח"ג

 לבדוק שנהגו יש החזה, קריעת ע"י פנים בדיקת ולעניןהשחימה(
 ורע מגונה מנהג וזה החזה קריעת ידי על פנים בדיקת הריאהאת
 ע"י רק ולבדוק לבפלו וראוי בחנם, ישראל ממון לחפמידועלול

 כ"ה, ס"ק ל"6, מימן הב"א ה"ה הפוםקים רוב לדעת וזההפרפש,
 כ"ב, ס"ק כ"ח כלל מנח"ז ובספר רם"ה, סי' שמואל דברובספר
 אפפא, אב"ד זצ"ל העשיל יהושע אברהם הר' מרן רשכבה"גוחגה"צ
 של ממון מפמידין החזה פתיחת ע"י יבדקו אם להשובי"םאמר

 ונקץפה לשם שיבוא הרוח ע"י ונתקשה ריר היה אפשר כי חנםישראל
 לקרוע פשופ המנהג : וז"ל שכתב מהרמב"ם וראיה גמורה,טרכח

 ירחק כי דכתיב התורח מן לבדיקה רמז כתב הפורים וחבעלהפרפש,
 הזה הפסוק צותיך כאשר וסצאנך מבקרך וזבחת ונו' המקוםממך

 כף להכניס צריך ששחפ אע"פ : לומר בכ"ף ומסיים בכ"ףמתחיל
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 נרר כה נףרו לכן המצוי, מיעום והוה רובא להואתרע
 שיבדק עד רקה הן נמת הן וחיה בהמה שום לאכולשאמור
 הריאה ברק שלא וחיה מבהמה והאוכל תחלה.הריאה
 נההצ. וי,צכנו נדר פורץ ההאתחלה

 : חפדיקה קודפ הרהאח נאטרה אפ ריןיב.

 בשוגנ, או באונם הבדיקה קהים הריאה נאבדהאם
 היונקים, רכש בעגלים אבל י, מרפה גסה וחיהבבהמה
 להכשיר יש סרכות בהם טצויין שאין ומלאיםוגדיים

 שם נמצא לא אם בצלעות לבדוק יש מקום ומכלבדיעבד.
 מבררינן. לברורי דאיכא מה דכלמרכא,

 : פריאח פר*הע פעי יל נא*רו למה *עפינ4

 חיים רוה לשאיפת הטשמש הנוה חלק היאהריאה
 נרנרת הנקרא האויר קנה לתוך והחומם הפה דרךהנכנם

 ת % ז ה י ר 1 קט

 )תורת צד בכל פעמים ב' הריאה לבדוק וצריך הריאה, ולבדוקיוז
 שם(. א' סעיף סוף מ' מימן ב' אות מערכתזבח

 ששחפ מי הלי"ג, מהל"ש פי"א הרמב"ם כתב פריפה,)ג(
 את ונפל עכו"ם או כלב בא הריאה את שבדק וקודם הבהמהאת

 דבוקה שמא או היתה נקובח שמא אומרים ואין מותרוק זו הריהריאח
 בפה שיודע עד היתר בחזקת הוא אלא איסור, סחזיקין שאיןהיתה
 עד עומדת היתר בחזקת נשחפה א', פ', חולין בגמרא ומקורונפרפה,
 הערה לעיל )שהעתקנו רש"י, דעת ולפי שם, נפרפה בטה לךשיודע
 הרם"א אולם ב', סעיף שם בשו"ע וכ"כ כשרה, הריאה נאבדהא'(,

 רק להתיר ואין הריאה נאבדה אם מחמירין ויש : כתנ שםבהנ"ה
 בהן מצויות מרכות שאין וחיות ופלאים בנדיים או גדול הפסדבמקום
 כ"כ החמירו דלא דם"ל המכשירים על לממוך יש ובהפ"ם עכ"ל,כ"כ

 נפש בעל וכל כשרות, בהמות ארוב וממכינן בדיעבד אפילולאסור
 %א ופלאים בנדיים ואפילו שם( )שם"ח בכח"נ, אפילו לעצמויחמיר
 שכתב יו"ד סעי' בפרת"ב ועיין בב"ח( חובא )יש"ש לאחרים, כןיורח



 זטחים וולטקוטן222

 הרה בלי ומתנועעת מפות כעין היא והריאה להריאה.ומשם
 הנפסר. האויר את ולהפלים הצת, האויר את לתוכהלקבל
 צריכה לכן בריאה תלוים היצורים של שהתייםומפני
 שונות וסבות לתליים עלולה השו וגם ביותר, שמירההיא
 ותקנו ז"ל תכמינו התמירו לכן הגוה, אברי משאריותר
 מיעום שהוא ומפני טרפיות, משאר יותר הריאהלברוק
 זה יסור על וסובב הולך והכל 1(. למיעוטא ותיישינןהמצוי
 כולן בה שמנו טרפות טיני וכל מרפה. שניקבהרריאה
 העומר וכל לנקוב, שסופה או ה(, נקובה משוםאסורות
 רמי. כנקובלנקוב

 ח ט ז ה י ר 1 קט

 אין נאבדה ואח"כ בפנים בדק אם אבל כלל, בדק בדלא דוקא זהדכל
 כל להוציא שנהגו במקומות אפילו וטלאים, בגדיים כלל להחמירצריך
 עיי"ש. בזה להחמיר יש נדולות בבהמות אבל ולנפחההריאה

 מודים דבכה"ג ב', י"א, חולין בגמרא לטיעוטא, וחיישינן)ד(
 הריאה, לבדיקת בדיקות מיני נ' ויש למיעוטא, דחייש מאיר לר'רבנן
 חוץ בדיקת ב( הארץ, על שוכב חי שהבעל בעת פנים בדיקתא(

 המטרפת, בועה בה שיש או הריאה, נסרכה אם עיניו במולראות
 יש כי טריפות, שאר או פסולות, מראות יבש, חליף ויתיר, חסראו

 הנ"ל בדיקות וסדר פנים, בבדיקת בהן להרגיש אפשר שאיטריפוח
 הרוקח וכ"כ ופושרין, נפיחה בדיקת ג( שלהם, במדור בעז"הנבאר
 בשם והבאה"ט סק"ג והש"ך סק"א, ל"ט בסימן וחט"ז שפ"ב,סי'

 וכן הנ"ל, בדיקות הג' לעשות כ"א, סי' מהרש"ל דעת ושכןהב"ח
נוהגין.

 טריפות מחלק 'ח' ופרק ז' פרק בהל"ש והרטב"ם נקו2ה,)ח(
 הריאה טרפות כל מכנה הטור אבל יחסר, נקב סוגים, לשניהריאה
 המחברים אולם בפתיחתו( )פרמ"ג בלחוד, גקב היינו אחד, סוגתחת

 וחסר ונקב הרמב"ם על חולק אינו הטור דגם להוכיח רוציםהאחרונים
 בנוגע זה כל מינה ונפקא הריאה, בטרפות גם מיוחדים סוגים שניהם
 בסוגי פומקים כמה טחלקין כן וכמו כידוע, לריעותא תרתילדין

 )רשב"א, מיוחד, לסוג חד כל צטוק אטום כמו הריאה שלהטרפות
 השלחן(. בערוך ועייןלכו"ש,
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 : ההא איך הרהאה תמתת דיןיך.

 1( ערונות שתי לה יש ודיאה : 1( הכמים שנוכך

 ה פ ז ה י ר 1 קט
 אוני הסהט רבא אמר א', מ"ז, הולין כגמרא הפמיפ, ש2ו)ו(

 משמאלא, ותרתי מימינא תלתא גכרא, כלפי אפה לריאה להאית
 וחמש : כ' הלכ"א מהל"ש פ"ה והרמב"ם מריפה, הליף או יתיר אוהסיר
 האונות בצד ואינה קפנה אוזן כמו ממנה ימין ובצד לריאה ישאונות
 ורדא הנקרא היא הכים כתוך והיא עצמה בפני כיס כמו להויש
 ב' סעי' ל"ה מי' וביור"ד המנין, מן ואינה לורד דומה שהיאמפני
 עוד לה ויש כו' משמאלא ותרי מימינא ,תלתא לריאה אית אוניהמשה
 המרה ואם וכו' דורדא עינוניתא ונקראת קמנה אהת אונא ימיןבצד
 ועיין מריפה משטאל ושלשה מימין שנים או משמאל או מימיןאהת,
 9 והורדא האומות ג"כ רבא השיב לא ואמאי הקשה ומהר"ץ שם.בהג"ה
 אונה נקראת לא האוטה אבל לבד אונה שם רק השב דלאותירץ
 לה שאין אונה נקראת אינה הורדא וגם אומה, נקראת היא רובועפ"י
 הורדא אבל עגולה, ופעמים משוכה פעמים האונה כי כאונה,תואר
 והורדא האומות רבא השיב לא לפיכך פריפה, כאונה משוכה היאאם
 אם, לשון ואומה אוזן, לשון פירש ואונא שם, עיין האונותבתוך
 ועינינותא הריאה, עיקר והיא ממנה, נפרדות שהאונות הגדולהדהיינו
 וכל א'( מ"ז הולין )רש"י ואדמימותה, קלישותה ע"ש מיקרידורדא
 אהד, מממפון יורט4 לה יש אומה ולכל אהד, ממפון לה ישאונה
 שם(. י"ג סעיף תבואה)פרי

 ההיים בתורת כללית בסקירה ונבאר ערוגות, שתי)ז(
 צבית ןץריאה, שעך בשם: המכנים הריאה ענין)ביאולוגיה(
 ד542אד2 ושרץפרן דט4יאוץ, נקוברן הריאה, נשימתהריאה,
 גדולים, גושים שני של ומפוגי רך בשר רקמת הוא גופההריאה
 הערונה "ערוגות". בשם נקרא בתלמוד ושמאל. לימין הריאההלק

 השכאשל. לצד נומה שהלב מפני השמאלית מן בכמותה גדולההימנית
 שפה ומכודר, מעוגל הוא הצלעות דופן אל הפונה הריאהשמה

 אל הקדמי ושפהה שקערורי, הוא )המרפש( הכבד הצר אלהתחתון
 הלק. הואהלב

 הריאה אל נכנסים ממנו אשר המקום הוא הריאה,,יער
 הדם( )גידי ומזרקים הגרגרת מן המתפצלים הגדולותהממפונות
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 מחובר זח כל חלב. אל הריאה מן והשבים הריאה אל חלב טןהיוצאים
 הימין )ערוגח( לחלק אחד שורש הריאה, שורש חנקראת רקטהע"י

 מוקפות הריאה סערוגות אחת כל השמאל. )ערוגח( לחלק אחדושורש
 "קרמא : לריאה קרומי תרתי נקראו א'( מ"1, )חולין בתלמודבקרום.
 לאונות )חתוכים( עמוקים סדקים ע"י ונחלקת תתאה", וקרמיעילאה

 מ"ז, )שם, דורדא" "עינינותא חנקראת קפנפנה אחת ואונחולאומורנ
 הורד. פרח של לעלה דומה שהיא מפני ורדא מתם אוא'(

 אחד גדולות סמפונות לשני מתפצלת הגרגרת חר"אה.צפית
 מטפר לפי ופתפצל חוזר מהם אחד כל לשמאל, ואחד חריאהליםין

 נעשים שהם עד הלאח וכן ושלשיים לשניים מתחלקים ושובהאונות,
 הדקים הממפונות הריאה, נומי בשם הנקראים תשערח כחופדקים

 בסמפונותיהם התלויות דקות, שלחופיות כתמונת בקציהםפתרחבים
 יחד מתחברים הריאה עגבי של מסוים מספר בגיבעוליהם.כענבים
 חבור רקטת ע"י המחוכרות "אוניניות" בשם נקרא קפניםלאשכלות
 שכין הדקה המחיצה שיתכקע יקרה וקנים אנשים אצללהאונות.

 אויר, המלאה גדולה אחת לבועה יתהפכו רבים וענביםהשלחופיות,
 וסתרחבת האלספית תכונתה מהריאה ישולל כזה במצכ כיויען

 הריאה". "צבית כשם נקראת המחלה זאת בהתרחבותה,ונשארת
 תמידית, בתנועה היא הריאה כי נתבאר כבר הריאה.נשיועת

 חזאת והתנועה הצח, האויר את ומכנסת הנפסד האויר אתסוציאה
 כשעת אבל כמותה, ולצטצם להתכווץ פבעה הריאה נשי13דלנקראת
 מאליה טתרחבת הריאה שלו החזה בית את מרחיב שהחיהנשימה
 הגרון דרך הנכנם החיצון שהאויר מפני החלל, כל אתוממלאת

 זה וע"י ומרחיבן, הריאה של הקפנות השלחופית אלוהממפונות
 האויר אז בהריאה נקב נתהוה באם הדבר טובן הריאה. כלמתרחבת

 כזה בסצב הריאה ואז החזה, לחלל הנקב דרך יחדור הריאה אלבא
 את תפמיק והריאה לחיצות-הנשיטה, תגדל חזמן ובמשךמתכווצת
*עולתח.

 ע"י : אופנים בשני להתחוות יוכל בריאה נקב חריאח.שקופת
 מסיבת או פורפות, חיה או פצועה, דקירח, כגון חיצוניםגורמים
 השני חאופן אולם לביאור, זקוק איננו הראשון האופן *נימית.מחלה
 יותר כריאה השכיחות השונות המחלות ריבוי מפני מאד הואמטובך
 כן גם יבא בריאח נקב הריאה. לנקובת והנורמת הגוף, אכרימבכל
 והרי הקרום שיקרע יש וכדומה, חזק משיעול שבא חריאח נפוקלרנלי
 בריאה. נקבלפנינו
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 ט(. נרולה אתת הוומא ח( אונות שלשה יפררו רימיןרמערתה

 ה ב ז ה י ר י קט

 בשם "מיקרובים" ע"י תתעורר כנודע זו מהלה הריאה.שהטת
 ובעלי שם. נמצאים המהלה שנגועי במקום באויר ונמצאיםנבאצילון(
 חמזיקים כן גם מכניסים הרע, האויר את לקרבם השואפיםההיים
 הנשיסה, אשכלות בין הריאה תוך אל הם שהודרים האלההקפנים

 ההרצנים הרצנים, או יבלת כעין הריאה רקמת בתוך שםמתפתהים
 של הגרגרים )פויבערקלאז(, השהפת צבפהי נקראיםהאלה

 לגוש )מתהפכים( מתגבנים שהם או קיימא, בני אינםפויבערקלאז
 קליפה ההבוד. רקמת של קליפה תתרקם מסביבם אשר "נביגה"כעין
 ואז הריאה, בשר את ולהשהית לזהם השהפת לססגי נותנת אינהזו
 אופן עוד יש אולם הזאת. האנושה מהמהלה יתרפא ההולה כי תקוהיש
 שגרגרי והוא: ההולה, להיי ססוכן יותר והוא המהלה במהלךשני

 ובתוך להוץ, ההולה שיעול ידי על ונדהים לנוזלים מתהפכיםהשהפת
 מוגלא, המוצאת פרייה מכת הם שכתליה הלל כמין געשההריאה
 תרשרהב וההלל זה אהר זה הדשים שהפת גדגרי יוצרו ההללבכותלי
 הרוקן ההלל בועך הלהץ יגדל כאשר ההולה הריאה, לקרומיותגיע
 הריאה. נקובת לידי מוף כל סוף יגרום אשר תמידי שיעול לידייביאהו
 בתלמוד להדיא זה בשם נזכרת שלא הגם הריאה, שהפת של זוטהלה

 יתגלה וכדומה הריאה של הפרפות בדיני למעיין אולםובפומקים,
 נכללות המדע, בתורת עכשיו שנתבררו מהלות עניני שכמהלפניו
 לבודקים כידוע לפפרפררן, הדין מצד שנהלטו הלקותות בסוגינמעמ

 242(. צד דמבוא לד"ר והשהיפה )הבדיקההבקיאים

 מהדי"ו ומדברי אהעת* *לווה יפרדו דיטין אתות שלשוה)ה(
 בשמאל, ב' ב' בימין ג' לריאה לה אית אונות המש רבא מדאמרמשמע
 לה אית אונות המש סרנם ליסא האי, כולי בלשונו להאריך ליה למהקשה

 קם"ל: הא אלא 9 קיימא היכא היכר וסימן פעם נתן ולמהלריאה,
 אם דהיינו אהר, בענין אבל בשמאל, ושתים שלש בימין שיהאדדוקא
 אפיו אונות המש מלא מנין שיש אפילו משמאל וג' בימין ב'יש
 טריפה.הכי

 גדולתה טהמת עיקר שנראת מפני גד~ה. אהת אוטא)ט(
 לבנים.כאם
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 גדו5ה, אהת ואומא אונות שתי יפרדו שמא5 ש5ומערוגה
 5טמה ופניה 5מע5ה ברג5יה הבהמה את כשתוליןדהיינו
 בתחי5ה פוגע הכבד חצר כשחותך אז הבודק, פניכנגד
 ש5 ימין בצד תחתיה אונות ושלש באומא ימיןבצד

 כשתוהך שמא5 בצד וכן הבהמה ימין ג"כ שהוא י(הבודק
 בצד עוד ויש אונות. שתי ותתתיה באומא פונע הכבדחצר
 ע5 - דורדא עינינותא או גנב הנקראת קטנה אונאימין
 אם כי האונות בסדר עומדת ואיננה - ותוארה קמנותהשם

 בחמר הריאה 5קתה אם , בתוכו בכיט ומונחת קצת5פנים
 5ה5ן. יתבאר כאשר מרפה, ח5יה או יתראו

 : נקראו איך בריאח האונות שטותמו.

 ארוכה אונא נקראת לאומא הטמוכה אונא ימין,בצד
 האמצעית אונא נקראת 5ה וסמוכה תמונתה, מפניועבה
 שבכו5ם. קטנה שהיא מפני ש(, קטנה אונא או ימין,ש5

 ה ב ז ה ורי קט

 הריאח ופני אותה ונופה בקנה כשתופשה אבל הטודק. של)י(
 יסין יבא שאז משמאל, ושלש מימין שתים יבא הנופה, פניכלפי

 הלקפ(. )שבלי ימין כלפי הבהמה ו,~מאל הנופח שמאל כלפיחבהםה
 )זב"ש(. ואשמאיל"ה הימין ואם ואימינ"ה השמאל אםוסימן:

 ופרת"ב(, )שם"ח שבימינית קמנה שהיא לפי קטגה. אתא)יא(
 האמצעית, פהאונא פפי אורך בהן יש האונות דכל עוד.וכתב
 היא דבימין האמצעית דהאונא ד'-ה': אות בזבל"א עודוכתב
 הוא ולפעמים שאצלה, העליונה האונא על אחד בצד ברחבהמונחת
 שאצלה, ועבה הארוכה אונא על מונחת היא השנית ובצדהבהפך,
 בטקום מזה זה המה רחוקים ומכאן שמכאן שלה החיתוכיםלכן

 טכאן באלכטון ומתקצרים הולכים הם משם אך מהערוגה,יציאתן
 האהרונות אונות וכל טאד. דקה היא הרוב ועפ"י שבשפולי, עדומכאן
 ברחגן קצרים הם שבשדשן להפך, הם ועבה והארוכה העליונהדהיינו
 מובלעת בשפולי שהאמצעית עד כך כל השפול לצד ומתרהביםוהולכים
 בדחגו, קצר חוד אם כי בשפול מסנה נראה ולא שתיהן חתוכיבין

עיי"ש.
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 במיצר שמונחת מפני המתפצלת, אונא נקראתוהשלישית
 מפני הריץ לה ויש להתפצל, ודרכה לגרגרת סביבהחזה

 ימין של העליונה אונא נ"כ ונקראת הגרגרת אתסיבובה
 סמפת אונא לכל ויש האומא, עם אחת בערוגההמתוברין

 יש ומלבר יותר, אחר סמפון לה יש והאומה עצמה,בפני
 "נזכר דורדא עינוניתא הנקראת קטנה אונא ימיןבצד

 דאונא, בדרי עומר ואינו עצמו בפני סמפון לה וישלמעלה,
 להלן וריניו ועמירתו תמונתו עוד נבארכאשר

 שהיא אחת אונא לאומא סמוך יש שמאלובצר
 כחץ", יורה "אונא תמונתה שם על ונקראת כחץמשוכה
 חשינה בשוה שמונחת השמאלית העליונה אונא להוסמוכה
 זולת סמפון, ואונא אונא לכל ויש הגרגרת, אתמסבבת
 אחד. מסמפון יותר לה שישהאומא

 : עמידתה ומקום הורדא תטתתטז.

 ומונחת האונות מן למטה ימין בצד עומדתהורדא
 דוחקו, הכים של שהשפה משום חריץ לה ויש כים,בתוך
 החריץ ומכוון ורר, כמו וקלוזטה עבולה רוקא לדןותוררכו
 ופניה מקמא, האומא ובין ועבה ארוכה האונא ביןשלה
 הלב כנגר וגבה הכליותכנגר
 : הריאה ממקוטות באחד ,1הוא כל נקט "4 אם דיןיז.

 קיים והתחתת העלית ניקב לריאה, יש קרומיםשני
 ע( זה כננד שלא אה אפילו שניהם נקבו אם אבל 'נ(כשר

 ת ב ז ה י ר 1 קמ

 רב שניקבה. הריאה א'( מ"ו, )חולין בגם' מקורו סשר.)יב(
 כו', תתאה קרמא לה ואמרי עילאה קרמא דאמרי אמי ורבושמואל
 כדרבה, מגין, תתאה - תתאה אינקיב ולא עילאה אינקיב איפשימא
 תתאה נקוב אי כשרה. מומקא כאהינא דאגליד ריאה האי רבהדאמר
 מבואר וכן מגין. והלכתא כו' מנין לא או מנין עילאה אינקיבולא

 על יש קרומות שני : וז"ל שחיפה( מתלכות ה"א )פ"זברםכ"ם
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 י(. טריפה נטי רוחות בשניאפילו
 ח פ ז ח י ר 1 קם

 אפילו פרפה שניהן ניקבו ואם מותרת, זח בלא זח ניקב אםהריאח
 )םימן יו"ד ובש"ע עכ"ל. מותרת, לו וחלך כולו העליון הקרוםנגלד
 או זח בלא זח ניקבו קרופים שני לה יש הריאה : כתב א'( מעיףל"ו
 וכתב ע"כ. זה, כנגד זה שניהם שניקבו עד כשרה, זה כנגד שלאזח

 זה, כנגד שלא זה דמכשירין הפעם חב"י בשם מעק"א שםהש"ך
 על ביניהם יבא לא והרוח בזה זה דבוקים הקרומים ששניפשום
 פכוונים שאינם כיון בזה, ויצא בזה הרוח שנכנם את"ל ואפילוהרוב,
 דלפעמים משום האומרין ופעם הב"י. עכ"ל בה, לן לית זה כנגדזה

 : כתב מעק"א שם והפ"ז הש"ך. עכ"ל בזה, ויוצא בזה נכנםהרוח
 שואבת שהריאח כיון חוושפ, בניקב כפו דדינו ט"ל פפריפיןדיש
 אהדדי דמתרפות אפשר קול ומיטמעת ופשטא וגמדא כהטקה מיניכל

 אלא מפריפין ליש אפילו אמור לא דכאן פשופ הדבר וע"כהנקבים,
 כנ"ל, כאן ק"ו וושפ לעניין ל"ג מימן וכם"ש אחד, מרוח שניהםאם

 מבצבץ, שאינו זמן כל וכשר המכשירין כדעת לקולא פמקורש"ל
 חכם שאלת יעשה ובהפ"מ שם. ופר"ח בנקו"ה ועיין חפ"ז.עכ"ל
 שמואק.)זבחי

 זה דאומר לפאן פעמים כ' יש הנח זח, יוגר שלא זה)יג(
 כמו ופשפא גמדא דריאה הנ"א בשם האחד פעם זה: כנגדשלא
 טבין יוצא דהרוח ברי"1 הב' וטעם כשירח, רוחות מב' ולפי"זוושפ,
 הפעם לו בחר והפ"ו טריפה, רוחות מב' אף ולפי"ז הקרומים,ב'

 דהרשב"א דכשירה, קיי"ל דכרשב"א היש"ש מברת והביא והקילהג"א
 וריאה פביניהם, יוצא הרוח ואין זב"ז דבוקים עורוה דהב' כתבבתו"ה
 כך הריאות כל מכלל זו ריאה ויצאה הקרומים דנפרדו חזינןדאוושא
 דפריפה, פודו והרש"ל הרשב"א גם בזה בצבצח ואם חאחרונים,תירצו
 ובנקבו מפק, לא פריפח ודאי הוח טבצבצת אי דאוושא ריאהולפי"ז
 ובנה"כ להכשיר, ופ"ז רש"ל דעת מבצנץ ואין זה כנגד שלאזה

 המנחג וכן אומרים פומקים דרוב פאחר להכשיר דאין ואמר עליוהשיג
 דעת וכן כהאומרין דהלכה הפרפ"ג כתב ולדינא א'( אות)שפ"ד
 נקבים ב' ערוגות בב' כי השם"ח כתב ומיהו רוחווע סב' ואפילונה"כ
 וכן לזח מזה בהם הרוח יבוא ולא ביניהם פפמיק המפפון כי לחושאין

 )פרם"ג(.הלכה
 וכתב שם, בחג"ה א' טעיף ל"ו מימן ביור"ד טריפח,)יד(

 ועיין אויק מרוח שניהם אם אלא אינה זו לרעה דאף ווםהפ"ז
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 ווץיא רוח מנשבת שהריאה משום ז טריפה היאולמה
 מטנה הרוח יצא שלא שלימה שתהא וצריכה בחייהנפוחה
 שלפעמים משום מריפה, רוחות משני נקבה אם אה כןואם
 פ(. בוה ויוצא בוה נכנםהרוח

 : הריאות נל לנפוח חיומ אם ריןיח.

 לא אם טז( הריאה לנפוה מצריכין שלא הואהמנהג

 ח ט ז ה ורי קם

 גבדקה דאפילו ס"ל אלו אוסרים דהיש סק"ד ותב"ש ושס"חבאה"ם
 ברא"פ ועיין עיי"ש. להכשיר אין החיצון מנקב רוח יצא ולאהריאה
 בזה. מ"ש וה' ד'ס"ק

 נקב דאפילו סק"ה ותב"ש סעיף עשם"ח בזה, ויהיא)פו(
 לומר צדד ג' ס"ק ל"ט סי' והלבו"ש אסור, חסרון ביה וליתמשהו
 הוא אך להחמיר אין יוצא הרוח ואין מבצבץ שאיגה קפןדנקב
 דבעיקר כתב מהרש"ק והגאון עיי"ש, חדש דבר שהוא שם כתבבעצמו
 דכל יוצא מפורש ולדבריו וכו' יוצא שהרוה מפני הוא הנקבמריפוה
 עיי"ש. מריפה יוצא הרוח אין אפילו נקבשיש

 הריאורע בכל לגפוח ובענין הריאה, לנפוח טצריטינן שולא)פז(
 הריאות כל לנפוח בהם שנוהגים מקומות יש שווים המקומות כללאו
 מנהגם, לשנות אסור כן שנהגו ובמקום ריעותא, שום בהן שאיןאף
 איזה בריאה דיתיליד היכא אם כי הריאה נופחין שאין מקומותויש

 הועורה גדולי פי על המנהג נקבע בודאי כי בהם מוחין ואיןריעותא
 הפוסקים שיטת קצת ונבאר אברהם(, )ברכת לסמוך מי על להםויש
 לנו נולד אם אלא הריאה לנפוח צריכים שאין הרמב"ם שיטתבזה,
 מקומות ויש : י"א הל' מהל"ש פי"א הרמב"ם וז"ל לו, שהוששיןדבר

 שהרי נופחין אין המקומות ורוב נקב, בה יש שמא הריאהשגופתין
 ובמערב כמפרד ריאה נפחנו לא ומעולם לחשש, שנורם דבר גולדלא
 כולן האלו ודברים : שם ב' ובסעיף לו, שחוששים דבר לגו נולד אםאלא
 שמענו לא ומעולם שביארנו, כמו המנהג פי על אלא הדין פי עלאינן
 ל"פ בסימן הרם"א גם עכ"ל, השש לו נולד אם אלא עוף שבדקבמי
 בה היה אם רק לנפחה שלא מקילין מקומות וקצת כתב א'מעיף
 שאין שכתב המרדכי דעת גם עיקר, וכן משמויט ידי על עוברתסייכא
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 האונא כל שחסר באופן והיינו מריפה. אחת אומא חסראם
 - נפיחה לאחר אפילו - ראסא כטרפא נשתייר אםאבץ
 רוקא, אגודל של אמצעי כפרק נשתייר אם והיינוכשר.
 להלן. נבארכאשר

 : חיתר לח לטצה8 אותח בורקין איך אעא חפר אם דיבנ

 ינפוח האחת, סימנים, שלשה יש אונא חטרבבריקת
 ק ר ם אונא שם להיות הראוי במקום יש אם ולעייןהריאה
 אגורל של אמצעי כפרק דהיינו ים(, ראסא טרפאכשיעור

 שם שיש הא סימן בסופו, והן באמצעיתו והן בעיקרוהן
 של התחתונה אונא אם הוא, י נ ש ה וסימן וכשרהאונא

 ח ב ז ה י ר 1 קס

 לחיות, יכול אינו מהן אחת נהפכה שאם באדם, כוננית הקג"הוברא
 העומדות יותרת דאפילו משמע זה ומטעם מת, הוא מיד יתהפךואם
 ביתרת כרבא הלכתא ליוע אכל דמי, כנמול יתר דכל דאוני,בדרא
 גבה לצד נוטה ואינח דאוני בדרי דקיימי היכי כל אלא א'( מ"ז,)שם

 אלא דמי כנטול יתר כל אמרינן ולא וה', ד' ביתרת אפילוכשירה
 כהן, וכיוצא מרות שתי או רנלים חמש כגון אורחיה דלאוהיכי

 : אחר פעם נקב, והוי היתרת נחתך כאילו דמי כנטול יתר כלופירוש
 לפניחם, יניקתו ליתן באבר כח ואין אחד מאבר יונקים ששניהםלפי
 אותו וא"כ האחר, מן יניקתו ונופל השני על נובר האחר בןואם

 שם. עיין פריפה ולכן כנפול ויהיה ליכש סופוהאבר
 בר מר הונא רב א"ל : א' מ"ז, חולין בגמרא דאטא, טרפא~יפ(

 עינוניתא פבחי לה וקרו להו אית הכי ברייתא חיי הני כלאוויא
 פירש"י פריפה, דאסא כפרפא אפילו אנבה אבל מנוואי וה"םדוורדא,
 ושיעורה כתב הל"ד מהל"ש פ"ח והרמב"ם וכו', הדס של כעלהקטגה
 נמצאו : שם ו' ובהלכה אוזן, אינה מזה בפחות אבל הדס של כעלהכמו
 בניהן היה אם דבוקות כשתים נראות ואינן אחת כאונה האונותשתי
 סדק ואם ח' סעיף ל"ה סימן וביור"ד מותרת, וכו' ההדם עלהכמו

 באמצען בין בעיקרן בין הדס עלה כשיעור ביניהם הפרשכמראה
 בעיקרן בין שהוא כל אפילו ובהפ"מ הרמ"א וכתב כשירה, במופןבין
 כעין ברוחב לא אבל לאורך סדק ודוקא כשר בסופן בין באמצעןבין

 הנ"ל. הרמ"א של בכה"ג לחכשיר דאין כתב והתב"שחמרון
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 היכר, שיש סרק, בלא אפילו כשרה היא לאומא רבוקהימין
 האומא הריאות שבכל מפני תם ועבה. ארוכהשהיא

 ואה ימין, משל לערוגה ברביקותה גרולה היאהשמאלית
 סימן אהו שמאל, משל ברביקותה גדולה ימין שלהאומא
 השלישי, וסימן וכשרה. האונא חסרה שלאמובהק
 ששני בירוע סמפונות ב' לה יש אם בסמפונות.לברוק
 נ( אחר סמפע רק יש אובא רלכל אונא, חמר ולא הןאונה
 שני כן אם סמפונות שני יש שלזה ואחרי בארנו,כאשר
 כא(. וכשרה הןאונות

 : לא או כללי הוא סמפתות שוי של השלהשי השימן אם דיןכא.

 סמפח דהיכר כללי, אינו סמפונות שני שיהסימן
 אונא אם אבל הרבוקות, אונות בשני רק מועילאינו

 מועיל אינו שבצדה לאומא רבוקה השמאליתהאטצעי
 אם אחר, מסמפת יותר לה יש שהאומא לפי סמפון,היכר
 שם שיש מימן זה אין הכי אפילו סמפונות שני ימצא אםכן

 סדק היכר רווקא צריך נונא בכהאי לכןאונא,

 : בויאה יתית נמצא אם ייןכב.

 אחר שהוא דאונא, בררי שלא יתרת נמצאאם
 מריפה, אגודל של כצפורן רק אפילו דאסא כמרפאהנפיחה

 ח ב ו ה י ר ו קם

 לה יש אונה דכל שכתבו אע"פ בשם"ח כתב סמפו4)כ(
 בה מצאו ולא אחת אונה דנבדקה אירע אם ט"ם עצמה בפניסספון
 והוכשרה שחסרה ריאה אבל אאונה, כ"א קפדינן דלא כשרה,סטפון
 לב' שתחלק ממפונות בה טצאן ולא דבדקוה ואירע סדק היכרע"י

 עיי"ש. יחדיו, הדחק ושעת מרובה בהפסד כ"א להקל איןאוגות,
 בקי ע"י אם כי אלו בסיסנים להתיר אין ום"ם וכאפוה,)כא(

 יכול כקל כי דמתא, טבחי כל ובאסיפת הריאה בבדיקת 8ובאורגיל
 )שם"ח(. מדאורייתא שהוא אונה חמר באימורלפגוע
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 אלא מטריפין ואין טנ( פקטא יתרת להכשיר נוהגין אנואך
 ח 5 ז ה י ר ו קם

 בצד יתירה אוזן ; הל"ד סהל"ש פ"ת וברמב"ם טקפא, יתרת)כב(
 ע"ג חיתירה אוזן מותרת, הלב לעומת שהוא הריאה מלפני אואחד
 עלה כמו שתהיה והוא כחמר שהיתר טריפה הצלעות לעומתשהוא
 סימן יור"ד ובשו"ע ומותרת, אוזן אינה מזה בפחות אבל הדם,של
 וכו' מקטא יהרת להכשיר הטנהג אלו ובמדינות ג' מעיף בהג"הל"ה
 משום מקמא יתרת דמכשירין והמעם שם פריפה לגבה נופהואם

 דליפא ברימק בעיר כי וכתב להחמיר הב"ח ודעת בהכי,דאורחיה
 אין אם להחמיר יש עכו"ם דבהטות כתב ובדמש"א להחמיר,נהגו
 מכשירין דאנן דאף כתב והפרמ"ג התבו"ש, להם והודה גדולצורך
 מפריפין, הפוסקים דרוב משום טקרי ריעותא מקום מכל מקמאיתרת
 מקום ומכל לריעותא, תרתי ליה הוי היתרת על בועה היה אםונמצא
 לכולם להם שיש היתרת הוא איזה ניכר ואין אונות ד' יש ביטיןאם

 מהאונות אחד על עומדת ובועה אתד לכל וממפון אחדתואר
 חוטרות רק דהוא לריעותא תרתי משום לאמור אין ממפיקאהאלו

 כהן חיים רבינו ותשובות ובשאלות שרד הלבושי כתב וכןהגאונים,
 כהתבו"ש ולא הגאונים, מחומרות רק הוא דזה זה בסימן ז"לראפפורפ
 רה"ג כמה בשם והרוקח הפר"ח כתב ולדינא דאורייתא, דהואשכתב
 טנה"ז בספר וגם רש"ל, וכ"פ שרי משמאל ובין בימין בין דמקמאכל
 ונ"ל מקמא, יתרת להכשיר הנהיגו קדמונינו כתב, מק"ג ב',כלל

 ודמש"א הב"ת כי באומות ולא באונות מקמא להכשירבהפ"ם
 המכימו האחרונים שכל כתב ע"נ, מנח"י בם' אבל בזה,מחמירין
 וכ"כ להקל גוהגין במדינוחינו וז"ל הרם"א מ"ש על ומומכיןלהכשיר
 והוא פריפה מגבה יתרת אבל להכשיר, י"ג, מי' רצון זבחיבמפר
 אבל וכו' ביתרת דרבא כוותיה הלכתא לית א', מ"ו, חוליןבנמרא
 בזה יש מרפה מגבה שיתרת והפעם פריפה, כפ"ד אפילואגבה
 שמתחכך ב( כנקב, והוי דמי כנטל יתר דכל א( טעמים,שלשה
 אברים לשני יניקה ליתן אחד בשורש שאין ג( להתפרק, ומופובצלעות
 שכל ד( הריאה, ותנקב יבשו ששניהם וסוף ולהיתרת להעיקרהיינו
 האבר וכשגתחלק חי, הבעל את המנהיג חוא בו תלויה שהחיותאבר
 הרמב"ם ולדעת אברהם(, )ברכת מנהיג, אבר כחמר וחוי ההנהגהבפלה
 שמא לחוש שיש גבה על ביתרת דהפעם ל"ה, מי' יור"ד בפור הואוכן

 בצלעוח, מתחכך אינה טקמא ביתרת אבל פרפה, ולכן בצלעותיתחכך
 הבית. בתורת הרשב"א פמקוכן



186 זבחי* שלמקומן

 נוטה אם בנפיחה לבדוק צריר יתיר נמצא ואם מגבה.יתרת
 בגב אגורל של כצפורן יתרת יש ואם לקמא. אולגבה
 ובין באהמות בין בערוגה בין שבה מקום בכלהריאה
 יתיר ליה הוה בכך אורחיה דלאו דכיון טריפה,באונות
 אם אבל נקובה. ותהיה להתפרק סופה כן ואם דמי,וכנטול
 יותר ההם גרולות הם אפילו דאונא בררי עומדתהיותרת
 מן ימטה עומדת היותרת ואפילו כשר, צד בכלמחמש
 שמאל בצר אונות יותר יהיו שלא רק כשר, הכלהאומא
 יתבאר. כאשר הליף מקרי נונא דבכהאי ימין,מבצד

 ההא חלא האוטה, שיפולי בטוף העומדת יתרת נכשיר למח ריןכג.
 דאהא בדרי שלא הוררא בש למטא דטל לן וקיים הוררא מןלמ*ה
 ?מקרי

 בדרי שיא מקרי הורדא מן למטה דכך שאמרומה
 ממקום האונות ממנין אחת אונא חסר אם היינודאונא,
 בליטה נמצא צד אותו של האומא שיפולי ובסוהגידולה,
 משלמת אינה בליטה דאותו אמרינן בהא אונא, כמויתירה
 וא"כ דאונא בדרי שלא והוה מפסקת דהאומא כיוןהחסרון
 כלום האונות ממנין חסר יא אם אבל וטריפה חסרהוה
 בדרי שלא מקרי לא שה האומא, שיפולי בסוה יתירויש

 וכשרה. זה לעניןדאונא

 בבל בללי חוא אם טשר, ומקטא פריפה מגבה עויתרת זח ריןכד.

 : ? הזה הכלל מן אחר חלק המא או הריאה,חלקי

 באונא חהוז* הזה. הכלל מן יוצא בריאה אחד חלקיש
 דהיינו עוקצה, לצד ולב~עלון במיזציון כג( ימין שלהעליונה

 ח ב ז ה י ר 1 קמ

 חולין התוספות ימיה של העליונח בהאוגא מגבה יתרת)כג(
 מגבה יתרת יצחק, ר' בשם וראב"ן העזרי אבי בשם כתבומ"ז,

 אונה ה' סעיף ל"ה סימן וביור"ד כשירה, הימנית חעליונהבהאונה
 התחתונה מול הצואר אצל החזה במצר לגרגרת חסמוכה ימיןשל
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 אותה למדור השוחטים ונהגו החוד, ש5 הפנימי צדאותו
 העליונה אונא שכלה ובמקום השמא5ית, העליונה אונאנגד

 אם - השמא5ית מאונא יותר הארוך ח5ק אותוהשמאלית
 מטרפא יותר אפי5ו מבבה יתרת מקום באותו שם"פ

 ואם הרוחק, מחמת 5התפצ5 שדרכה מפני כשר,ראסא
 כטרפא גדול הוא אם טריפה מקמא יתרת ח5ק באותונמצא
 בשאר אב5 ותתפרק, בגרגרת שמתחכך מפניראסא,
 הריאון בכל כמו רינה הימנית, הע5יונה באונאמקומות
 הע5יונה באונא חור שלצר ח5ק שאותו ירין זכינו כןואם

 באונא כשר ע"כ והפוכו, רבר הכלל מן יוצא -הימנית
 כשר הריאה, בכל מריפה - חור לצר יטין ש5העליונה
 החוד. לצר ימין של עליונה באונא מרפה - הריאהבכל

 ח פ ז ה י ר י קם

 כשירה דאמא כטרפא גבה על ימצא אם לצואר הסמוכה עליונהשהיא
 שם. וכו' שמאלית לא אבל ימנית ודוקא ליפצל דרכה שכןמפני
 ויש כתב והג"א ימנית, דוקא כתב גבוה והשלחן המרדכי,וכ"כ

 מגבה דוקא בד"י בשם מק"ל לחה"פ ובמפר בשמאל, אפילומכשירים
 ורביתייהו החזה במיצר היא ומגבה בגרגרת שמתחכך מפני מקמאולא
 סק"ח כתב והט"ז וטריפה, במיצר אינה השמאלית אבל וכשרבכך
 האונה חוד לצד החציה א( פירושים, שני יש מחציה למעלהדוקא
 אף י"א ב( האוגה, ברוחב הוא השיעור ולפי"ז השורש, לצד לאאבל
 ארכו חצי אלא כולו לאו שהכשרנו ברוחב החציה היינו האונאבאורך
 ויש רש"ל, פירש וכן הריאה לצד הב' החצי ולא הקנה נגדהיינו

 שדרכה הפעם כתב כ"ח, מ"ק והש"ך האחרוגה, כסבראלהחמיר
 כ"ה, מ"ק והפרם"ג שם. הימנית ודוקא התוה דותק מפנילהתפצל
 מתפצל ואינה דוחק שם אין כי השמאלית לא אבל כמהרי"וו,כתב
 נוהגין אנו כתב פ"ו מ"ק ל"ה, סי' השמ"ח וכן הוא, האונותוכשאר

 מחציה היינו הימנית העליונה אונה על יתרת מי"ב שכתבכמהרי"וו
 בהכי, דאורחייהו כשירה מם"ד יותר אפילו האתא של הודה לצדולמעלה
 ונ"ל שם, להתפצל דרכה שאין פריפה האונא שורש לצד מחציהאבל
 שבאונה בקבלה רק חילוק, בלי מגבה כל ספריפים גגפראהואיל

 שם. עיין במפיקה, להקל אין היא יתרת לאו הימניתהעליונה



187 זפחיפ שלטקומן

 : הר פפי גפוה פקופ הריאה גבי על הט אפ דיןכך2
 דהיינו הר, כמו גבוה מקום הריאה על נמצאאם
 נטטא זה בראשו, חר שאינו למעלה ועב למטה רחבשהיה

 כ". וכשרהגבשושית

 : לגפה תתעקמה דאוגא פדרי עומדת ת ר ת י ה אם דידכה

 שלה בשורש וממה ראונא בררי עומרת הייטטרז4!מ
 אם אבל טריפה. ראסא כמרפא כה( גבה לצר הנפיחהאהר

 ח ב ז ה י ר 1 קמ

 ח', מעי' ל"ח, סימן בחג"ה ברמ"א יור"ד עיין גבהידטית,)כד(
 וכן וכשרה, גבשושית מקרי למעלה ועגול למפה רחב שהואוהיינו
 גבוה מקום חריאה גבי על נמצא שכתב י"ח סעיף ב' סי' מוהר"ידעת
 ריעותא ום"מ עיי"ש. וכשירה יתרת ואיננה גבשושית נקראכהר
 למעלה או למפה הוא אם אבל לריעותא( תרתי בדיני )ועייןמקרי,
 סדק כעין נראה לעלווז שמתחלת במקום לסמה פירוש - ככובעחד

 היא אם כובע כעין ונראח רחבה היא ולמעלה הריאה מןומובדל
 ורא"פ מ"ג, סעי' פרת"ב ועיין וב"א(, )הבו"ש, פריפה, דאסאכפרפא
 כשר זה אצל זה או זה ע"ג זה גבשושית ב' נמצא דאפילו כ'מקמ"ט
 אחד כחטם ריעותות דב' כיון לריעותא תרתי משום לאמור שייךולא
 ח"ה הפוסקים, רוב ולדינא ס"ס, בדיני ג' בחלק ועיין עיי"ש,הוא

 תרל"ד וכדע"ת סקע"ה ע"ג, ובמנח"י סק"ז, סי"ג רצון ובזבהיהכו"פ,
 למעלה ועגולה ועבה למטה שרחבה בנבשושית מכשירין כולם מ',מ"ק

 כהשמ"ח כתב ל"ה סי' השלהן ערוך ובספר בכך, שאורהייהומחמת
 שם.עיין

 פריפה לגבה נופה ואם ג' סעיף שם וביור"ד גפה, לשכד)כה(
 צריך יתרת נמצא דאם הפוסקים מדברי משמע כ"ג. סעיף ה' סימןקם

 בשם הפרמ"ג כרוב )ש"ך( לגבה, או לקמא נופה אם לראותלנפחה
 ומתעקמת בדרא יתרת כך, הם אלו דינים דביאור י"ג, סעי'השם"ח
 גבוה אין ואם פרפה, כפ"ד גבוה לגבה בהעיקום יש אם לגבה,בסוף
 כשרח, ויותר פ"ד העיקום בכל שיש אף כפ"ד אונות משאריותר
 ואפילו מפ"ד יוהר וגבוה שנתעקמה אף אונא אבל ביותרת זהוכל

 כראוי דאונא כיון כשירה, מפ"ד יותר מחברתה גבוח היאבשורש
 פן למעלה שהיא בערוגה יתרת נסצא ואם ליתרת, לדמותח איןהיא
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 לנבה בולט החור ורק האונא בררי כראוי טושרשה"
 כו(. כשר יאסא טטרפא אפילו הנפיההאחר

 : יריאה פממל ריויכי.

 תהתיה, וגוטא אונא כז( הריאה גבי על נטצאתאם
 כח( הגומא לתוך האונא כל נופלת הריאה אתוכשנופחין

 ח פ ז ח י ר י קמ

 ולי דכשר, כתוב מצאתי הריאה, מן לפנים לשדרה סמוךהאתות
 ממה התלמוד שאמר גבו" "על בכלל פפי נכלל שוהו דפרפח,נראה
 י"פ( מע"ק היפב ובאר י"ג, סע"ק ל"ה, סימן )מ"ז בנוואי,שנכלל
 רק כראוי משריש אם כ"ג מי' ל' תשובה מופר חתם בשו"תכתב
 שם. וכו' כשירה דאסא כטרפא אפילו לגבה בולפהחוד

 ל"ד, ולקמן י"ם, סעי' לעיל עיין סשר, דאטא מרפא)כו(
 פ"ד,שיעור

 נמצא אם ה' מעיף בהג"ה ל"ה סיטן ביור"ד הריאה, גפי)כז(
 נופלת אונא כל הריאה וכשנופחין תחתיה וגומא הריאה ע"גאונא
 לתוך נכנסת שאינה אע"פ הריאה בשר לשאר ושוה הגומאלתוך
 אלא יתרת זה דאין כשירה עליה בנחת היד כשמניחין אלאהגומא
 אונא של חודה במוף פיצול יש שאם קבלתי הר"ם כתב וכו',פיצול

 פרפה מימין יותר ארוך האונות לצד הסטוך הפיצול אםשמאלית,
 היתה ואם חליף נקרא וגם אותו, ומפרק אותו דוחין שהצלעותמפני
 פונה אינה ואם וכשירת, הוא בטל חערוגה לתחת לפנים ופונהקצרה
 ומפרק אותו דוחין שהצלעות מפני טרפה, נבה על שעומד כגוןלפנים
 שלטים(.)זבחי

 דמשמע י"ב, סעי' ל"ה, )סי' הם"ז וכתב הגומא, לתוך)כה(
 עכ"ל, יתרת אלא פיצול חוי לא דאז פרפה מהגומא קצרה היהדאם

 אות ותב"ש ח"י סעי' השם"ח דעת וכן מכשירין, והפר"חוהנה"כ
 גדלח דחריאה משום הגומא, את ממלא שאינו ממה ראיה דאיןכ"ב,

 כשיעור הוא החמרון דאם כתב וט"ם כך, כל גדל לא עדייןוהפיצול
 דאם הפרמ"ג וכתב בחוץ, סחסרון גרע לא ל"ו סימן בשו"עהמבואר
 הרבה חסרון ביש אף להכשיר נראה היה התב"ש של טעמולפי

 מקילין דאז הפ"ם בלא להקל אין מ"מ הגומא, ויתמלא יתגדלדהפיצול



189 זבחיפ שלמקומן

 שהגומא וטאהר הריאה, פיצול אם כי יותרת וה ראיןכשרה,
 ולכן כיתרת. להתפרק עתירה אינה בו לנוח תחתיוהיא
 עליה היד כשמניחין רק הגומא לתוך נכנסת איננהאפילו
 הצלעות תפם ; בחייה הבהמה היא כן רכטו כשרה.בנהת
 חוככת איננה הגומא לתוך אותה מניחין הפיצול,רהמפין

 ויוצאת חוזרת היא היר כשמסירין אפילו ולכןשתתפרק.
 הגומא ממלאת אינה אם אבל כשרה. ג"כ מהגומאקצת
 אם אז עליה, היד כשמניחין אה קצת הגומא מןויוצאת
 לחויו בולמת שאיננה אע"פ דאסא כמרפא הוא הפיצולכל

 לדיעפרק. שמופו בופבי כט(, טריפה הכא אפילו ראסאכמרפא
 לצד שלה המחובר צד - מגבה הפיצול אם שכןוכל

 אפילו - השררה לצד שבה הפרור וצד הריאה שלשיפולה
 ליפול שסופה מפני לאסור, יש בנומא הכל מונחתאם

ו?התפרק.

 אם ייןכח,
 הפיצ~

 : טהגומא קצרח

 אבל ל(. בהפ"מ כשרה מהנומא קצרה הפצולאם

 ח ב ז ה י ר ו קמ

 וגומא הריאה גבי על פיצול במי"ב כתב ומהרי"ו מבחוץ, בחסרוןאף
 כשממלא ודזקא כשירה, - לרנוכה נופלת הריאה וכשנופחיןתחתיה

 לה ויש הגומא מן רחבה שאינה הריאה לבשר ושוה הגומאכל
 מן וי"א פריפה, האונא של חוד לצד ולמעלה ומחציין אונא,צ~רח
 וכו' כמהרי"ו הרם"א כתב וכן שם. וכו' כשירח ראשה לצדהחריץ
עיי"ש.

 לה היה פיצול הוה דאי הט"ז כתב והפעם טריפה.)כפ(
 אם - ושיעורה יתרת, שהיא ש"מ אלא הריאח, לבשר שוחלהיווז
 יתרת המעם כהיום דלאו : אהר מעם כתב והשמ"ח פרפה. כפ"דהיא
 מגוף דנתפצל דכיון פרפה, היא גופא פיצול מפעם אלא מרפה, גבהעל

 שתחתך גורם הבליטח - קצת ובולמת כהוגן מחוברת ואינההריאה
 וחתפרק.בצלעות

 הפ"ז אבל בזה. שהקיל סהרי"ץ דעת כן בהפ"בנ פאשרח)ל(
 פיצול הוה לא א"כ הגומא טן קצרה שהיא דכיון מרפה, שהואכתב
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 ביצה כמו שהיא - הלוג מרביעית יותר מחזקת הנומאאם
 מבחוץ. חסרון משום טריפה -ומחצה

 : מקמא חדא חפצי אם ייןכם.

 שנופל מפני לא(, מריטה א קמ מ הוא הפצולאם
 שנא ומאי מריפה היא ולמה , מעצמו ומתפרקלחויו

 ח פ ז ח י ר י קמ

 אבל הנומא(. כל לכסות הו"ל מהגומא פיצול הוה )דאי יתרתאלא
 בנומא דנח כיון סוף דכוף אינו זה : וכת: עליו השיג בנק"ההש"ך
 הפעם משום אי : וכתב התב"ש לו והודה עכ"ל. להתפרק, עתידאינו

 הו"ל מהגומא פיצול הוה דאי היא, דיתרת נראח - בזה הט"זשכתב
 הריאה וגדלה שנתפצלה ימים דזח לומר יש א"כ הגומא, כללכסות
 להכשיר יש בהפ"ם לכן מחולשתה, כ"כ גדל לא והפיצול הגומא,עם

 הקצר פיצול ב' ס"ק ג' כלל המנה"ז וכתב ש"ח. יעשה בודקוסתם
 עיי"ש. בהפ"ם להקל יש -מהנומא

 דהתם מקמא, ליתרת דוסה דאין טרפה. כקכמש פיובול)לא(
 אבל כשרה, ולכן חזק וחוא הריאה מגוף נתפצל ולא היא האונאיתרת
 )ש"ך טרפה ולבן ולהרזפרק למטה ליפול וסופו במקצת מחובר זהפיצול

 מהנומא קצר או הגומא מן יותר ארוך הפיצול אם לפי"ז והנהושם"ח(.
 לשון מורה דכן וכשרה, יתרת אלא הוא פיצול דלאו נראה לכאורה-

 וכשהופכים תחתיו גומא שיש הריאה מגוף שנתפצל : שכתבהש"ך
 או גרדלו מצד או חגומא, את ממלא שאינו בזה אבל וכו'הריאה
 דהא : בזה לעיין יש אולם - נתפצל הדיאה מגוף דלאו נראהמקוטנו,
 מקמא ויתרת פרפה, מבחוץ חסרון דלהרמב"ם - לריעותא תרתיהוה
 יש זה ועם לריעותא. תרתי הוה נפשך ממה א"כ - האוסרים,רבו
 שנראה הריאה, מבשר וקצר מגבה פיצול י"ג אות הט"ז שכתב מהלומר
 מופו אין בתוכו שנוח כיון בכך ומה : בנה"כ ע"ז כתב פיצול, זהשאין

 נראין א"כ הריאה כבשר הוא שקצר כיון לומר יש עכת"ד,להתפרק,
 חטרון הוה דנומא תר"ל, ליה הוה יתרת אלא פיצול זה שאיןהדברים
 וכל מקמא אפילו לךידן וה"ה ל,,רבא", ריעותא הוה ויתרתמבחוץ
 אין אם דדוקא ולומר בו לעיין יש מקמא פיצול לענין ום"ם מגבה.שבן

 דהוה בכך מה יפה שמושרש כל אבל פיצול, חוה בשרשה יפהמושרש
 וצ"ע. ותבו"ש בשם"ח ועיין להתפרק, מופו אין הא תחתיוגומא
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 אתא שהיא שהיהרת , א מ ק מ יתרת רשאני 9מטןרת
 ועומדת חזקה והיא הריאה, מגוה נתפצלה ו5א עצמהבפני
 רבר אין אם עצמה בפני להתפרק סופה ואין עצמה,בפני

 חזקה שהיא אה ה ב נ מ ביתרת כן שאין מה בו.שאתחכך
 להתפרק. וסופה בצלעות תמיר מתחככת היא מקהםמכל
 נתפצל שזה מורה שתחתיה שהגומא הפצו5אבל
 עצמו בפני אונא אינו והוא הבומא, ממקום הריאהמבשר
 לחוץ נופל הפצול הו5כת וכשהבהמה במבעו, חלשההחש
 שאין מה מריפה לכן מאליו, ויתפרק לנוח מקום לוואין
 וכשר. מתפרק ואינו בגומא לנוח מקום 5ו יש ה ב ג מכן

 : אצפע כעו%י שורש לה והם לוווים שנתפצלה אונא ריןל.

 לאחת א5א נחשבת אינה 5שנים שנתפצ5ה אונאיב(
 בזה ויש סרק. מהכשר נרע לא 5הכשיר אבללהמריף,

 ח פ ז ה י ר ו קם

 ה' סעיף ל"ה מימן ביור"ד לאינים, שונתפצלה אונא)ל%(
 אינה אצבע כעובי א' שורש לח ויש שנתפצלה אונא שםברם"א
 דלא שכתב מה בבאה"ם ועיין טולין( )מוהר"י לאחת אלאנחשבת
 להכשיר אבל להמריף היינו ל"ד מעיף הש"ך כתב וכן מסדק,גרע
 מ"ק שור ותבואת ב"ה מעי' והשמ"ח ח', דמעיף מדק מהנשר ברעלא
 אפרים וראש מ"ה סעי' תבואה הפרי וכתב שם, עיין כהש"ך פמקל"ד
 לעין שנראה אעפ"י ברחבה האונא ונתפצלה נחלקה דאם פ"במ"ק
 שאר כמדר ועומד האונא ברוחב שהוא כיון יתרת ולא פיצולשהוא
 לאונא אונות שאר בין הפרש ואין וכשר שיתפרק לו חוששין איןאונות
 דבנתפצלה כתב מק"ה כ"א מי' זבח תורת ובעל שם, וכו' ועבתארוכח
 אצבע כעובי אחד שורש נשאר שלא דאף בהפ"מ להקל ישבעובי'
 בימין יש אם להיפוך וכן חליף, יהיה שלא כחדא ולחשבן לצרפןיש
 אחד שורש לה ואין בעובי' נתפצלח מהימין ואחד בשמאל וד'ג'

 ועיין חליף, יהיה שלא לשניים לחשבן בהפ'ם להקל יש אצבעכעובי
 בעביח ובין בארכה בין ברחבה בין האוגא נחלקה שאם שכתבבלבו"ש
 בכמה להכשיר הבודקין מומכין זה ועל נחלק, אלא פיצול זהאין

 הגדולים טן שהרבח חגם נחלק, בשם אותם ומכנים פיצול,עניני
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 )פדיני שמואל זבח בעל ולהחמיר: להקל שוניםפירושים
 בצד גמורות אונות שלשה יש אם : כרזבנ ג'( טימןפצול

 ונשאר לשנים נתפצלה אחת שאונא זה על ונוסףשמאל,
 וטריפה, ימין מבצר שמאל בצר יותר רהוה תימהדלא - גמורות אונות שלשה ג"כ יש ימין ובצר אצבע.כעובי
 אלא נחשבת אינה אצבע כעובי השורש שנשאר כיתאלא
 בצד שיש - להכשיר אבל וכשרה. בשוה שוה והוהלאחת
 של אחת ואונא אונות, ב' ג"כ ימין ונצד אונות ב'שמאל
 גרע לא אצבע, כעובי בשורש ונשאר לשנים נתפצלימין
 עכ"ל. וכשרה, אונות לנ' ונחשב סרק, מהכשר פצולאותו
 לדעת נראה זה ולפי : כתב מ"ח( ט" )פט"ח ישראל אהלובעל
 נתלקה אחת ואונא ממנינא אונא חסר אם אה פוסקים,איזה
 נהלקה, שלא לממה אצבע כעובי נשאר אם אףלשנים
 הרא אלא וליכא סדק, מהכשר גרע רלא החסרון,משלים
 היכא היינו החמרון, משלים רלא ראמרינן והאלריעויזא.
 שלמות אונות ה' היה אם רהיינו לריעותא, תרתיראיכא
 לשנים נחלקה אחת ואונא אונות, ר' ימין ובצר שמאלבצר

 אצבע כעובי למטה נשאר אם אמרינן אז אחר,בשורש
 יותר ריש חלוף, והוה החסרון, משלמת ואינה אהת לההוה

 לריעותא. תרתי דאיכא משום והטעם מבימין.בשמאל
 התסרון ומשלים כשתים ליה הוה לגמרי נחלק אםאבל
 שכתבו פוסקים ויש עכ"ל. וכשרה, בשוה שוה ההמאז

 פני על רהיינו בעוביה היינו לשנים שנתפצלהשאונא
 ח ב ז ה י ר י קמ

 ופריא השקלא כל ח'( ז' סימן )חיור"ד אפרים בית עיין לזה,סתנגדים
 הבקיאות כאלה בדברים העיקר כי בזה להאריך אין אולם זה,בנידון
 אפשר אזי יפה מושרש הפיצול אם הבודק, עיני ראות לפיוהנסיון
 וכתב והבדיקה( )השחיפה דוקא חכם ובהוראות העגין לפי והכללהקל,
 באונא שיש הפיצולים במספר חילוק דאין ל"ד ס"ק אמת שפהבספר
 שורש להם כשיש לאחד נחשבים הרי פיצולים, לכמה נתפצלה אפילוזו

 עיי"ש. פובא לי ומה תדא לי מה אצבע כעוביאחד



148 זיחיפ שלסקומן

 חלק שאהעו אה אצבע כעובי שוש יש אם טזרחבה,
 כעובי שוש לה אין אם אבל מכשירים, מגבה בולמהנחלק
 הוה לחוץ בולטת השדרה שכלפי החיצונה אם -אצבע
 כדרכו עומר החיצון צד ואם ומרפה. מגבה יותרתלה

 שנטהם ואם וכשרונ מקמא יתיר הוה לפנים בולטוהפנימי
 אינם שניהם ואם להחמיר, יש לגבה וזה לקמא זהבולמים
 כשרה.בולמים

 : %רחגה לשנים נחלקת האומא אט יידלא.

 ואם לנפחה צריך ברחבה, לשנים נחלקת האומאאם
 לאו ואם כשרה הנפיחה אחר לזה זה מתקרביםהחלקים
 נתקרבו למטה או למעלה ואם מבחוץ חסרון רהוהמרפה,
 לי(. להחמיר יש נתרחקוובאמצע

 : דא8א טרפא שיעורלב.

 כאורך ורהבו שארכו אומרים יש דאסא טרפאשיעור
 ק פר ורחבו ארכו אומרים ויש בינוני, אגורל צפורןורוחב
 שיעור ששנזכר מקתם בכל ולכן בינוני, אגודל של י ע צ מא

 טפין שבשניהם, החמורה כסברא לפטוק יש דאמאמרפא
 יה. שיעור לענין רקה לבהמה גסה בהמה ביןחילוק
 לחוטרא: דאטא טרפא שיעור חשבינן מקוט טאיזהלג.

4 הנפיחה אתר בלימה ויש אחת אונא חסראם  

 אנודל של אמצעי כפרק - אונא להיות ההאויבמקום

 ח % ז ה י ר י קמ

 ממה מכשיר במנח"ז וכן מכשיר, ~בה"י להחמיר, הט)לג(
 אין ואם וכשירה, חדא ליה הוי אחד שורש לה יש אם בנחלקה,נפשך
 מהר"ץ שאמר ופה כשירה, ונמי דאונא בדרי יתרת הוי אחד שור,טלה
 למלאות היינו דאונא, בדרי שלא הוה מעינינותא למפה שהואשכל

 בדרי יתרת כמו דהוה כשירה אונא שום חמר לא אם אבלחחיסרון,
 אצל שלמד תלק ואותו אצבע כעובי שורש לו אין אם אךדאונא,
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 מחטירין אנו אגודל של כצפורן הא אם אבלכשר.
 יש ואם ראסא. כמרפא אינו זה די5טא דחיישינןוממרפינן,
 צפורן כמו כך כ5 גרו5ה הנפיחה 5אחר שהיא מנבהיתרת
 הוא זה שמא זו, 5דעה וחוששין מטרפינן אנו אגור5ש5

 לו(. דאטאכטרפא

 : השוטות באתות חליף דיני5ך*
 בימין, אונוו, ושתי שמאל בצר אונות שלשה היואם

 וחמש בימין ארבע או בשמאף, ואהת בימין ארבעאו
 בשמאל יש ראם : בידך נקוט וה וכל5 טרפה.בשמא5
 הם ואם יי(. רפטרפה יה( ח5יח נקרא זה מבימין אונותיותר

 ח ט ז ה י ר ו קם

 וצריך הליף משום טריפה ועבה סארוכה קפנה היא ועבההארוכה
 וי"א אגודל, כצפורן שהוא אומרים יש ראטא, טפרפאגיי( עיי"ש. בהפ"מ רק מכשיר והתבו"ש חכם,שאלת
 פרפא, של רחבה לפי משער שזה אגודל של האמצעי כפרקשהוא

 ושיעורה פרפא, של ארכה לפי כהטער וזה אגודל, צפורן כמוושיעורה
 ווייל(. הר"י )משחימת אגודל, של אמצעי פרקכמו

 לה אית אונות חמש א"ר א, מז, הולין, בגמרא חליף,)לה(
 ה5יף או יתיר או חסר משמאלא ותרהי טימינא תלתא וכו'לריאה
 שלוש ונמצא חאונות נתהלפו הל"ג מהל"ש פ"ח הרמב"ם כתבפרפה,
 ימין, מצד חמרה שהיא פרפה ח"ז וכו' ורד בלא בימין ושתיםבשמאל
 כשהאונה וכן פריפה צורתן נתחלפו ואם ב' סעיף ל"ה סימןובהג"ה

 שמאל של האונה ואם מריפה, מהתחתונה גדולה ימין שלהאמצעית
 של האוטא אם וכן פריפה. יטין של העליונה מאונה גדולההעליונה
 ש"ך עיין שם. עיין ומריפה חליף מקרי וה כל שמאל משל גדולחיטין
 וטרפה, חליף הוי בימין וג' בשמאל ר' נמי וה"ה שכ' סק"ד ל"הבסי'
 שם שבהיותו בריסק אבד"ק הגאון בשם 'שמביא זקנים הדרת בס'ועיין
 שיש מפעם והכשיר בשמאל ונ' בימין ב' שהיו ריאות הרבה לוהביאו
 מחמת כזה להתיר אין הפוסקים רוב לדעת אבל כן, להם שישמשפחה
 א' ס"ק ועתב"ש הפוסקים. מנל וטוסכם דגמרא מדינא איסורשהוא
 הראוי. מקומו וחסר הואיל פרפה דהליף המעםשכתב

 אחרי חליף נקים למה הקשה מהרי"צ ובהגהת הצרפה,)לו(
 נהטום להטריף אין יתרת דמשום לראךץ ויש 9 ויחיר חסר כאןשיש
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 האומות אם וכן כשר. צר בכל מהמשה יותר אפילובשוה
 י8( אונות צורות נתחלפו אם וכן לז( לממה והאונותלמעיה

 ח פ ז ה י ר י קמ

 כאן שיש אחרי מריפה, אינה נמי חסר ומשום דאונה, בדרי יתרתדחוה
 שחוא קם"ל כשר שהוא אמינא והוא מלא החשבון וא"כ אונותחמשה
 חליף. משוםפריפה,

 הקיל ביש"ש כי מביא ה' סעיף הש"ך למעלה, האומות)לז(
 שהאומות והחילוף בגמרא, הנזכרים החילופים זולון החילופים,בכל

 להקל הב"ח וכ"פ האחרונים בדברי שחוזכר למפה והאונותלמעלה
 החילופים על דתמה מהרש"ל בשם מביא המ"ז וגם עיי"ש.בהפ"ם
 אלא זה דאין וכתב בתלמוד, נזכרו ולא הואיל להם יש סמך מהאלו

 החילופים דכל הוא הדברים דכלל הפרם"נ וכתב ישראל, ממוןהשחתת
 ואונות למעלה אומא : אולם בש"ס, מקור להם אין בהג"ה כאןהנזכרים
 גברא כלפי אפא בגמרא מדאמרו בש"ס נזכר היש"ש דברי לפילמפה
 . קאי זה ועל לממה והאומות למעלה למעלה שהאונות להורותבא
 עם מצפרף ריעותא עוד איכא דאי הם"ז שכתב ומה מרפה, חליףואי
 )ולדעת למעלה, באומה לא אבל בהגה מ"ש היינו - דלעילההיא

 ויתיר( חסר מכלל נפיק לא חליף דוזא כלל, ריעותא זה איןהלבו"ש
 באומה דאף שכתב ל"ז באות כתבו"ש ודלא לריעותא, מצמרףואינו
 ו~וונא למעלה באומה אף מקיל ה' אות והפר"ח הפ"ז, מקיללמעלה
 הפרם"ג דדעת מזה דנראה ה' סע"ק שלו בפם"ד הצ"צ וכתב שם,למפה
 כדעת בה"ם להקל שדעתם וסיעתם והש"ך המ"ז על לסמוךהוא

 כתב ז"ל הוא אך בהפ"ם להקל יעקב באר ובספר בבל"י וכ"ההרש"ל,
 מביא דוד בית ובםפר בהפ"ם, אם כי עליהם לסמוך דאין הואדדעתו
 היא הימנית האומא דלפעמים מווארשא מייזליש דוד ר' הרבבשם
 הנידול מבע כי נתברר זה בנידן ומריא שקלא ואחרי מהשמאליתגדולה
 להתיר. זו שאלה והחלים הוא כךלפעמים

 מספר חלוף א( הם, חילוף מיני שארבעה ודע נתחלפה)לה(
 כל פה ואבאר )גודל( הכמות חלוף ד( צורה, חלוף ג( מקום, חלוףב:(
 האונות אם כיצד? מספר חלוף א( בפרומרופ, האלה החלופיםטיני

 צד בכל שווין היו מריפה, הימנית שכנגדן האונות על עודפותדשמאל
 אונות של ואופי היכר להן יש העודפות האונות באם דוקא אמנםכשר,

 שנחשבים אעפ"י תלתולים או פצולים מיני כן שאין מהגמורות,
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 אבל להרויר, שנחמרה האונא את להשלים כגון אונות כדיןלפעמים
 9 כיצד מקום חלוף ב( לאסור, גורמות אונות בתור להיות יכוליםאינם
 אחת או כולן והאונות הקנה מצד לטעלה מהן אחת או האומות,אם
 בארתי כבר כיצד? צורח חלוף נ( טרפה, האומות במקום למטהמהן
 מיוחדת דמות יש חלק לכל בצורתן, משתנים הריאה חלקי חמשתכי
 חם אבל ולהפך, לשמאל ימין של נתחלפו ודוקא פריפה, נתחלפואם
 אם וכן כשר, בהפ"ם כללית אחת בצורה שוות נמצאות האונותכל

 כפי שלא אחרת תבנית לאיזה האונות או האומות הריאה חלקינשתנו
 זה דאין משום כשר, כדיר כעין או משולש של רזבנירז כגוןהרגילורנ
 הכמות חלוף ד( ג(, סעי"ק )פ"ו פוסל, ואין שינו, אלא צורהחלוף
 האונה אם כגון הכמותית במדתן הריאה חלקי נתחלפו אס 9כיצד

 השמאלית העליונה או ועבה, ארוכה משלתחיה יותר גדולההאמצעית
 משכנגדה גדולה הימנית האומה אם וכן הימנית, משכנגדהגדולה

 האומה שלפעמים יש אמנם טריפה, )גדול( כמות חלוף זה כלהשמאלית
 שיש הקודם בסעיף בארתי כבר מהשמאלית יור~ר הוא גדולהחימנית
 אינם אבל כאלו חלופים של ענינים איזו עוד יש גם להיתר.דיעות
 האוסרים, מהחילופים לעיל שבארתי מח גם לאסור, בתשבוןנזכרים
 שתים מלבד החילופים, אלה בכל להכשיר נוטים הפוסקים טנדולירבים
 למעלה האומות או בגמרא, מובא שהוא משמאל ושלש בימיןאונות

 וכתב מהרש"ל( בשם וט"ז )ש"ך למדי, מוכלם ששינו למטהוהאונות
 יתרת יש דאם נ"א ס"ק ולבו"ש ל"ם ס"ק ורזבו"ש כ"ד מעיףהשם"ח
 אפילו להכשיר יש שכנגדה צד של אונא כצורת וצורתה דאונאבדרי
 הוא מצד"א ורק צורתה, שהחליף הוא היתרת דרק כיון בחפ"םשלא

 החליפה שכנגדה מהאונות אחד אם אבל כלל, להחמיר איןדאשתני
 דהאונות דועלין דוקא בהפ"ם כ"א להקל אין היתרת זאת עםצורתה
 לאסור יש בהפ"ם שלא אבל צורתן, נשתנו לא אחד בצדהראויוה
 אם זה וכל ממש. חליף והו"ל ממש אוגא אלא הוא ירשררז לאודשמא
 עם צורתה שחילפה ר"ל בכה"ג מקמא ביתרת אבל דררי, ביתרתהוא
 לאסור יש דבזה כתבו ולבו"ש השם"ח שכנגדה, דצד אחרת אונהצורת
 להחמיר ס"ם הו"ל האוסרין רבו גלא"ה דבטקמא כיון בהפ"םאפילו
 שמאל בצד דורדא העינינותא עומד אם חליף, עוד יש וגםעיי"ש,
 נטצאת שאם הרא"ש הסכים וכן העיטור, בש פסק )כןפרפה,

 בצד עומדת העינינותא אם אבל פריפה( שהוא שמאל בצדהעינינותא
 העומדת יתרת כמו שמאל לשל שחשבינן כשרה, שמאל בצד וגםהימין
 ווייל(. מוהרי"ו נשחיפתמקמא,
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 של האמצעית אונא ואם מרפה. נמי שמאל לשלרימין
 הוה נמי לה, הסמוכה ועבה ארוכה טאונא נרולהימין
 ובצר אונות שלש כתקונה ימין בצד יש אם אב5 ים(.חליה
 אתר שסרק מפני כשרה, סדקים ושלשה אונות שתישמאל
 מורירין, לא הסדקים כן ואם להמריף, ולא להכשירמועי5
 ובצר סדקים וארבעה אחת אונא שמאי בצר יש אםגם
 להכשיר מועיל אחר רסדק כשר, נמי כתקונה הריאהימין
 כלום, אינם הסדקים ושאר בשמאל אונות שתי להוהוה
 כאונא שיהיה לסרק חשבינן אי נפשך ממה אמרינןולא
 בצד יותר והוה כאונות הוויין נמי סדקים שאר נןאם

 סדק לן רקיים משום אמרינן, לא זה - ימין מבצדשמאל
 ימין בצד יש אם ולכן להמריף, לא אבל להכשירמועיל
 אפילו סדקים נמי יש שמאל שבצד אף וסרק, אונוהשתי
 ואותו כאונא, מהשבינן ימין שבצד סדק ראותו כשר,הכי

 פדין  כ"ג פעיף לעיל )ועין לכלום נתשבים אינן שמאלשבצר
 לוירניי8(. וונתפצלהאונא

 : הורדא רינילדק.

 לה ההאויה במקומה דוקא לעמןך צךיכה דוורדאפ(

 ח ב ז ה י ר י קמ
 כשאונה דדוקא ונראה שמואל הזבח וכתב חליף, הוה נמי)לפ(
 אם אבל ועבה, ארוכה היינו התחתונה מהאונא יותר גדולההאמצעי
 כשהוא אלא שייך אינו הליף שלשון משום חליף הוי לא לה שוההיא
 האמצעי אונא אם שכתב מוכח מהרי"ו מלשון נם ממנה, יותרנדולה
 דווקא משמע התחתונה כאונא אמר ולא התחתונה מאונאנדולה
 הוי לא לה שוה הוא אם אבל הליף דהוי הוא פמנה גדולהכשהוא
 ימין של האמצעי כשאונא ב' מעיף ל"ה סי' הרם"א כתב וכןחליף,
 התחתונה מאונא נדולה דוקא שיהא שצריך ש"ם מהתחתונהנדולה
 נקרא שזו מפני בנדלן אהדדי שפוסלין קאמר אלו אונות בשניודוקא
 קמנים הם אם בהם פוסלין אין אונות בשאר אבל גדולה, וזהקטנה
 עיי"ש. בהם פוסל דאסא מטרפא קטנים אם רק נדוליםאו

 לקמי' דאתא ובני בני ההוא א, מז, הולין בגמרא וררדא. דיןנם(
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 טרפה, מעט רק אפילו מקוטה שינתה ואם כיסה,בתוך
 או הפוכה כולה אם אבל כשר, מעט הפוך רק הואואם
 חהוזריץ החיתוך נגר מא( שבבה כבון במקצת, הפוכהאפילו
 החיתוך נבר ופניו הלב נגר החריץ או הכליווז,נגר

 להחזיר צריך לכיסה, חוץ הוררא נמצא ואם מב(.טרפה
 ח ב ז ה י ר י קמ

 חיוי הני כל אויא, בר מר ר"ה א"ל למיפרפה, אשי רב סבר אשידרב
 מילי והני דוורדא", "עינוניתא פבחי להו וקרו להו אית הכיברייתא
 פ"ח חרמב"ם כתב פרפה, דאמא כטרפא אפילו אגבח אבלמגוואי
 ונקרא האונות בצד ואינה קטנה אוזן יש ימין בצד הל"אמהל"ש
 מותרת וורדא נמצא לא ואם המנין, מן ואינה לוורד שדומח"וורדא"
 בהן תמצא שלא מקומות ויש בהן, שתמצא בהמות יש דרכה,שכך
 יש אם או חמרח אם והורדא ג' מעיף ל"ד מימן יור"ד ובשו"עעכ"ל,
 אלו ובמדינות שם ובהגה כשירה, שמאל בצד שנטצאת או שתייםלח
 מקומה ששינתח או חמרח אם או ורדות ב' גמצאו בין להפריףנהגו
 של חמם6ונות אחר לבדוק שצריך הוא וקבלה שם, וכו' נהוגוהכי

 העליונה האונא דרכה. וכן ממפון, לה יש ואונא אונא שכל לפיהריאה,
 כצורת לשלשה ומתחלקין אחד מממפון באים הן האמצעיתוהאונה
 שינתה ואם הממפונות, שני בין עומד העינינותא של הממפון כישי"ן,
 שלשה צורות האמת לפי אבל מיד, להכיר יכולים פורתא אפילומקומה

 אינה חשי"ן כי שי"ן כצורת ולא מגו"ל כעין באים המה חנ"להממפונות
 בשוה חשי"ן של הראשין שלשה כי הממפונות שלשה כמו כ"כמכווגת

 )זבח מגו"ל, כמין מכוונות הממפוגות ששלשה צ"ל לכן עומדין,חן
שמואל(.

 כתב וכן החיתוך" נגד גבה "או להגיה, צריך ושג1ח,)1פ1(
 כהפומקים ולא החיתוך", נגד גבה "או ח' מע"ק ל"ה במימןהש"ך
 ש"ח יעשה בהפ"ם ום"ם מהרי"וו, דעת כן החיתוך" גגד "וגובהדגרמי
 דצריך כחטמע חחיתוך" נגד "וגבה ג"כ כתב דהט"ז כיון גוונא,בכהאי
 החריץ אם אבל החיתוך, נגד גבח גם שתהיה עד כ"כ הפובהשתחיח
 ואפשר דכשירח, לו דמבירא משמע החתוך נגד ופניח חלב נגדהוא

 כתב שלא כיון אולם כשר, ולכן מעפ הפוך בכה"ג זה חרישלדעתו
 חכם. שאלוז בלא להכשיר אין בכה"ג דכשרמ6ורש

 וורדא לחוזיר כתב רש"ל אבל טריפהק חחטזוך נגד)ט1(



149 זבחים שלטקוטן

 כשרה בכיטה נשארה ואם הריאה, ולנפח לכיםהאותה
 מקומה שינתה ודאי הכים בתוך מונחת נשארה לאואם

 שתתעכב גורם חריץ לה שיש ותמונתה רגדילתהוטרפה,
 מעמ מקומה שינתה ודאי שם נשארת שאינה ואחריבכים,
 להיות שצריכה היינו תוארה, שינהה הפם מג(.וטריפה
 פרפה. אונא כמו וחדודה משוכה חהיא וקלושהעגולה
 פחותה שהיא ער נתקפנה אם וכן חריץ, לה אין אםוכן

 מד( לה הסמוכה גדולה היא או אגודל, ש? אמצעימפרק

 בשורש יש אם מ"( הורדא מן מקצת חטר אם גםטרפה.
 ח ב ז ח י ר י קט

 בזח"ז עכשיו והנה הבח"י וכתב להחמיר, האריך ובתבו"שהפוכה,
 חכם. שאלת שום בלי הפוכה וורדא כל להפריף חבודקיםנוהגין

 מדחיפת להצילה בהכים להיות שדרכה מחמת וטרטה,)5ג(
 הוא שהכים שכתב מז, מ"ק תב"ש ועיין לג(, מעי' )שם"חהאונות,

 שיצאה כיון כתב גם עיי"ש, ותתפרק 'למפה תתלה שלא להחזיקהכדי
 כאילו הוה בו מונחת שאינה כיון נמי אי מקומה, שינתה ודאימהכים
 מקומה שינתה דודאי הא' דלפעם הפעמים, שני בין ונ"ם כים, להאין

 אלא להכשיר אין הב' ולפעם כשר, בכל להקל שם שהמנהגבמקום
 הא' ולפעם לצ"ג, כשר מנהג דליכא במקום הב' ולפעם גדול,לצורך
 לא(. מעיף לח מימן חדהטה שמלה בשמלח )לופהפרפח,

 כתוב שמצא שלו, בבדיקת מהרש"ל וכתב לה, הטטוטה)טד(
 ימין של האטצעית אונא כמו גדולה היא שאם אחד זקן אישבשם
 כשהיא אם כי לאמור אין ובהפ"ם פרפה, גודלה שנשתנה וכלפר6ח,
 ותבו"ש(. )מחרי"וו, לאומא, הממוכה כאונאגדולה

 אם שם בהגהה ג' מעיף ל"ה מימן וביור"ד טקצת, חמר)טה(
 שמאל מצד באומה או באונות לבדוק צריך הורדא מן מקצתחמר
 ופלאים, בגדיים נמצא כן כי דכשירה י"א חחמרח החתיכה נמצאתאם
 אצבע בעובי שלה, בשורש וורדא תואר לה בשיש מכשירין ישוכן

 וכ"כ ענין בכל מכשירין ורבים בראשה ורד תואר לה שאיןאע6"*
 חלק שיהיה א( מהוורדא, קצת בחמר יש תנאים וחכהטה שם.בד"ם

 מהוורדא, מקצת חסר לחיות צריך כי במקומה, מהנשאר קפןההשלטה
 ג( ורדא, חמר הוה דאל"כ במקומה דאמא כפרפא נשאר שיחאב(
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 לברוק ויש כשר. הורר שורש כתואר אצבע כעובישלה
 החתיכה נטצא אם ביטין או בשמאל באומות אובאונות
 כן. להמצא שררכההחסירה

 : ווררות שתי נמונאו או כלל ורדא מצא לא אם דיןלך.

 נטצאו אם וכן טרפה. מ~( כלל וררא נטצא לאאם
 ח ב ז ח רי י קמ

 נחסר יהיה שלא ה( לג', נחלק יהיה שלא ד( בפ"ע, כים בלאההשלמה
 שינתה ההשלמת הוה מהשורש גם נתסר אם כי מהתואר, רקמהשורש
 ריעותא, הוח הורדא ועיקר ההשלמה תלק היינו ושניהם פורתאמקומה
 להתואר אפילו מקום בשינוי להשלים גדולה קולא שהוא כתב הד"מכי

 כמו ריעותא הוי לא כפ"ד אינו ואם מקסא יתרת ההשלמה תלקוהוה
 גדולה קולא הוא אם כי ריעותא הוה הנשאר והחלק הלבו"ש,שכתב
 בשמלה( )לוטה תיים, דברי בתשובת כתב וכן ורדא, תואר באמתחסר
 עם היה והשורש הוורדא, מקצת חסר קלב, סי' סג, שו"ם בשו"תוכתב
 הוא המכרא סצד והשיב כים, עם כולה הוורדא היתה ובשמאלכים,
 בשמאל לימצא שדרכה וכשהעידו טרפה כים בלי בוורדא רדוקאכשר,
 שכתב קג"א ס"ק עמק"מ להקל, לצדד ובהפ"מ כיס, גם צריךממילא
 באומה או באונות דבוקה כשהיא דדוקא משמע וש"פ הרמ"אדמדברי
 סעי' בשמ"ת אך מהני, לא בהערוגה דבוקה כשהיא אבל ההשלמהמהני
 שם. עיין השלמה, מהני נמי הריאה בגוף דבוקה כשהיא דאף משמעל"ז,

 וכו' ביני ביני ההוא פא"ט בגמרא כלל, ורדא נטצא לא)מו(
 דבאותו רש"י ומפרש דורדא, עינוניתא פבתא לה וקרי להו איתהכי

 נמצא וכו', למיטרפה אשי רב וסבר תדא אלא לבהמה הי' לאמעשה
 רבינו אבל טריפה, שניים לה יש ואם כשירה כלל עינוניתא להדבאין
 למיטרפה אשי רב ורצה שנים לה היו מעשה דבאותו מפרשאפרים
 לעולם להיות צריכה אחת אבל כשירה דבשניים נמצא וכו' הני כלא"ל
 בהמות דיש 'דכיון הגאונים וטעם טדיפה, עינוניתא לה אין אםולכן
 בין בה שימצא שינוי בשום להטריף אין במקצתן וישנה להםשאין
 )ועיין ועד"ר, הרא"ש עכ"ל ושלוש שתים לה שיש בין כלום להשאין

 ב' סעיף ל"ה מימן וביור"ד שם( ג' סעיף ל"ה סי' בטורבפרישה
 נמצאו אם או ורדות ב' נמצאו בין להטריף נהגו אלו ובטדינותבהגה"ה
 כתב סי"א סתרי"ו שם, וכו' המנהג לשנות ואין נהוג והכי וכו'חסרה
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 יש אבל רמי. כנטול יתר דכל מרפה, נטי מז( ווררותשתי
 ח פ ז ה י ר י קמ

 מהרי"וו טלשון סק"ח המח"ב ע"ז כתב ורדא חמר להפריף נוהגיןאנו
 כי כשירה ד,ש"ס מדיני אבל ממנהג שרק משמע נוהגין אנושכתב
 כתב עיי"ש, כלל ורדא להם היה שלא בהמות טיני היה התלמודבימי

 דבוקה שהוא וניכר הורדא כל חסר דאם מ"ג סעיף לה סימןהשם"ח
 וטלאים בגדיים להכשיר יש שס סדק היכר ויש בריאה אחרלמקום
 השם"ח על השיג ק"ס מ"ק דרא"פ קל"ה סעיף בפרת"ב אבלעיי"ש,
 שיש אף השלמה מהני לא הורדא כל חסר דאם והעלה באורךבזה
 היכר מועיל לא ופלאים בגדיים ובין גדולות בבהמות בין סדקהיכר
 לסמוך יש דבהפ"ם לדינא ומכריע מצדד קעב, ס"ק מק"ם ועייןסדק,
 להתיר אין זקנות גדולות כבהמות אבל וטלאים, בגדיים השם"חעל

 באנור דמשמע הד"ם וכתב עיי"ש, אוסר השם"ח שגם כיון עניןבשום
 אבל עכ"ל, פריפה נמי הדס של מעלה פחותה היא ורדא החסרדאם
 דחסר והטעם דאסא, מטרפא הורדא בפחותא מכשיר הכו"פלדעת
 באבוד : הכתוב מן להכשיר רטז שיש אע"ג מהרי"ץ כתב פריפהורדא
 אית הכי ברייתא חיותא כל דאמרינן משום פריפה אפ"ה ; רנהרשעים
 להפריף מנהגנו כתב אביגדור 'והרב פריפה, לכן להו לית והא -להו

 הורדא מצאתי ולא כבש בדקתי לידי מעשה ובא כלל, ורדאבשאין
 כבשים עוד בדקתי ב' ביום אה"כ והטרפתי, כשיעור שלא מעפרק

 שזה נראה כי כולם את והכשרתי ורדא כלא כך שהיו ה' או ד'ומצאתי
 שנקבח דורדא שכתב מכנה"ג הביא הפרם"ג ווייל( )מוהר"ררביתייהו,
 ל"ם סימן ביור"ד מפורש בזה הדין ועיקר סותמה, שהכיס אע"פפריפה
 ורדא דחסר דלדידן אף הורדא כים ניקב דאם כתב גם עיי"ש, ו'סעיף
 פוסל סוכה דאין ל"פ סי' לקמן מם"ש וראיה כשר ניקב מ"םפריפה
 תשובה בפתחי ועיין כשירה, אפ"ה נקב בלא מרכא דאין אף לדופןבכיס
 שס. ב' סע"ק ל"הסי'

 רש"י כותב א' מ"ז הולין בגמרא ווררות, שתי)מז(
 בה שנחלקו הזקן מורי מפי שמעתי - עינוניתא תרתיוכדכהצתכחן

 ונ"ל דערע לי פירש ולא והבירו, ברוך רבי בן יהודח ר' הדור,גדולי
 להכשיר. יצחק ב"ר אפרים רבינו בשם כתב והתוספות פריפה,שהיא
 ל"ה סימן וביור"ד עיי"ש, כו' כרש"י דבר רעמא 'פריפה שהיאול"נ
 וכו' ורדות ב' נטצא אם להפריף נהגו אלו ובמדינות בהגה"ה ג'סעיף
 הרם"א כתב הא קשה לכאורה וז"ל כתב ד' סעיף שם ובפ"זשם,
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 שתי להן להיות שררכן בופילש*קם( )או השרהחיות
 אם אבל יתרה. ורדא ממרפינן לא בהן וא"כ מ"(ווררות
 מרפה. ורראחסר

 ח פ ז ה י ר י קמ

 ? בזח טפריף ואמאי מקמא ירנרת כל להכשיר דמנהגנו ג'בסעיף
 יתר וכל יתר שיש כיון אלא יתרת משום הפסול אין דכאןונראה
 מקומח בשינתת וכן לחיות, הראויה הורדא חסרה א"כ דמי,כנפול
 פרפות אין ולפ"ז הזה, מפעם פרפה כן גם שמאל בצד שעומדתדהיינו
 כעובי אחד שורש לחם ואין הוורדא במקום כששניהם אלאהוורדא
 במקום אפילו בפנים יתירח אונא משכחת אם אבל הנפיחח, אחראצבע
 צורת לה יש דהא וורדות ב' טשום פסול כאן אין ורדא להיותחראוי
 פרפות אלו פרק סוף התוספות שכתבו כמו לורדא דומה ואינהאונא
 ואחד בימין אחד וורדות ב' נמצאו אם וה"ה וביני, ביני האינבי

 עומדת היתרת שאין כיון דמי, כנפול יתר לומר שייך דלאבשמאל
 וכבר היא, מקמא דחא לפסול אין נםי יתרת ומפעם לה, חראויבמקום
 אפילו דמשמע מקמא, יתרת בכל להכשיר שהמנהג הרמ"א עלינוהעיד
 י"ד סע"ק ל"ה, בסימן חש"ך דעת ולפי הפ"ז, עכ"ל דאונא בדרישלא
 גבוה שלחן עיין חכם, שאלת צריך בהפ"ם לכן להחמיר, קצתמשמע
 כשר, נמי פובא דה"ה שתיים דוקא לאו וורדות ב' דלהטכשיריןשכתב
 להקל, יש אז להפריף מנהג דליכא במקום דדוקא שכתב בשם"חועיין
 סעי' ל"ה, סי' שם, עיין בהפ"ם אף וורדות ב' 'להפריף מנהגנואבל
 רשעים "ברבות פרפה וורדות ששתי לדבר סימן נתן ומהר"ץכ"ח,
 פז(. כפ, )משלי פשע",ירבה

 בספר וכתב ורד"א ופחפר ופחיות, פפופ~שקפ ורדות פ')מח(
 או אק"ס פופיל שקורין כוי אצל וורדות שתי נמצא אם שמואלזבח
 משום דוורדא יתרת משום אותח אוסרין אין חשדה חיות שאראצל
 חסר לענין אבל וורדות, שתי בהן להיות מצוי חחיות ורוב כוידגבי
 גבי דמכשיר מאן דס"ל אע"נ ופריפה, בהמות שאר כמו דינוחורדא
 הרם"א שכתב כמו עינוניתא חמרון גבי נמי מכשיר עינוניתאיתרת
 יתרת איסור מכלל שיצאו אע"ג חיות גבי הכא אבל ב', סעיף ל"חסי'

 עינוניתא לחם אין ואם עינוניתא חסרון איסור מכלל יצאו לאעינוניתא
 וכדומה וטראות ובועות סרכות לענין וכן עכ"ל, אותה אוסריןכלל
 סעיף ל"ה סימן תשובה הדרכי וכתב יצחק(, )אחל כבהמה שוהדינם
 אקסי"ן בופ"ל חרבה שכיח שבהגלילות א"ל בעירם שהשו"בס"ח
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 ו טיפים ושני לח ווהט או טיס לה ואין ורדא נטצא אפ דיןלז.

 אנו מס( כים יתיר או כים לה שאין ורדא נמצאאם
 שני לה כשיש דוקא והיינו דטי, כנפול יתר דכלממרפינן,
 פעמים והוריא לפיו שפה ביד ואחד אחד לכל שישכיםים
 היא או הנפיחה לאתר כזה טונחת ופעמים בזהטונתת

 ח פ ז ה י י י קמ

 בגלילות אירע דאם הוא פשומ לכן וורדות ב' בהם נמצא לאומעולם
 בושש צריך דין ולית לבהמה שוה דינם וורדוה ב' בהם שישאלו

 וורדא ביותרת להתיר יש דבחיות טהכנה"ג מ"* בבאה"ם וע"ןעיי"ש,
 אז להטריף מנהג דליכא במקום דדוקא שכתב שמ"ח ועייןעיי"ש,
 ס"ק ורא"פ פ"ח סעיף ובפרת"ב ס"ד, ס"ק לבו"ש ועיין עיי"ש, להקליש
 שם, בזה שכתבוק"ז

 ורדא וכן הל"ט מהל"ש פי"א הרמב"ם כתב טים, יתיר)טט(
 אותה, אוסרין לכיסח ממנה יוצא חופ או בכיטה דבוקהשנמצאת
 לא אם בכיסו להיות דרכה הורדא בהגה ג' סעיף ל"ה סימןוביור"ד
 מונחת ואינה כים לה שיש או כימין ב' לה שיש או כים להנמצא
 הריאה כשנופחין ממנה ויוצא חוזרת בתוכו אותה כשמניחין ואףבתוכו
 ברמ"א שכתב מה )על י"ד מעי"ק ל"ה, סי' הש"ך וכתב שם.פריפה
 כים לה אין דאפילו פסק שם ומהרש"ל וז"ל כיס( לה נמצא לאואם
 גם בכים, מונחת שאינה או כימים ב' לה יש אם וכ"ש כשר,כלל

 מאחר שכתב אלא למהרש"ל הסכים ס"א סי' בנימין משאתבתשובת
 בכים מונחת שאינה או הכים כשחמר לאםור הללו בארצות נהגושכבר
 בו נחגו ואחרים המותרים כדברים אלא יהא דלא המנהג, לשנותאין

 נכונים ודבריו עיי"ש, להתיר האריך כימים ב' בנמצא אך כו',איסור
 דכן ומחר"ם מהר"ץ בבדיקת וכ"כ להפריף. נוהגין הבודקים שכלאלא

 עכ"ל וכה"ג, מרובה בהפסד לא אם חמנהג נגד להקל וקשהנוהגין,
 שפה לו שיש דוקא כים יתיר השמ"ח כתב כים ירןיך נמצא ואםהש"ך,
 אין שפה לו שאין וכים כים, יתיר הוה לא הכי לאו הא לפיו,גיד

 תכופין הכימים שאין דכל דנ"ל כתב והפרמ"ג דמשא"א(. )בשםקפידא
 כימים ובשתי נוגעין, כשאין הפ"ז מכשיר וורדות ב' דהא להכשיר,-

 ס"א סיסן בגיטין כהטאת ועי' מודים, גאכ אחרונים דשאראפשר
 להתיר. יש ויתיר לאסור, יש כים דחסר ומסיקדהאריך
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 אלא כים יתר הוה לא אלה מכל חמר אס אביטרפה.
 וכשרה. בעלמאדלרול

 : שטאל גצר עוסרת חורדא יתרת אפ ייולח.

 לה יש אם שמאל, בצד עומרת הוררא יתרתאם
 רורדא יותרת הוה וכים חריץ לה שיש ממש וררתואר
 לא כים לה שיש אה ממש ורר תואר לה אין אבלוטרפה,
 נ(, וכשרה - שמאל בצר שעומרת כיון רורדא יתרתהוה

 רכשרה. ורדא בלא כים רק שמאל בצר יש אם שכןרמכל

 ה ג ז ח י ר 1 קפ

 דעות, חלוקי יש זה בדין והנה שלמים, הזבחי דעת יפשרח,)נ4
 אז מטש הורדא במקום דורדא היתרת בשעוסדת דדוקא פסקהמ"ז
 להיות, הראוי ורדא חסרה והו"ל דסי, כבמול יתר כל ממעם מרפה,היא
 לומר שייך דלא כשרה, בשמאל כשעוטדת וכ"ש - במקומה שלאאבל
 משום ואי ממש, הורדא במקום עומדה וואינה כיון דמי כנפול יתרכל

 אין ואם מקמא, יתרת כל להכשיר אלו נמדינות נהגי הא -יתרת
 אין דהא כשרה, ממש הורדא בסקום עומדת אפילו כלל, ורד תוארלה
 דאם : כתב והב"ח אונא. צורת לה יש דהא וורדות, דהטוזי פסולכאן

 ורד תואר לה יש אם - להטריף גוהגין ממש הורדא במקוםעומדת
 מקמא ליתרת להחשיב יש לאונא ממש דוטה היא אם אבלקצת,

 כשר. ורד תואר לה שיש אף ורדא בטקום שלא עומדת אם אבלונשרה,
 אפילו וכהוויתה, בצורתה סמש, ורד תואר ליתרת כשיש פסקוהש"ך
 ורד תואר לה אין אפילו וכן ורדא. יחרת הוה שסאל בצדהעומדת
 ששתי ניכר הרי עצמו בפגי כים לה ויש קצת תואר לה יש רקממש
 יש כים לה שיש אף לאונא ט5ה1 דוטה אם אבל ומרפה, הןורדות

 דיש אף - הורדא ובמקום הורדא, במקום עומדת שאינה כיוןלהכשיר,
 לישנא הני מכל העלה חדשה והשמלה טרפח. קצת ורד תוארלה

 דורדא עיניגותא לבהמה אין אם להפריף אלו במדינות המנהג :וכתב
 דמי כנפול יתר דכל ורדא, כחמרה ליה דהוח וורדות, שתי לה שישאו

 רק לה יש ואפילו בשמאל, בין בימין נין זו יתרת שעומדתבכ"מ
 המנהג לשנות ואין להמריף נתהגין פורתא אפילו מקומה ושינתהאחת
 ו'.וכ
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 תואר לה שיש אה ימין בצד היא רורדא היתרת אםאבל
 טרפה. נמי קצתורר

 : אחד 5השורוצ וורדות שתי נמצא אפ ייןלט.

 פ( אצבע כעובי אחר בשורש ווררות שתי נמצאאם
 אלא נחשבת אינה הכי אפילו בשורש נב( טרק שישאע"פ
 במקום בינוני אגורל כרוחב ושיעורו וכשרה, ע(כאחת
 אחר חלקים, לשני ברוחב נחלקה הורדא ואם שבו,הרחב
 כדרכו במקומו עומר מןשורש לאומא הסמוכא באונאעומד
 נד(. כשרה אצבעכעובי

 ח 5 ז ה י ר ו קפ
 נמצאו אם בהגה ג' מעיף ל"ה םימן ביור"ד אפכע, 5עו5ף)2א(

 מדק בו שיש אע"פ אצבע כעובי אהד שורש לחם ויש ורדות ב'בה
 אגודל רוחב הוא כאן האמור 'אצבע דעובי הפרמ"נ כ' עיי"ש. וכו'בשר

 בש"ך ועיין אחרונים, ושאר השמ"ח כ"כ בעוביו, ולא הרחבבמקום
 וגם אגודל, ברוהב ודאי והתם מ"ז, בםיטן מדקין שהביא י'אות

 השורש דגובה לגםה דקה בין חלוק דאין דש"ך( )וגם כתבחתבו"ש
 שאין אף ובהפ"מ עמידתו, כל פני על יהיה השורש ומשך אצבעיהיה
 כשרה. אצבע עד גובה וגם אצבע אם כי בתחתיתושלם

 וכתב וש"ך(. )ד"ם הנשאר בשורש פירוש פרק. שהפ)נ5(
 וברוחב בגובה אצבע כעובי בשורש שיש דאף : לומר דרצוהפרמ"ג
 ומלשון להפריף. לא אבל להכשיר אם כי מועיל מדק אין מ"םםדק
 ממתימת אבל דפרפה, למפה עד חריץ לכ"א יש דאס משמע,הבל"י
 מגדים(. )נועם כן משמע לא הפומקיםלשון

 אהד שורש יש שאם שכתבו מה בב"א כתב כאחת. אלא)נג(
 מתחבר ואינו כולו אח"כ פרוד הוא אפילו כאחת, נחשב אצבעכעובי
 מונחים הם אם אבל אחד, בכים מונחים שניהם שיהיו צריך וגםכשר.
 השינ ע"א מ"ק הלב"ש אמנם תמים(. )זבהי להפריף יש כימיםבשני
 דכיון כים יתיר זה דאין בהפ"מ שלא אפילו בזה להתיר שישוכתב

 אחד בשורש מחולקים שיהיו כך להמצא דוורדא דאורחאדאמרינן
 ם"ק התב"ש וכמ"ש בפ"ע כים אחד לכל לחיות ג"כ דאורהאממילא
 עיי"ש.נ"ב

 לאומא הממוכה בהאונא חעומד שהאחד וחפעפ, 5שרה.)2ד(
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 : חפוך חווררות סהצתי אחד אפ דיןט.

 ברולה מהן אחר אם הפוך, הוורדות משתי אחדאם
 הפוכה אינה היא אם נה( גרולה יותר בתר אזיינןטחברתה
 ו~שם "ג מרפה הפוך טהן ואחר שוים הן אם אבל נו(,וכשרה

 ח ב ז ה י ר י קס

 משה סוה"ר וכתב כשר לכן מקמא העומד יתרת כמו חשבינןאנו
 כן לפעמים להיות דרכו כי בו, אחר פעם מצאתי ואניאסרליש:

 פרפה אינו ריבותייהו שהוא דבר וכל כאה יתר כאן שחמרמה
 מהרי"צ(.)הנהות

 והשני הפוך אתד ואם ג' מעיף שם ביור"ד גדולה, יותר)נה(
 וכו' כשר הפוכה אינה היא ואם גדולה היותר אהר הולכין הפוךאינו
 ג', סעי' ל"ה שם הרם"א כתב סילא ינ, מע"ק הש"ך כתבשם.

 טשמע טרפה, הפוכה היא ואם גדולה היותר אחר הולכין היינואיפכא
 לחוש יש שווים ששניהם כיון והטעם עכ"ל. שווים בששניהםדה"ה
 הקטן אם סשא"כ האמיתית, הורדא היא שהפוכה ההיא ורדאשמא
 העיקר היא הנדולה והורדא להטות, רבים אתרי דאטרינן כשרה,הפוך
 ור"ל הש"ך כהב כן כן הדין תוארה שינתה אם וכן תמים()זבתי
 אחד כששורש וכ"ז כשרה, ורד בתואר היא ואם הגדולה אחרדהולכין
 התב"ש וכהב טרפה, הפוכה בא' אחד שורש להם אין אם אבללהם
 דדוקא להחמיר, יש קטנה שהיא אף מקומח שינתה אחד ואם מ"זאות

 והם אסרו הם פוסקים ושאד רש"י בתומפות נזכר דלא ותוארהפוכה
 בשם )ם"ז בתוספות מוזכר זה דטריפות מקומה שינתה משא"כאמרו
 עיי"ש(.דודו

 ברא"פ עיין ג', מעי' ל"ה, סימן הרם"א כתב כן וכעוירה,)נו(
 וגם הפוכה היא הקטנה אם שכתבו צ"ד, סעי' ובפרת"ב קי"ג,מ"ק
 יש הפ"מ באין אבל עכ"פ, בהפ"ם להתיר יש בכיס מונחתאינה

 הפוכה אתד היתה אם אבל עיי"ש, ריעותות ב' דאיכא כיוןלהחמיר
 דכיון להקל יש שנאבדה עד קטנה או גדולה חיא אם לראווז המפיקולא
 ל"ז(, מ"ק )ד"ק במפיקו, עכ"פ להקל יש מנהגא רק הוא האימורדכל

 שיגתה ואחת שווים שניהם אם ה"ה השם"ת כתב פרפח,)נז(
 וע"ה ע"א ס"ק לבו"ש ועיין פריפה, ג"כ תריץ לח שאיז אותוארה
 או תוארה שינתה או הפוכה כשאתד פריפה דבשניהם דהאשכתב
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 מפני פ( מרפה הקמנה היא אפילו מקומה שינתהאחת
 ומרפדע קצת מקהם שינו פנים כל עלרהוה

 ג לאופתא דדמיא ריאח ייןמא.

 חיתוכי בה שאין היינו 1,( כאופתא ררמיאריאה
 ח פ ז ח י ר ן קמ

 כים לה יש וגם פמפון ג"כ לה יש המקולקלת כשאותה דוקאמקומח
 להמקולקלת כשאין אבל המתוקנת, עם בצירוף בכים מונחת אובפ"ע
 פמפון לה שאין או המתוקנת הורדא בכים מונחת אינה וגם בפ"ע,כים

 במקומות אפילו בהפ"פ להתיר יש אז ורדא לכל שיש כדרךמיוחד
 להקל דאין שכתב שלמה באוצרות ועיין עיי"ש, מקמא יתרתשאופרים

 עיי"ש. יב"ח עלי' כשעבר אלא בהפ"ם אפילו כים דחפרון בפימןבזה
 שאם מ"ו, פ"ק ותב"יט ל"ב, פעי' השם"ח כהב גם פרפה,)נח(

 אבל עיי"ש, להחמיר יש קפנה כשהוא אפילו אז מקומה שינתהאחד
 היא דאם והעלה בזה התב"ש על השיג סק"פ בביאורו הזהבהרביד
 הטכה הקפנה היתה מאלו יוושר להחמיר אין מקומה בשינרטה אףקפנה
 ולהפריף. להחמיר לדינא כרנב צ', פעי' בפרת"ב אולםעיי"ש,

 ריאה האי רפרם אמר ב' מ"ז חולין בגמרא אופתא,)נפ(
 בגישתא, דאמרי ואיכא בחזותא, דאמרי איגא מריפה, לאופתאדדמיא
 דשיעא דאטרי ואיכא דפחיזא, דאמרי ואיכא דנפיחא, דאמריאיכא
 עצים, בקעת לאופתא דדמיא ראו"י פירש דאוני, חיתוכי להדלית

 כגישתא, נמי והיינו קשה דפחיזא כעץ, משושה שקשהבגישתא
 ובמפורת שם, וכו' בחזותא נמי והיינו כבקעת לבנה נעשיתדנפיחה
 פ"א והרמב"ם ופוחזים, רקים אנשים כדכתיב קלה, דפחיזאהש"ם
 אזנים חיתוך לה ואין ערוגות שתי כולה הריאה אם : הל"זמהל"ש
 חתוכא לה שאין ריאה ח' פעיף ל"ח פימן וביור"ד שם, וכו'פריפה
 בין הךם עלה כשיעור ביניהם הפרש כמראה פדק ואם פריפהדאונא
 או בהיכר מכשירין ויש : ובהגה כשירה, בפופן בין באמצען ביןבעיקרן
 מהר"ץ וכתב שם. וכו' דאפא, כפרפא שאינו אע"פ שהוא כלפדק
 פדקים יש ואם הריאה, חפרה שמא דחיישינן משום שפריפההפעם
 או נראים אינם המעוגן וביום השמהט לעין רק נכרים אינםאפילו
 כתב )ברכ"א( הפופקים לרברי כשירח הפרש מראח רק בהשניכר
 לראות יוכל ואז השסש נגר אותה יגביה לאופיזא שדומה ריאהחר"ם



 ופחיפ שלמקומןפפנ

 בטקום סא( מרקים בה יש אם אבל ס( טריפה כללראונות

 ח ב ז ח י ר 1 קמ

 תחת סדק לראות הוא כוונתו אם כתב והתבו"ש סדקים, ישאם
 טהיכר יותר וגרע היא אופתא טקום דמכל מהני דלא לי נראההעור
 בשום להתיר דאין שכתב ג' סעיף מוף בשמ"ח ועיין עיי"ש,סימנים
 כ"א סדק, היכר ע"י ואפילו ידן על להכשיר שנהגו מהסימניםסימן
 הבקיאים הטבחים כל ובהתאסף הריאה בבדיקת מאד ורביל בקיע"י

 עיי"ש. דאורייתא פריפה להרזיר לפגוע יכול בקל כישבעיר
 בריינוס היה מעשה מהרש"ל בשם בפ"ז וכתב פריפה,ס(
 אונא ולא אומא לא בריאה מצאו לא וכשבדקוה שמינה פרהששחטו

 אחד בשר כחתיכת והיה חלקה כולה היה רק סדק שום ולא ורדאולא
 סכין ולקח אסטרייך חכמי בין מגודל היה והוא אחד בודק שםוהיה
 כולה והפריד אותו וקלף בנחת אותו ופתח העליון בקרום וחתךחד

 ועיין עיי"ש, והכשירוה, הריאות כשאר הריאה אותה ראה אזטעליה
 ראו קרומים השני שפשמו לאחר אם דאף שכתב נ"ו ס"קבתבו"ש
 כל אעפ"כ ריאות כשאר ואונות לאומות מחותך הוא הריאהשבשר
 מקרי ה"ז סמפון היכר ולא סדק שום העליון הקרום ע"פ ניכרשלא

 בכל חילוק דאין שכתב קם"ה ס"ק אפרים בראש ועיין עיי"ש,אופתא
 ורואין אחד אונא רק חסר אם ובין לגמרי חלקה הריאח אם ביןזה
 הקרוטים וכשפושפין כשתים ובמשך במראה בדולה אחד אונא שםשיש
 בקרום הוא הפירוד ואם טריפה לשתים חלוק שבשרה רואיןמעליה
 הקרום הסרת אחר מתכשר דלא השם"ח וכתב, עיי"ש, כשרהתחתון
 שתחת הריאה על טריפות שום בו שאין שנראה רק שנפחוהאחר

 תרתי והוי דקרום לריעותא מצטרף ריעותא איזה בו יש דאיהקרום
 צריכה כזה גדול שינוי בו שיש דכיון הוא חיוב זו ובדיקהלריעותא,
 שבה הנקב מחמת שמא לחוש יש נפחוה לא דאי בדיעבד אפילובדיקה

 ופריפה. זה עור עליה קרם פריפות שאראו
 ודוקא מהרי"ו בשם מ"ג סעיף שם בש"ך וכתב 8וקיפ,)פא(
 מועילים אינם סדקים שאר אבל להיות, הראוי בטקומו עומדכשהסדק
 ובשפ"ד סק"ב ל"ז שבסעיף לריעותא תרתי בדיני בם"ז עייןעכ"ל,
 היכר ע"פ והכשירוה אונא חסר אם המחקר על שעמד זה מימןסוף
 עוד שם בשיש לריעותא לתרתי להצטרף ריעותא עכ"פ הוי איסדק

 שהעלה י"א סי' א' חלק שור כח בשו"ת ועיין עיי"ש, אחרתריעותא
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 וחיות, בהמות במיני שייך וגם כשירה, אונות להיותשראוי
 גמור בבירור שידעינן הקטנים ומ,מאים סב( מגדיטםחוץ
 כל אם להכשיר יש בהם ללידתן סג( יום שלושים תוךשהן

 בקמנות דדרכן סדק, היכר בה שאין אה דבוקההרטשה
 קצת אם אבל עמהם, האונות מתגרלים וכשמתגדליםבכך

 אפילו סד( להכשיר אין דבוקים וקצתן נפרדומהאונות

 ח פ ו ה י ר ו קם

 עיי"ש, כלל ריעותא הוי לא סדק היכר ע"י שניתרת דכלבפשיפות
 עיי"ש. דהוא כל ריעותא דהוי כתבוהלבו"ש

 בהגה ח' סעיף ל"ה מימן וביור"ד ופלאיפ, מגדיפ)טב(
 היכר בלא אפילו אונות נמצאו לא אם להפריף אין וטלאיםדבגדיים

 אופתא יש אם בב"ה וכתב שם וכו' וארחייהו רביתייהו דהכימדק
 לכל יש אם מזה זה ולהפרישן ביד האונות לחלק צריך ומלאיםבגדיים
 האונות הפריד אם אבל כשירה, היא אז עצמה בפני עור ואומאאונא
 בגדיים אף אופתא משום פריפה, עצמה בפני עור ואונה אונת בכלואין

 הכא אפילו מזו זו האונות וחלק הפריד לא אם בדיעבד אבלומלאים,
 בהבי, ואורחייהו המה דקות דמין ופלאים בגדיים דוקא וזהכשירה,
 המה גמה דממין משום רכים הם אפילו זה היתר שייך לא בעגליםאבל
 תשובה(. )דרכי בהכי אורחייהוולא

 רכין נקראין שאין שכתב שמואל בזבח עיין יומ, שלהפיפ)פג(
 שמניקתן אמן אחר נגררים וגם ללידוזן, יום שלושים תוך רק זהלענין

 אמן אחרי שנגררין אע"פ יום שלשים לאחר אבל בכור, נביכדמצינו
 לאחר שהם אמרינן הסתם ומן עכ"ל, כגדולים חשיבי אפ"הומניקתן
 שלשים תוך שהם בודאי כשידעינן אלא להכשיר אין ולכך יום,שלשים
 שם(. )עיין אמור, במפק אבליום

 שיש או אונות, קצת להם שיש דכיון והמעם להפשיר, אין)פר(
 הקמנות שאין לפנינו הרי יש, לא השני ובצד אונות אחד בצדלהם
 השני ובצד סדקים יש אחד בצד אמ אבל אופתא, דין בהם ושייךגורם
 שם"ח ועיין )משבצ"ז(. להפריף, מועיל מדק דאין כשר, סדקיםליכא
 להכשיר אין נפרדו לא וקצתן נפרדו אונות קצת אם שכתב מ"ג,סעי'
 אם דה"ה קל"ג מעי' תבואה ובפרי קנח ס"ק רא"פ ועייז בקפנים,אפי'
 להחמיר שיש כלל שם אין השני ובצד ממפונות שם יש א'בצד
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 הרי קצתן לההפרר שהתחילו דכית סרק, בלא מאדקמנים
 ריאה גם נכלט אופתא וענין גורם, הקמנוה דאיןלפנינו
 ! סו( כעץ קלה או כעץ ולבננה סה( כעץ קשהשהיא

 ח ט ז ה י ר 1 קט

 שום בלי חלקה היא השני ומצד נתחלקו זה שמצד מוריםשהסמפונות
 עכ"ל. ופרפה הראוי ממנין חסר והריהיכר

 מזה, הגמרא נ"פ סעיף הקודם במעיף לעיין טעץ, קעוה)סח(
 חריוח עיקר כמו שנפוחה ריאה הל"ח מהל"ש פ"ח ברמב"םועיין
 ריאה י' סעיף ל"ו סימן וביור"ד שם וכו' סספק אורטה אוסרין דקלשל

 וחכטת בהתלמוד ועיין שם, וכו' מריפה במשמושה כעץשקשת
 הריאה התכבדות של זו שמחלה שכתב קאצענעלסאן ד"ר מאתהרפואה
 תכונתה את אובדת כוו וריאה מיקרובים ע"י באה הרופאיםלדעת
 כשהריאה מח"ב בטפר וכתב עיי"ש, וקשה כבדה ונעשית ספוגיתאונא
 לבנה נעשית ביותר הריאה ושכמנחת לבנה כמראה נראה נפוחההיא
 הגיע לא עדיין דהתם לאמום דמי ולא מריפה, כעץ וקישו כעץוקשה
 כאבן, שקשה אע"פ למינדא דמי לא גם קשה, קצת רק העץלקושי
 כאן אבל כאבן, והיה נתקשה שבתוכה והמוגלא לה יש מוגלאדהתם
 ובתבואת בשם"ח ועיין )לק"י( נתקשה הריאה וגוף ריאה כשארמראה
 בקעת כעץ שמפרש שם בגמרא רש"י פי' שלפי שכתב ס"ב ס"קשור
 היא הריאה שגוף אלא ריאה כשאר מראיה הי' אפילו קשה שהואעצים

 סופו לקותא וכל היא דלקותא מריפה במשהו אפילו כעץשנתקשה
 ואי הוא ליחה הכא אבל לחלוחית בו אין דהתם יכש זה ואיןלינקוב
 כלל ריש במנה"ז ועיין עיי"ש, ולחלוחית דם מוציאה הוי להמנקבי
 שום לה אין בריאה כעץ קשה מקום נמצא דאם שכתב ב' ס"קי"ז

 מבצבץ הקרום הוא הקרום וכשקורע לשם הרוח נכנס אם אפילותרופה
 תחתיו ונמצא הקרום קורע אם זולת לעת, מעת בפושר*ן הניחהואפילו
 בפתחי ועיין עיי"ש, וכשירה אקושי סיבת שזה אמרינן קשה מוגלאשם

 קשה כעץ במישמושה מריפה ספק רק הוי שלא שכתב שםתשובה
עיי"ש.

 כעץ קלה אם וה"ה בהגה י' סעיף שם וביור"ד טעץ, קיח)טס
 בזה מאד האריך בסמחח"ב וז"ל כ"ח סעיף שם הש"ך וכתבפריפח,
 קלה לפרש לכאורה נראה והיה עיי"ש, כעץ קלה היא מאילפדש
 פירש וכן המים פני על שצף בפבע תוא קל העץ שדרך כעץבפבעה
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 מקפ: אם או הריאק 'טל חעלען ,ער פלדח אם רץמב.

 ק"ם והיעחרמן הריאד; ~טל העליח העור נגלר אםט(
 ח פ ז ה י ר ו קמ

 כם"ש זה פירש מכחיש שהחוש נתברר אך בפשיפות, ל"ח בסי'הב"ח
 הייגו כעץ קלה ופירשו המים ע"פ צפים הריאות שכל בודקיםהרבה
 והתבו"ש הפר"ח אבל עיי"ש, בידם מקובל הוא שכך ואמרו נרקבכעץ

 )זב"ש(. שסיה דכר מאן בש"ס נרקב עץ כי יה פירושו עלמחולקים
 היינו מ"ג ס"ק ותבו"ש כ"ה, בסעיף השם"ח כתב כעץ קלהודין

 ועיין שם, עיין הריאות שאר נדרך שלא ביותר קלות בהשמרגישין
 פריפות האי נכלל פריפות סוג באיזה בצ"ע שכתב קי"ג מ"קמק"ם
 בכלל הוא ואולי פרפות, הח"י במספר נטנה לא למה וגם כעץדקלה
 ח' ס"ק סוף בלק"י י"ב ענף במנח"י אך שם, עיין בצ"ע והניחחרותא
 ואפום פפולה מראה כמו לקותא דהוי הוא דפשופ וכתב עליוהשיג
 לפרפות דאין מהפ"ז מ"ש כ"ד מעיף שם בבאה"פ ועיין עיי"ש,וכיוצא

 לבו"ש ועיין עיי"ש, מדינא לאסור פסק והשם"ח מהש"פ, סמך שוםזו
 ל"ו סי' השמ"ח כתב מריפה, מפק רק הוי לא דעכ"פ שכתב פ"ומ"ק
 הריאות מכל שקלה שפירש כהפר"ח להחמיר יש כעץ קלה כ"המעיף
 ברכות כדאיתא שמתיבשין הוא וקל ודק צר עץ והיינו היאולקותא
 ע"י להצטמק מניחה הוה לפת שבישלה אחר דר"פ דדביתהומ"ד
 כעין קלוש דבר אלא שלנו כמו גדולים עצים שלא ודאי אופי,תטנין

 כו'. גדולות עצים של בקעיות שכתב רש"י עיין סולתא,פרסייתא
 ק"ד מימן והמח"ב פריפה, כעץ קלה ריאה י"ג מי' מהרי"ווכתב

 בודאי ומעץ שבבהמה דבר טכל יותר קלה במבע הריאה הלאהקשה
 הנכהטך ומהרמא"י ממהרי"וו חוץ בריאה קלות פוסל פוסק שוםואין

 פחיזא מהרי"וו פירש וע"ז אפי ערך הערוך בעל נתן כר' ונ"לאחריו,
 מנפיחתה לווורידה ביד אותה כשמהדקין היינו הרמב"ם שכתבכנפיחה
 נוהגין ולדינא עיי"ש, בנפיחה לעלות בקלות וחוזרת ממהרתהיא

 הפוסקים. רוב ולדעת השם"ח כדעת בזהלחומרא
 כאהינא דאיגליד ריאה האי מ"ו, חולין בנמרא נגלד, דין)פז(

 כסו והופשפ העליון קרום שניפל דאינליד רש"י פירש כשירה,סומקא
 והלך כולו העליון קרום נגלד הל"א מהל"ש פ"ז והרמב"ם וכו',גלודה

 מעיף ל"ו סי' וביור"ד בפושרין. אותה שנופחין כתב ובפי"א מווש~ת.לו
 שס. בדיקה, שצריך אלא כשרה כלו העליון קרום נגלד אפי' כתבב'

 א"צ מהן א' נקב אבל נפיחה, צריך בנגלד דוקא ב', ם"ק כתבוהש"ך



 זפחים 1לטק1מן188

 שאר בה אין אם לראות סח( הריאה לנפוח שצריר רקכשר
 ח ט ז ה י ר ו קמ

 בנפיחה להקל יש בזמה"ז אף ג' םעי"ק ל"ו, סי' השמ"ח וכתבנפיחח,
 דלא שכתב בה"ג כלשון לחוד בנפיחה שסגי הפרמ"ג וכתבופושרין,
 סגי כאן אבל פושרין, נם צריכה ריאה דכל התב"ש וכוונת זיקא,מפקי

 בנפיחה רק בדק שאם בהפ"ם סק"ו סעי"ג ל"ו סי' הב"א כ' גםבנפיחה,
 לד' אבל הרשב"א, כדברי הוא פושרין מצריך שהתבו"ש ומהכשירח,
 ל"ה, סי' הואר הפרי בשם ד"ת בס' כתב עיי"ש, לחוד בנפיחה מגיבה"ג
 נשאר מהם שאחד כל החיצון לעור הפנימי עור בין חילוק דאיןס"ק,
 נימל או נגלד שאם כתב צונץ מהרא"ל בחידושי אך כשירה,שלם
 הוא ולדינא עיי"ש. טרפה קיים נשאר שהעליון אע"פ התחתוןקרום
 העליון קרום נגלד אפילו כשר, קיים והתחתון העליון העור נגלרשאם
 בדיקה עפ"י כשר ג"כ הדק התחתון הקרום רק נשאר ולאלנמרי
 השחיפה )תורת ספק משום אסור נבדק לא ואם פושרין, ובמיםבנפיחה
 הפומקים(. רובבשם

 הצלע, נשבר אין אם בצלעות לבדוק צריך נם הריאה,)סח(
 בטקרה ולכן טצלעות, אחת שבירת נם שכיח בננלד רוב פישעל
 שבצלע השבר נגד מכוון הנגלד ואם - בצלעות לעיין מחוייביםכזה

 מועיל ואין שנתרפא, היינו - מוב במצב מצוי השבר אם ואפילומרפה,
 ויש כשר, בזה השגיח לא אס ובדיעבד נ"נ( אות תמים )זבחיבדיקה
 ויש לננלד, מתאים השבר אם אפילו בשבירה עוקץ אין אםמכשירין
 לפי והכל דיסקין( טוחרי"ל בשם יוסף )מנחת בעוקץ, אפילומכשירים
 העור שנקלף מקום על בועה נמצא אם שם הרם"א עוד וכתבהענין,
 וכתב שם, מכה טחמת שעלה כקרום הוא כי להמריף ישהעליון

 סעיף ל"ז בסימן )עיי"ש לאסור יש זכים במים בועה דאפילוהבאה"ם
 שכתבו ד' סעי' בהגה ולבו"ש בשפ"ד ועיין י"א( ם"ק ובתבו"שח'

 יש פורתא רק דבננלד פורתא, נגלד או כולו ננלד בין לחלק ישדבזה
 זכים, מים רק בבועה הי' לא אם הדחק ושעת בהפ"מ עכ"פלהכשיר
 בדרך אך עיי"ש, בהפ"מ אף להטריף יש רובא או כולו בננלדמיהו
 בועה ויש העליון קרום ניקכ רק דאף כתב ג' ס"ק אור בתורההחיים
 בדע"ק ועיין עיי"ש, כהלבו"ש ודלא בהפ"מ אף אסור זכים במיםאפילו
 שבא היכא אבל מחיים, שננלד שידוע היכא דוקא דזח שכתב י"נס"ק

 שכהטכהטו בכח דמבחא ידא בטשמוש לתלות ויש טבועה נגלדלפנינו
 מקום שם שיש אף דפבחא ידא במשמוש תולין השינוי שראוקודם
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 פפרכפה. סס( עורות השני ניקבו אם וכןריעורשא.

 : ופיבן חטרטות דיניבמג.

 אחר למקום נסרכת שהריאה הוא פירושו סרכא,(
 סרכא ראין האךמאן אן דזאובפ* בפן יוצ4* ודקןפן נעל( שרוך)סלשון

 ח ט ז ה י ר 1 קמ

 עיי"ש, מקיף בשר חופ לעשות הרבה משמשו אם ובפרפ בהבועהעגול
 הוי לא פורתא דנגלד שהעלה צ"ג מי' תניינא פופו"ד בשו"תועיין
 השיג נ"ג מי' יור"ד חלק שלמה כית בשו"ת אך דהו, כל ריעותארק
 מתם דהוי שהמכימו האחרונים וכל כהשם"ח דהעיקר וכתבעליו

 עיי"ש.ריעותא
 נקב כגון מתאחדים, אינם הנקבים אם אולם עורות, השני)טפ(

 מרובה בהפמד בשמאלית, השני )הקרום( ונקב הימנית בערוגהאחד
 זה אפילו משהו נקב שניהם ניקבו ואם שם( השחיפה )תורתכשר
 באונא או באומא נקוב אחד קרום אם ואפילו פריפה, זה כנגדשלא
 ואם )שם"ח( להטריף יש מקמא אחרת באונא נקוב השני והקרוםמגבה
 ולנפחה הריאה להוציא וצריך עליו, מגין שחברו כשר זה בלא זהניקב
 ניקב שלא בבירור שיודע כדי מבצבץ אינה אם פושרין במיםלבדוק

 שכתבו ג' מעי' תבואה ופרי מק"ה ותבו"ש ב' מעי' עשם"ח העורות,ב'
 זה שנקב לעין ניכר ואפילו אסור, חמרון ביה ולית משהו נקבדאפילו
 עיי"ש. פריפה הבהמה בריית מתחילתהוא

 ומשמוש מעוך והיתר המרכות בדיני ההלכה תיאר)ע(
 "מרח מלשון: בבשר, ודבוק ההדוק דבר הוא "מרכא" השם :וצורתם
 "הלב : חז"ל ובלשון כ"ף, עם חי"ת כחלוף יב(, כו, )שמותהעודף"
 מ"ו, )חולין בגמרא הדין ומקור ונבלע, נדבק פירוש ממריך",מרוכי
 בדיקה, להו לית להדדי דמריכן אוני תרתי הני רבא אמר ע"ב(מ"ו
 בפירש"י ועי' רביתייהו היינו כמדרן אבל כמדרן שלא אלא אמרןולא
 ואע"פ : לשונו זו ז-ח הלכות י"א פרק שחיפה בהלכות והרמב"םשם.
 בישראל פשופ המנהג הגמרא, חכמי מדברי הנראיז הדברים הןשאלו
 הפרפש את קורעין החיה את או הבהמה את כששוחטין : הואכך
 בין במרכא תלויה נמצא לא אם במקומה, הריאה את ובודקין כבדשל
 הצלעות שבין בשר בין רביצתה שבסקום ולבשר הריאה מאזניאוזן
 האום מן או המדר על לאזן מאזן מרכא שנפצאה או שבחזה, בשרבין
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 של האום מן יוצא חוט נמצא ואם אותה. מתירין אלו הרי הממוכהלאזן
 אותה, אוסרין השערה כחוט היה ואפילו שיטשך מקום לאיזהריאה
 אונא וסרכות הריאה כדיקת דיני א' סעיף ל"ט סימן וביור"דעכ"ל.
 אפילו כשירה וכסדרן טריפה, כסדרן שלא וכו' לאומא או לאונאהסרוכה
 אלא אינה לפעמים : שונה הוא הסרכא וענין שם. וכו' בדיקה,בלא
 מסבת באה היא ולפעמים להתרפאות, שסופה בלבד, הקרוםדלקת
 ידועה, תבנית להסרכא אין , וכדומה השחפת כמו האנושההסחלה
 שהסרכות ומפני ריר של הומ כעין היא ופעם קרום, כעין היאפעם
 הריאה. את לב:דוק חז"ל החמירו לכן שכיחותגריאה

 לטריפת שונים טעסים ארבעה מציבו הראשונים בשיטותוהנה
 שהריאה ומפני נקב, מחמת באה דהמרכא רש"י, שיטת א(הסרכא.
 שהמשקין אע"פ ב( סא, ברכות בגם' )כדאיתא משקין מיני כלשואבת
 הנוזלים את לתוכה לספג הריאה טבע מקום מכל הושט, דרךנכנסים
 הנקכ אל מתדבק )הלחלוחית( והמשקה הריאה, לדפני מבעד הכרסדרך

 מכה, מחמת נתהווה הסרכא כי מפני סתימה זה ואין מרכא,ונעשה
 להכשיר. קרום אינה בריאה כזהוקרום

 סוף אבל נקב, מחמת באה אינה דסרכא התומפות, שיטתב(
 היא. טריפה לפסק שסופה וכל בריאה, נקב לידי תבאסוף

 -והיא בתוס' גם ברמז -מובא הראב"ד בשם הר"ן שיטתג(
 - וכסדרן באה, היא נקב מחמת כסדרן שלא דסרכא הפשרה,שיפת
 נקב. מחמתשלא

 דכל : והוא והסם"ג( התרומה )ספר יש רביעית שיטה עודד(
 דלקת מסבת כלומר נופא, הריאה מן אם כי החוץ מן באה אינהטרכא

 שהסרכא מקום וכל המרכא. נעשית ומזה - שהתדבקוהקרומים
 אלה מכל , בריאה נקב ישאר באמצעה בין מעיקרא ביןתתפרק,
 זה בנידן האריכו וכבר לדינא, מינה נפקא כמה לפעמים ישהשיטות
 והכרתי יעקב שבווע בעל הגאונים בימי - האחרונים. הפוסקיםנדולי
 לעשות פראנ בעיר אחד שו"ב הטציא ת"ע-תע"ט ובשנותופלתי,
 עד מקובל שהיה במקום . הריאה מן המרכות הסרת בענין חדשדבר
 ועפ"י קשח דבר שהוא - ולמעכה האצבעות בין המרכא את לגלגלאז
 אחרת, החבולה הנ"ל שו"ב המציא - מתנתקת איננה הסרכארוב

 את לקרוע מבלי יתירה בזהירות בשרשה הסרכא לקלף : זהבאופן
 מבצבצת אינה הריאה ואם בפושרין, לבדוק כך ואחר הריאה,קרום
 וחרבה הבודקים, בחוגי גדול רעש הפיל הזה החדוש מכשיר.היה
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 וזו5תם כמדרן טסרכות חוץ 5ינקב, שסופה או נקבבלא
 טשקים מיני כ5 שואבת שהריאה וטתוך יתבאר(,)כאשר

 ח פ ז ה י ר 1 קט

 סעיף ל"פ סימן כרו"פ ס', סימן יעקב )שבות לזה התנגדו הדורמגדולי
 יותר הקלוף( )של זו המצאה נתפשטה ההתנגדות למרות אולםי"ג(.
 הבודק בעקבות הלכו וליטא פולין אשכנז ארצות בכל כמעטויותר,
 כי הגאונים וכראוח בקליפה ודבקו המיעוך מעשה עזבומפראג,
 והביאו ישראל של מנהגם על זכות למצוא השתדלו גברה,הקליפה
 ל"ד סימן יו"ד בט"ז )מובא דריינוס ממעשה זו לקולא וראיהסמוכים
 בית בספר מובא זה בנידן וטריא השקלא כל רש"ל(. בשם י"דסע"ק
 גדולי החזיקו ואחריו מפשווארסק, אכ"ד סנדר הרב הגאון בשםאפרים

 לחוק נתקבל היום ועד ועוד, סופר החתס הלבו"ש האחרונים,הפומקים
 מלבד כסדרן, שלא אפילו מרכא כל לקלוף אחינו תפוצות בכלכמעט
 צדק צמח בתשובות עי' )דקות(, וטלאים בגדיים או לריעותאבתרתי
 טוב ובשו"ת כ"ג, סימן ח"ב חיים דברי ובשו"ת ק"ד, מימןהחדשות
 צריך מאד אולם - ועוד כד-כה מימנים אחרון בקונפרם ודעתטעם

 להשאיר טבלי הריאה מעל לנמרי הסרכא שחתקלף זהיר להיותהבודק
 ונכנס עורק כעין הריאה אל מושרש המרכא בקצה ולפעמים שורששום

 אפשר אי האופן בוה כולו, להסירו אפשר ואי הריאה שלבעומקו
 שבות בשו"ת ועיין כ"ג( מימן ח"ב מלכיאל דברי )שו"ת כלללהכשיר
 הסירכא למתוח הוא, כך המיעוך דסדר שכתב ס', סי' ב' חלקיעקב
 ומגלגל וממשמש ממעך ואח"כ דק כעור ותהיה שתתפשטתחילה

 הדלדול יפרק ואח"כ באמצע תתפרק שהיא עד בנחתכאצבעותיו
 הנוהגת הקליפה של האומנות וסדר עיי"ש, בפושרין אח"כ ובודקבנחת
 הוא, כך בזה שהאומנות קכ"ו, סעי' בפרת"ב כתב בדורותינוכעת

 אוחז ואח"כ כקרום אותה ומותחין בהסירכא ממשטשיןשמתחילה
 שלא עד והולך וקולף הריאה מעל אותה וקולף וטושך בצפרניואותה
 -י"ל מהרש"ק הגאון בהגהת ועיין עיי"ש, בריאה כלום מטנהגשאר
 לחלק השוחטים נוהגין שלפעמים שכתב ה' אות זנח תורתבספר

 שלא שמזהיר אך יותר בנקל מתקלפת היא ועי"ז לב' לארכההסירכא
 צפרניו בגודל כי מוהל יהא שלא ואף באגודל צפרניים להשו"ביהא

 גמורה טרפה והיא בסכין כחותך לרחבה מחתכח הסירכאלפעםים
 לאורך היינו בנקל שתתקלף כדי לב' הסירכא לחלק שנוהגיןואף

 עיי"ש בצפרניו לנגעה מלחזכיר הם לרחבה אבלהטירכא
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 למעך ונהגו םרכא. ונעשה דדיאה ררך הלחלוחיתיוצא
 באיזה הסרר על לקמן נבאר )כאשר המרכותולמשמש
 הסרכא יפריר הבורק והיינו ומשמוש(, מיעוך מהנימרכא
 אצבעותיו בין אותה וימעך בה וימשמש היטב אותהוירחיב

 בריאה ,ב( רלדול שום נשאר ולא בפררת ואם ,א(במתינות
 ח ב ז ח י ר ר קמ

 יש י"ג, סעי' ל"מ, סימן יור"ד בשו"ע וכתב *מתינות,)עא(
 וכתב ידים, רפיון בלא בזריזות בבהמה ידו יכניס שהבודק שאומרמי
 נוסחי בכל ואדרבה קבלנו כן לא רש"ל לשון זה פ"ז, סע"ק הט"זעליו
 דהכי כתב שמואל ובזבח וכו', בנחת ידו שיכניס כתוב בדיקהתלכות
 שהנהמה בעוד ידו ויכניס לשחיטה סמוך עצמו שיזרז דהיינופירושו,

 מחמת חבא הסירכות כל מתנתקת הבהמה חמימות מחמת ואזחם
 בחוספה ועיין בנחת, למעך שצריך הוא פשוט עצמה הבדיקה אבלריר,
 לעזוב השוחפ שמחויב שכתב כ"ו, סע"ק ל"ט, סימן תשובהלדרכי
 ניקלשבורג בק"ק הקהל תקנת מביא וגם הקצב. שיצא עדהריאה
 כדת שלא להקל יראה מחמת להקצב פנים ישא שהבודק לחוש ישכי

 שלו, מהבהמה הריאח ינפח לא וגם הבדיקה אצל קצב שום יהאשלא
 ויבדוק בנחת דוקא היד להכניס רש"ל בשס הט"ז וכתב עיי"ש,וכו'

 לפתוח וליזהר האונות, בחלקי ואח"כ לצלעות הערוגות ביןמתחילה
 פלטי בן יוסף והר"ר )לחה"פ(, בצמצום ידו שתכניס כדי רקהפרפש

 רש"ל דברי ומביא בסכין ולא בצפורן רק בפרפש חותך תיהז"ל
 הנקב וירחיב בסכין לפתוח כתב והל"ח בנחת, דוקא ידושיכניס
 היה אם נ"ה, ס"ק הדע"ק כתב עיי"ש, בנחת ידו ויכניסבאצבעו
 ונשארו באמצע שניתקת אף הסרכא ונותקה בקלות הידהכנסת
 קי"ג ס"ק המק"ם דעת וכן היה, שלא כמו ה"ז הקצוות מב'דלדולים
 יבדוק מתחילה ק"ו, ס"ק פ"ז סעי' ל"ם, סי' הב"א כתבשכשירה,
 שצריך כתב מהרי"ו ובהבהת טזה זה נפרדות הם אם אומותהעוקצי
 נפרדות שתהא רש"ל בשס כתב והד"ם אגודל, כעובי נפרדותשתהא
 קנ"ה ס"ק ורא"פ קכ"ה סעי' בפרת"ב כתב כאגודל, הערוגותבםוף
 לתלותה, ולא הארץ על שוכבת בעודה בהבהמה הריאה לבדוקשצריך
 בהרגלים למעלה הבהמה טושכים כשהם הקצבים רגילים לפעמיםכי
 על מברכין ואין עיי"ש, הסרכות מנתקים ועי"ז הבהמה, מנענעיםהם

 הוא דהבדיקה משום לשחיפה דומח דאין בשחיפה, כמוהבדיקה
 על בירך וכבר כשר ימצא אם לאכול ע"ם ששחטה השחיפחמחלקי
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 סרכא כי הליחות, והתפשטות ריר רק היא סרכא לאואו
 טטקוטה תסור לא היום כי בה ויטעך ימשמש אםגטורה
 גירים כטו ט( לבנים הוטים כשיש הוא המובהק)הקסימן

 ח ב ז ח י ו ו קט

 פעם על שהקשה ב' אות הבושם ערוגת בספר ועיין עיי"ש,השחיפה
 דהברכה כיון לבדיקה השחיפה גין להפסיק רשאי יהי' לא דלמי"זזה
 וגם מקום בשום מצאנו לא וזה ממגח חלק והוא הבדיקה על גםקאי
 בפרת"ב עיין באריכות עיי"ש וה על אחר פעם שם וכתב כן נהגולא
 הריאה לפניו שכשבא לנהוג שיש חסידיס" מה"ספר שכתב קל"דסעי'
 אותו ולרחוץ הדם מן הקנה שבפי מה מקודם יחתוך לגפחהוצריך
 ס"ק סוף וברא"פ בפיו, הדם להכנים ראוי שאינו וטעמא היטבהמקום
 לתוך הדם להכניס שלא ליזהר שירצה דמחמת חשש עוד שישקס"א
 תעלה לא זה ומחמת פיו לתוך הדם יכניס שלא הרוח יעצורפיו

 עיי"ש. כראויבנפיחה
 שחיטה בין המפבחים מבית יזוז שלא להזהר צריך הבודקגם
 חשש יש העור הפשפת קודם טיד הריאה בדק לא ואםלבדיקה,
 וינתק הצואר בית דרך ידו יכניס שמא הסרכות, ינתק הנכרישהטבח
 בשמלה ועיין הריאה, בדק לא שעדיין כיון ידע לא והשוחפהסרכות
 ישראל בפבח דאפילו נ"א( מעיף ל"ט יסימן אליעור דמשק בשםחדשה
 עצה לכן עב"ל, קצת חששא אפילו עליו יש אם לכתחילה לחושיש

 ידע ואז העור, שיפשיפ קודם השחיטה אחר מיד שיבדוק קם"לטובה
 עיניו למראה הריאה וכשיוציא לא, או סרכות איזה יש אםהשוחט
 ויבחין.יראה

 בריאה הסירכא מן משהו שורש נשאר ואם ילרול, שוט)עט(
 במקום רק אפילו מבצבצת הריאה ואם מחמירין, להסירו אפשרואי

 קולא שנתקבל זמנים טזמן אמנם מחסירין, כן גם הסירכא שלהתפשטוח
 או מקום באיזה עוד מבצבצת הריאה שאם ליפא בערי זהבנידן

 מקובנא הגאון החלפח )עפ"י טכשירין, הסירכא מקום טלבדטקומוה
 זו, בקולא מפקפקים הגדולים סן כטה אולם יצחק עין גספרוזצ"ל
 השחיפה(. )תורת להחמיר, נכון ודאי כסדרן שלא בסירכאוכמובן

 גמורה סרכא וודאי זה כי בהם למעך ואסור לבגים, חוטים)עג(
 מתחיל בריאה נקב כשנעשה דרכה כן כי באה, היא נקב ידי ועלהיא
 לפעמים הריאה על ונחרווחים ונקרשים באצבעו הנוקב כאדםלזוב



 זפחים שלטקוטדאנ

 שמתנתקח והםרכא ירצה( לא הוא ופגול טרכא הוהאז
 י( הריאה לנפח מחמירים שאנו רק כשרה, ומעוךבמשמוש

 הטרכא במקום ,ה( הריאה את ולברוק המרכא הםרתאחר
 ח ט ז ה י ר י קמ

 ונסרכה כגיד וקשה דק חוט כמו רק נשאר הוא ולפעמים מדאייותר
 יצחק(. )לקיטת בה, למעך ואסור גמורה סרכה הוא וזה אחרלמקום

 הריאה נפיחת בדין שמואל הזבח כתב הריאח, לשפוח)עד(
 הריאה שינפח מיוחד איש להם שיש קהילות לאותן אשריוז"ל:
 שמתחילה כדינו ינפח לא בודאי כי הריאה ינפח לא גופאוהקצב
 לתוך הריאה מן הרוח שואב אז לבדוק רוצה וכשהכודק בכוחינפח
 יפה בנפיחה לעלות הריאה יכולה ואינה לחוץ הריח ויוצאהקנה
 ל"מ סימן בשם"ח כתב עכ"ל. וכו' שבטבחים טוב נאמרועליהן
 אין אם ריאה כל לנפוח נהגו דלא במקומות דאפילו ב',סעיף
 שבפנים הבדיקה אחר הריאה להוציא יש טקום מכל מירכא שוםשם

 שלא חרם גזרו גאונים שכמה העין במראית מבחוץ גםלבודקה
 היטב להכיר א"א הנקבים מראות כי לבד פנים בדיקת עללטמוך
 שם שכיח שהבדיקה שנים מכמה היטב שחורגל בודק כ"אמבפנים,

 עיי"ש. יוםיום
 ב' סעיף ל"ם סימן הש"ך וכתב חריאה, את יפדוק)עה(

 דשכיחי טריפות ושאר סירכות מפני לטרוף דעלולה משוםהטעם
 לשון על תמה הפרמ"ג כי ואם חז"ל, בה גזרו המצוי ומיעוםבה

 וחליף ויתיר חסר דגם דמשמע וכו' טריפות ושאר שכתבהש"ך
 ידע דלא וכתב המצוי מיעום נמי הוה דזה לבדוק צריךואבעבועות

 לבדוק הבודקים שנהגו דמה כתב בפא"ט מ"ב אות ובל"ח הא,מנ"ל
 בודקין לא דמדינא הוא יתירא חומרא כו' וחליף ויתיר חסראחר
 כולם דמדברי כיון מ"ם ארובא סמכינין ובהשאר סרכות, אחראלא
 שם עיין בריאח, טריפות כל אחר לבדוק יש הוא, דמדינאלמדין

 מאיטור, עין במעלים הוה בודק אינה דאם כתב בחידושיווברשב"א
 נקבים אחר ומיהו הוא, הכי נמי וכו' ויתיר וחסר אבעבועות ה"הלכן
 שום אחר לבדוק צריך שאין מה על כתב שהש"ך מה וגם בדקינן,לא

 והיינו הן, כשרות בחזקת בהמות דרוב טשום יען הסתם, מןטרפות
 חודש, י"ב חייתה לא ואפילו מבוררת חזקה דהיא רובא מחמתחזקה
 ח"י כל אחר לבדוק הוא גדול דטורח טשום לברורי אפשר מיקריולא
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 מרפה מבצבץ ואם ,ז( הרוק כחמימות ,י( פויטריןבמים
 שמבלבל רבים מים אחת בפעם יעים ולא כשרה. לאוחשם

 שיהיה יזהר וגם מבצבץ. אם 5הבחין יכו5 ואינוהריאה
 יעשה לא והנופח הסרכא. במקום ,ח( היטב נפוחההריאה

 ח פ ז ח י ר ו קמ

 פירחא דאיכא היכי דכל ח' אות נ"ם כלל המנ"י מכם"שמרפות,
 יעו"ש(. כו' בחזקה אף לברוריא"צ

 ולאחר ל"ד סעי' ל"מ סימן הש"ך כתב פושריה פמיפ)עו(
 דממרשי כמבואר צוננין מים ולא פושרין, או רוק לשום נוהגיןמיעוך
 בלי נאבדח אם והלכך חיובא ולא מנהגא רק הוה דלא ומשמעליח,

 סימן השם"ח וכתב מחמיר, והרוב"ש לחקל, יש בהפ"ם רוקבדיקת
 איזה שיש ק"כ, ס"ק ובפרת"ב כ"ח, מעי' ותב"ש ל"ח, כעיףל"פו

 על להזהירם וצריך בצונניס אפילו ובודקים סקפידים שאינםבודקים
 ונתן בזה נזהר הי' כשלא ובדיעבד דוקא, פושרין אלא יטלו שלאזה
 שנית בודק בפושרין שנית לבדוק אפשר אם בצבץ, ולא צונניםמים
 דוקא הריאה בדיקת כל כי הפמד, בטקום שלא אפילו חוששואינו
 הם. פושריןע"י

 בשלא ממעכין שאנו דזה הפרם"ג כתב חרוק, פחמיסת)עז(
 לא ואם להחמיר, הוא והרוק המיעוך הוא העיקר רוק, ושמיןכסדרן
 ג' אות ותב"ש ל"ו, סעיף השם"ח דעת נקרע, או ונאבדה ברוקכדקה
 יש שעתה מה אמנם להקל, לצדד יש ובהפ"ם דיעבד, אפילודאמור
 וכהטמויט במיעוך נבדקה ולא נקרע דאם כסדרן שלא בסירכאטקילים
 כם"ש4 זה להזכיר חלילח עוברת, היתח דאפשר אחזקח דאוקיאומרים
 עברה שלא כ"ז קיימא מריפה בחזקת כסדרן דהטלא ל"ו בסימןהב"ת
 מגדים(. )נועם היא, נדולה קולא גופא דהמיעוך ומשמוש מיעוךע"י

 הנפיחה בענין ליזהר צריך טאד וטאד חיפפ, שפוחה)עח(
 הוא כאילו עצמו שעושה הנופח על גדולה השגחה וליתןוהבדיקה

 לבודק, למעות כדי הבצבץ בתינת בעת אדומה צורתו ועהטה רוחקצר
 להשגיח הבודק צריך ולכן היא, פסולה מראה בו שמראה תדעידוע
 נהגו וז"ל סק"ה בפר"ת כתב )לק"י(, חלילה יכשל שלא זהעל

 ומחפך בקנה הנכרי תופס הבהטות שהפשיפו שאחר מקומותבקצת
 ברור הדבר שאין והמעם קפידא אין לצדדין וכן בכח למעלהאוחו

 בריאה, ריעותא טחזקינן לא ומספיקא זו תנועה ע"י גיתקתשהפרכא
 ראוי ניתקת הסרכא זאת תנועח שמתמת אצלינו ברור אםומ"ם
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 מוב ומה טרפות, להאכיל ח"ו יכשל שלא רמיהמלאכתו
 רק בעצמו, הבהמה בעל הקצב ינפח שלא נעיםומה

 לנפוח. אהר ארםיתמנה
 סרהאח פה8רין, בדיקת פה שטועיל סרפא שנא מאי טעםמר.

 לדעת טפצפץ אפ פה8רין פדיקת טחני רלא חפרח קא בהחנ,258ע
 : חפאקיפרופ

 במשמוש שאזלה שהסרכא הקודם בסימן בארתיכבר
 בורקין שאנו רק כשרה, ומרינא סרכא רין לה איןהיר

 מים בדיקה על לסמוך יש לכן לחומרא,בפושרין
 דאם הברה נצל בה שנשמע בריאה כן שאין מהפושרין1
 לברר באים ואנו התורה, מן טרפה הוא בריאה נקביש
 על סומכין אין לכן לא, או נקב יש אם פושרין בריקתע"י

 )פן ענין בכל ממריפינן ע"כ איסור בספק להקלהבריקה
 פופקים(. הפאר שלפים חזבהידעת

 : הסרפות מנין דיןמדנ

 בריקה. בלא כשרות מהן יש הן, סרכות מינישלשה
 בהן בדיקה מהני שלא מהן ויש בריקה שצריכין מהןויש

 : ,ט( בריקה בלא שכשרות הסרכות הן ואלו ,וטרפה

 ח פ ז ה י ר י קט
 שכתב מח ד' מחודש ק"ח סי' גבוה בשלחן ועיין עכ"ל.לחוש
 בהאונא מצא השוחט, שהכשיר אחר לידו מעשה שבא באריכותבזח

 שם שהי' אמר והשוחט הנכרי בסכין שנחתכת עבה סירכאהיסנית
 יניחו שלא לשובי"ם תקנו והלאה ומאז הבהמה, ואסר תלויהסירכא
 עיי"ש. הריאה שיבדקו עד הגרון דרך הסכין להכניםלנכרי

 תרתי הני רבא ואמר ב', מ"ו, חולין בגמרא פדיקה, פלא)עפ(
 כסררן, שלא אלא אמרן ולא בדיקה להו לית להדדי דסריכןאוני
 אוזן הל"ה מהל"ש פ"ח הרמב"ם וכתב רביתייהו, היינו כסדרןאבל

 סרכא נסצא כתב חל"ו ובפי"א מותרת, לה הסמוכה בחברתהשדבוקה
 וה"ה מותרת לה הסמוכה לאוזן אוזן סן או הסדר על לאוזןמאוזן
 שבחזה, בשר או הצלע שבין בשר כגון רביצתה שבמקום לבשרטאוזן
 דבוקת אינח שחסרכא אף אוסרין מקומות יש ם"ו חל' פי"א שםגם
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 מחיתוך רהיינו פ( כםדרן לאונא אונא נםרכהאם
 חלת לה יש אפי5ו שרשה, לצד מתציה 5ממה5חיתוך
 5אונא ונסרכה דאונא בדרי יתרת וכן בא5כסון,ואפי5ו
 פל קרום יש אם וכן מחציה, 5מטה כסדרן לההסמוכה

 סוה ער אפילו כסררן לאומא אונא בין או לאונא, אונאבין
 5טטה ט( לאומא אונא בין סרכא וכן כשר. נמיהשפו5י

 ח ט ז ה ירי קמ

 ישראל של מסון ואיבוד גדול הפמד וד"ז מקוס, לשום ולא לדופןלא
 אלא כן לנהג ראוי ואין במערב ולא בצרפת לא כן נהגו לאומעולס
 ל"ט סימן יור"ד בשו"ע כתב מותר. מנקב שליטה ואם הריאהנופהין
 זו של מחיתך אלא כסדרן נקרא ואינו כינרה כסדרן סרכא ד',סעיף
 וי"א כתב והרמ"א בדיקה, בלי כשרה בפילוש ואף זו שללחיתך
 בבדיקה בקיאין אנו שאין ומאחר בדיקה, בעי בכסדרןאפילו
 וי"א עכ"ל, סירכא כל להטריף יש ריעותא דאיכא מקוםכל
 נוהגין וכן כשרה. בפילוש אפילו חציין עד הא' מעיקר הסרכאאס
 כמדרן, אפילו סרכות כל מטריפין שבאשבנז האגור כתבשס,
 להכשיר כמהרי"וו להקל נוהגין אלו שבמדינותינו כהב התבו"שאבל
 נפיחה בעינן ום"מ לריעותא, זה חשבינן דלא לכתחילה אפילוכסדרן
 ואפילו היא כסדרן לאו שמא הסירכא עמידת מקום היטב לראותעכ"פ

 )לקטיאצ(. צריך אינו בדיקה רק כלל נפחה בדלא לאסור ישבדיעבד
 אם מיהו ד', סעיף שם הרמ"א ומביאו הב"י וכתב טטררה)פ(

 כסדרן, שהוא אף פריפה נקב שם ונטצא ונפחוהו היד במשמושבדקהו
 הסירכא סמנה שהסירו ואירע בה, כשהסירכא בצבצה לא אסוכן

 אבל בנחת שנוטל ודוקא להטריף, יש הסרכא שהיה במקוסובצבצה
 הפריקה, מחמת אלא נקוב הי' לא דודאי להכשיר יש בבוח פרקוהאם

)זבח"ת(.
 רמ"א דדעת דסובר י"ד סעיף שם ש"ך עיין קרום, "ט)פא(

 בעינן דמ"מ הפרם"ג וכתב עבה, או דק שהקרום בין לחלק דאיןהוא
 ודזשי חלון שיש או דק, א' ובמקום עב א' במקום הא קרום,שיהא
 ונדאה ביה, לעיין יש הזה, הקרום בין בועה יש ואם הוא. קרוםלאו
 עיי"ש. סכשירין כ"ע דבקרום להקללצדד

 רש"י כסדרן לאומא הסרוכה אונא בדין לאומא, אתא טין)פט(
 מהרש"ל בשם ס"ה ל"ם סי' הט"ז כתב וכו', מטריף ור"תמכשיר,
 כתב שר"ת כיון לפסוק, ראוי וכן לאומא, אונא בין חלון להמריףשיש
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 אהר ריינינן זה וכל - כשרה. נמי כ55 חלון בלאטחציה
 הסרכא מקום 5איזה 5ראות הריאה 5נפוח דצריךהנפיחה,
 שצריך משם לאיוה נוטה ראם לקמא, או 5נבה אםנופה
 הנפיחה, אחר 5התבונן צריך בקרום וטן ומשמוש,טיעוך
 כתבנית תבניתו ואם כשר, כדרכו רבוק 'קרום ועאאם

 טבשר יוצא סג( ת5ויה סרכא אם וכן בריקה, צריכהסרכא,
 ת ב ז ח י ר ו קט

 למעלה בין בכסדרן אפילו טריפה שהחלון רב ספי רג בידוקבלה
 מתלקין שאנו אלא לאומא, לאונא ובין לאונא לאונא בין למטהובין
 כיון לאומא אונא בין אבל מותר, מחציו לממה ל~שובא אונא ביןבחלון
 אפילו לאומא אונא בין סרכה שאוסרים ראייוגים נדולים הרבהשיש
 אפילו חלון כשיש דפריפה מודים כ"ע דבזה אפשר כסדרן הואאם

 חלון להכשיר שלא לפמוק ראוי וכן במהרי"ל הוא וכן מתציין,למפה
 כתב וגם לאומא. אונא בין ולא ולמטה סתציין לאוגא אתא ביןאלא

 רביתייהו הכי לאומא באונא אמרינן דלא כר"ת שהלנה טפראגמהר"ל
 לאומא אונא בין גם להכשיר יש דם"ם אלא עכ"ל, לפטוק ישוכך

 דבחלון אלא שווין ורש"ל הרם"א דבזה הלון 3לא מתצייןלמטה
 הטעם כתב קם"ב בדף ובפרם"ג חכם, שאלת יעשה ובהפ"ם להטריףיש
 עיי"ש ולכאן, לכאן ומתנענע חזה ברותב ווהוא לפי ר"תשל

 יש ט"ו, הלכ' מהל"ש פי"א הרמב"ם כתב תלויה, פרטא)פג(
 מקום לשום ולא לדופן לא דבוקה אינה שהטרכא אף אומריזמקומות
 ח' מעיף ל"ט סי' וביור"ד וכו'. ישראל של ממון ואבוד גדול הפמדוד"ז
 שם. וכו' בדיקה וא"צ כשירה אחר למקום דבוקה ושאינה תלויחמירכא
 לא בתלויה מ"ם נקב בלא מרכא אין דס"ל לרש"י דאפי' הש"ךכהב

 דאנן הפרם"ג וכתב אחר, למקום למיסרך הו"ל איתא דאם כן,אמרינן
 ה' באות אטנם דעתו, כאן גילה לא נפיחה בעי אי ולענין להכשיר,נוחגין
 הסכים הרסב"ם והרי כהרמב"ם, בדיקח בעי ריעותא דאיכא דכ"םכתב

 כו' למה זו בדיקה כאן הקשה והתב"ש אותה, גופחין תלויהדטרכא
 בודקין אין דבכסדרן פרם"ג ע"ז וכתב וכו', בודקין אין כסדרןחא

 בתלויה כהטא"כ הראב"ד( )כשיפת נקב בלא לבא רגילה דשסדסוברים
 יעלה שמא לנפחה דצריך סבר לכן טבררינן, לברורי דאיכא היכיכל

 הפ"ז דעת וכן כשירה, נפחח לא אם ומיהו הריאח, כנפיהתהטירכא
 כפי טשמהט ע"י שעוברת במרכא כמו בדיקה דצריך י"ב סעיףשם
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 ובתנאי כשרה, נמי פו( אתר לטקום רבוקה ואינההריאה
 שכנגר מקומות בשאר או בצלעות כנגדה לברוקשצריך
 כפסתמא פה( מכה שם יש דאם 5כה, שם אין אטהסרכא

 ח ב ז ה ורי קמ

 סק"פ שור בכח שלמה באוצרות ועיין עיי"ש. א' בסעיף הרמ"אט"ש
 וכבדיקות בנפיחה לבדוק א"צ הרם"א לדעול דאף הט"ז דכוונתשכתכ
 בריאה לראות בעלמא עיונא בדרך לבדוק דסגי רק סירכאשאר

 הסירכא יצאה הנקב שדרך אפשר ני נקב שם אין אם העיןבמראית
 עיי"ש. בפיחה בלא אפילו ונראה ניכר זהודבר

 דלתומפות ור"ל שם, כ"ה סעיף מ"ז עיין אחר, לטקום)פד(
 חיא ליחה דהתפשטות אמרינן ולרש"י להתפרק, מופו שאיןא"ש
 עוברת סירכא כסו בעי מיהו דבדיקה ום"ש אחר, למקום נסרכהמדלא
 לנפהה צריך דה"ק הפרמ"ג כתב לכן ע"ז הקשה התב"ש מיעוך,ע"י
 דסירכא . הוא כך דבריו ושיעור דפריפה, בנפיחה הסרכא יעלהשטא
 בדיקה בעי ואפ"ה לריר אותה דטחזקינן מיעוך ע*י עוברתשהיא
 מכררינן, לנרר דמצי כל מ"מ לריר אותה דמחדקינן דאף תלויהכש"כ
 נפח לא דאם תלויה עם עוברת סירכא הט"ו מדמשוה תראהומכאן
 ל"ז ובסיסן סל"ו. כהשמ"ה ודלא דיעבד, כשירה מיעוך ע"יבעוברת
 שלא אף להתיר יש ודאי דבהפ"ם ה*רם"ג ומייס כ"3, אותכהתב"ש

 ט"ו מ"ה מ"ק ותבו"ש ל' סעיף השם"ה וכתג מגדים( )נועם כרוק,בדק
 לכרוחילה רק פושרין או רוק בדיקת צריך אין תלויה סרכא דכללדינא
 הסירכא שניתקה היכר יהי' שטא בה ולעיין הריאה לנפוחיש

 עיי"ש. מעכב הנפיהה אין כדיעבד אבל מקום,מאזיה
 אבל נגע כעין בדופן שיש היינו שאמרו זו ומכה מפה,)פה(

 אעפ"י נשבר ואם ממש, מכה איגו בלבד שחורות בהרות ישאם
 ל' ס"ק ל"פ בפימן חש"ך וכתב סכד, שפיר קרינן ונקשרשחזר
 באה שהסירכא איתא דאם פירושו דהכי ונראה משכו, נתקהדודאי
 הריאה, מן שבא םוכה אלא בצלעות, להל~י2 צריך הוי הצלעותמן
 הריאה מן תוליה מרכא נמצא אם למדנו ומהא נקב, בלא סרכאואין

 וחזר הצלע נשבר אם וה"ה מכח, שם אין אם בצלעות לבדוקצריכה
 כח עוקץ באותו ויש הריאה לתוך הולך השבר מן שעוקץ רקונקשר
 שוכבת הבהמה דלפעמים והפעם סירכא, בלא אף פריפה הריאהלנקוב
 שם(. שסואל )זבח הריאה, וינקוב עוקץ באוהו בה שיש צידהעל



 ם י ח ט ז ל ש ו מ ו קמ1%
 למקחם הדבוקה סרכא כדץ ודינה "( הסרכא מתקהמ,טם
 פז( למקום ממקום סרכא יש אם וכן בדיקה. שצריכהאחר

 מתחתיו מקמיט הבשר ואין עצמה אומא או אונאבאותה
 שעולה רק מתנתקת אינה והסרכא הריאה,כשנופחין
 הריאה מקומות כשאר וחלקה ושוה שלם והבשרבנפיחה
 פט( שלה בשורש ,ח( ונדבקת נסרכת הורדא אם וכןכשרה.

 ח 8 ז ח י ר 1 קמ
 או בדופן סימן נסצא אם בב"א כתב הטירכא, ניתקא)פו(

 וצריך להפריף יש התלויה גיתקה שמשם שנראה מקומותבשאר
 דבוקה היתה שמא מסתפק הגודק אם בין הפרש ואין דוקא,מיעוך
 ברי אמר הבודק אם ובין בחוזק ידו הכנסת ע"י שניתקה אלאבדופן
 דאיכא כיון אלא בדיקתי, בעת לדופן דבוקה הסירכא היתה שלאלי

 ומשמוש, מיעוך וצריך להפריף יש סרוכה שהיתה בתלויהסימן
 שלמים(.)זבחי

 כירכא פ' סעיף ל"מ סימן דעה ביורה לטקום, טטקום)טז(
 והש"ך שם, וכו' כשירה עצמה באומה או באונה למקום ממקוםשהיא
 אף מכשירין ובה דמינה וחב"י המחכר לסברת הסכים כ"ז סעיףשם
 רק הוה לא המפריפין ואף כהט"ז, דלא נקב, בלא סרכא איןלם"ד
 להכשיד והמנהג כשר, התוספות דלדעת כרש"י שמא ספקסשום
 עיונא צריך ובתלויה בצלעות, לעיין שא"צ ובה מינה וקיל ובהבמינה

 ובה, במינה ובין עתלויה בין נפח ולא עיין לא אם ומיהובצלעות,
 להלכה. השם"ח דעת גם שם, הש"ך כם"ש להקל אלו במדינותנוהגים
 המורה בזה צריך דמאד שהעלה מ"ב ס"ק אהרן במנחתועיין

 שרבו כיון גדול בהפסד לא אם למקום ממקום סירכא להתירלהתיישב
 עיי"ש. מיעוך בלי בהפ"ם אפילו להתיר ואיןהמפריפים
 שיש אלא חלון אין אפילו או חלון יש אם אבל ונרטקת,)פח(

 צריך וגם ופריפה, טוב דבק זה אין הכיס אל אותו המדבקעור
 לקיפת פריפה) נ"כ שאז מכה איזה מחמת הדיבוק אין אםלדקדק
 בבירוד רק להכשיר שאין אפרים בית מתשובת בפת"ש ועייןיצחק(
 דחיכא שכתב לב ס"ק בדע"ת ועיין בלבד, להשודש רק נדגקשלא
 בהתחלת גם סובב הדיבוק אם שנדקו ומקודם דבוק שהשורשדראוה
 להקל יש לבדוק שא"א בשוגג הכיט או הורדא נקרעה העיגולראש

 עיי"ש.בהפ"ם
 טצד כהטורשה נדבקה הורדא לפעמים כי אשלה, 8הטורש)פט(
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 חעור , כלל בריקה בלא זטכעיות סרכחז הן אלו --כשרה
 אומא ודין לגרנרת, הףבוקה עליונה אונא דין לקמןיתבאר
 לסטפון(.הרבוקה

 : ומשטחט טיזןוך ע"י שגשרין טרטות איזה יץמו.

 הצלעות לדופן 1( נסרכת שהיא מקדם לכלהריאה
 צ"

 ה ב ז ה י ר י קט

 כשירה ושם יותר ופעמים מעפ פעמים לחכים החריץ ננדהגב
 נגד עד ושיעורה מקרי ריעותא מ"ם רביתייהו, דהכי בדיקהבלא
 וכתב )לק"י( בדיקה וצריכח רביתייהו לאו ולמעלה ומהחריץהחריץ
 אין דלם"ד דנ"ל תר"ה במפר ר"ם בשם כ' מ"ק ל"פ מי'הש"ך
 דהיינו מפעם כשר דהכא לי נהירא ולא פריפה, ה"נ נקב בלאסרכא

 שם. וכו'רביתייהו
 בר יוטף רב אמר א, מ"ח חולין בגמרא לדו5ה טרכא)צ(
 העלתה לה חוששין אין לדופן המטוכה ריאה נחמן רב אמרמניוטי
 ואחד זה אחד אמר דאבימי טשמיה יהודה מר לה, חוששיןצמחים

 ודופן שניקבה ריאה נחמן רב אמר שם: גם וכו', לה חוששיןזה
 הרמב"ם כתב וכו', בבישרא דמביך והוא רבינא אמר כשירהסותמתה

 צמחים שהעלה בין לדופן, הסמוכה ריאה של האום הל"ה מהל"שפ"ז
 נמצאת אם מהדופן אותה מפרקין ניקבה, שמא לה חוששין לאובין
 ניקבה טהמכה כשנפרקה במכה תולין הנקב במקום בדופןסכת
 סימן ביור"ד וכתב ופריפה, מחיים זה שנקב ידוע בדופן מכחובאין
 היופן כנגד האונה בגב האונות חיתוך במקום ריאה י"ח סעיףל"פ
 אבל כשרה, ובעצם בבשר או הצלעות שבין בטירכא סותמתהודופן
 אין ולדידן : ובהגה שם, וכו' טריפה לבדו לעצם סרוכה חואאם

 הכל להפריף הארצות באלו נהנו כבר כי וכו' אלו בחילוקיםנפקותא
 אונות ב' לא אם כי בריאה מרכא שום לחכשיר אין ולכן לשנות,ואין

 לדופן מרוכה האוטא אם : מכ"ב שם וגם שם, וכו' בכמדרההסרוכות
 בדופן מכה אין ואם בדיקה צריכה ואינה כשירה בדופן סכה י,טאם

 לדופן נמרך ה' מי' טהרי"וו וכתב שם, וכו' בדיקה מהניא ולאפרפת
 מקומות ויש גרירח, בלי אפילו להכשיר שנהנו בוקומווז ישלצלעווז
 עכ"ל. הכל להטריף נהגו ארצות ובאלו בגרירה דוקאשטכשירין
 היכא כ"א לדופן במירכא להכשיר אין דטדינא כהטום הואוהפעם
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 היאך בקיאין אנו אין השתא ואנן וכו', הדופן בבשר היפבדמביך
 וקצ"א, ק"צ ס"ק הלבו"ש וגם עיי"ש( נ"ב מעיף )שם"ח מביךנקרא
 מקום באיזה הכל להפריף כתבו רע"ז מ"ק בחידושים יומףוראש
 הריאה, שניקבה ידעינן לא ואפילו דאונא רביתא במקום ביןשהוא
 בנמננכה ואפילו מירכא בלי לדופן הדיאה בדבוקה ובין במירכאובין
 לכ"ע כשרה דגמרא דמדינא הצלעות שבין בבשר הימב האונאגם

 דאף שכתב בפרם"ג ועיין עיי"ש, במדינותיגו לאמור נוהגיןאפ"ה
 מפק רק הוי דלא ודאי הא אבל זה, בכל ואומרים מחמיריםשאנו
 עיי"ש. מ"ם דהוה מפק עוד בצירוף בזה להקל וישפריפה

 פשום מנהג הל"ו מהל"ש פי"א הדמב"ם כתב הצלעות,)צא(
 בשר בין רביצתה במקום הריאה לבשר אוזן בין מרכאבישראל
 ולעצם ולבשר אותה, מכשירין - שבחזה בשר בין הצלעותשבין

 מן ואני האומרין מן מורי ואבא שאומרין מקומות יששבצלעות
 שבין לבשר נמרך נ"ג סעיף ל"ם מי' השם"ח כתב שם,המתירין
 בתשובת ועיין שם, וכו' מריפה ולצלע כשירה צר במקוםהצלעות
 נקרא מגולה שהצלע מקום דכל שכתכ שכ"ח מימן החדשותרדב"ז
 צריך ום"ם בשר, נקרא העצם את חופה שהבשר מקום וכלעצם,
 לבד קרום הוא אם אבל העצם, שעל מה ממש בשר שיהיהליזהר
 וכתב עיי"ש, לעצם אלא לבשר זה אין הכחושות הבהמותכדרך
 העתקתי המלקפ ואני . וז"ל תקמו, מעיף ל"פ מימן תשובההדרכי
 שאין אף אלו במעיפים גם האחרונים מדברי דינים חידושיהרבה
 מבני האחרונים שבפומקים המיוחד לאחד ראיתי יען לדידןנפ"ם

 נפ"ם שיש משום הדינים אותן כל שמבאר ז"ל השם"חמדינותינו
 שהוא כמו אלו בדינים ופומקים להחמיר מנהנ דליכאלמקומות
 מקום איזה עוד ימצא אולי אני גם העתקתי ע"כ דדינא,אליבא
 בלבו"ש ועיין לפניהם. אשר את ידעו למען אלו בדינים להקלשנהגו
 שכתב י"ז מ"ק ד' ענף ג' שורש עינים במאירת ועיין קצ"ה,מ"ק
 שיממוכו מי על להם יש בזה להקל שנהגו מקומות איזה ישדאם
 י' מי' או"ה שער אדם בבינת ועיין עיי"ש, במנהגם שיחזיקווראוי
 הב"י כפמק לדופן הריאה בנמרכה להקל שנוהגין מקומות שיששכתב
 שאגת בעל הגאון פםק שכן ששמעו ואמרו כהרם"א, ודלאוהשו"ע
 ז"ל ש"א בעל הגאון מפי שמעו שלא אותן דעכ"פ בזה והעלהארי'
 זה במימן ירושלים תומפות במפר ועיין עיי"ש, להקל דשאיםאינם

 ארי' ,שאגת בעל הגאון הנהיג ששם אף וואלאזין דבעירשהעלה
 הרבה תלמידים שמתקבצין כיון אך דגטרא, כדינא בזה להתירז"ל
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 או ,ב( הלב לשומן או הלב לסטפון או יחזה או לגרגרתאו
 צריכה בשומן ומובלעת רבוקה היא אפילו הגרגרת?שומן
 נמרכח שהיא ממקום הריאה להפריר וצריךבריקה,
 יג( רלרול שום בה ישאר שלא ער טהריאה הסרכאולהפריר
 במים ו?ברוק אצבעותיו, בין ,ד( בנחת ומיעוךבמשמוש

 ח ט ז ה י ר 1 קם

 לזה ראיות והביא וואלאזין בני לכל ידן על לאסור יש שם,לישיבה
עיי"ש.

 צריכה הלב בשומן הריאה נבלעת ואם הלט, שוטן)צט(
 סותם פהור הלב אומרים ואין מפריפינן אנן נקב יש אם וגםבדיקה
 מב' סתיסה מהני לא דבריאה הכא דשאני מעיים בבניכדקיי"ל
 שהוא אבר באותו רק סותם אינה פהור דחלב משום חדאפעמים,
 של הוא החלב אם כי מתולדתו תלב לה אין הריאה אבלסתולדתו

 העשויה וחלב מהדק ואינו ככובע עשויה הלב דשומן ועודהלב,
 לשומן שנסרכה אונא י"ב סי' סהרי"וו וכתב סותם, אינהככובע
 בבהמת ודוקא ג"פ הריאה לנענע 'טנהגו מקומות ויש פריפההלב

 עיי"ש. ופריפה לנענע מנהג אין הגרגרת שומן אבלישראל
 שלא דצריך כתב נ"ג אות התב"ש הנה דלרול, שום)צצ(

 הפושרין בדיקת יועיל מה דאל"כ בריאה דלדול שום גשאריהא
 משמע והרא"ש דמיש"ש אף עוד וכתב שמה, הסירכא ינשארכיון
 והפרמאג הכל, להסיר צריך לדינא מ"מ ריר, הוה באמצע שניפלהדכל
 בפנים הבויק יר הכנסת ע"י שעוברת באם איירי דהם ראפירכתב

 כשמגלגל סשא"כ לריר, אותה רמחזקינן הוא י"ג סעיף כשו"עהטבואר
 הסירכא שנופלין קולא נוהגין זמנינו ששוחמי ודע אצבעותיו, ביןאותה

 פושרין, או רוק ששמין הקולא על וסומכין מהריאה וקולפיןבצפרנים
 בכו"פ ועיין לישראל, פריפות דמאכילין הפ"ז שכתב מה ייועכבר
 ופ"ת ב"י ועיין י"ג, באות יעו"ש מסיוכא אכל שלא מי אשרישכתב
 שם. עיין כל מכל הסירכא להסיר דצריך מהטטע דשם י"פאות

 שכתב ל"ח סעיף ל"פ סימן בשם"ת ועיין טצחת, וסיעוך)צד(
 בכת ולא בנתת כ"א ימעכו שלא אלו כמיינות השוחפים להזהירצריך
 רק ותול אפר ע"י או בציפורן או בסמרפופ ימעכו שלא וכ"שכלל,

 'לבדוק אני עתיד הרי בכך מה יאמר ולא קצת, יגלגלבאצבעות
 )פ"ז לתקל ולא הוא להחמיר זו דבדיקה גמור פעות שזהבפושרין
ויש"ש(.
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 מחתוך לאומא או לאונא אונא נסרכת אם ןכן ,ה(.פושרין
 נקרא הכל - לשיפולי משיפולי או לגב מגב שכן המכץלגב
 לאומא אונא נסרכה אם כך וכן בריקה. וצריכה כסררןשלא
 צו( חלון פילוש ויש שרשה לצר מחציה למטהאפייו

 ח פ ז ה י ר י קט

 בדק ואם השחיפה, התורת בספר כתב פהצריה פטיפ)צה(
 ואירע בצבצה ולא הסירכא שהוסרה לאחר הריאה אתבפושרים
 באפשרות שאין או גונא. כהאי וכל ובצבצה שנית פעםשנבדקה
 אם אזי הריאה, שנאבדה או שנקרעה כגון הפושרים בדיקתלקךשווע
 והדבוקות הסירכות אותן בכל להתיר יש בנקל נקלפההסירכא
 לשומן גם לדופן. בסרכא ואפילו בדיקה בלא גם הדיז מצדשכשרות

 ל"פ סי' ביור"ד כתב חכם, ושאלת הענין לפי והכל להקל ישהלב
 ס"ק הש"ך עליו וכתב לשחיפה קודם הבהמה להשקות פוב יב,סעיף
 בהמה הבקיאין הזבח זובחי ומאת מרבותיו קבלה בו הכל וכ"כלב,
 קשות דקים סרכות סלאות כולה השחיפה קודם מים חוושקתהשלא
 ממאי זה להם שיצא לי שנראה הש"ך של אביו הגאון מ"ו ואמרוכו',

 ושותפים משקים למימר לי למה ם. דף ביצה סוף בש"םדאטריגן
 משום לשתופ, והדר בהמתו אינש דלישקי קם"ל אורחא אנבמילתא
 נרבק שהעור לפשופ נוחה שתהא והר"ן רש"י ופירש דנהפכה,סרכה
 מתמת דמנתקות סרכות סשום פירשו שהם ונראה בבשר,ביותר

 סרכה יש אם כתב שם פ"י המשניות בפי' יו"פ תוספות ובעלהשקאתה.
 מה ע"ז ראי' יש ועוד המפרפת, סרכה ואינה ונפרדת נשמפתתלויפה
 שאם כדי לשחיפתו, סמוך התסיד את השקו דתמיד ב"פדאמרינן
 נפרדת ובצלעות בלב שמתדבקת הצמאה מחמת בריאה סרכההיה

 שם. עייןכשמתה,
 חלון להפריף שיש מהרש"ל כתב חלץ. פילחצ ו"פ)צו(
 מהר"ל שכ"כ וכתב הביאו ופ"ז לפסוק, יש שכן וכתב לאומא,בין'אונא
 כמה בשם כתב בנק"ה דהש"ך להכשיר יש בהפ"ם ום"םמפראנ,
 בין חלון דאוסר כמהרש"ל דלא המנהג שכן וכתב להתיר,פומקים
 היכא מיים סקום מכל התב"ש, המכים וכן מחציו, למפה לאוטאאונא
 העלה לדינא ום"ם יצחק( )לקיפת האוסר לדעת לחוש יש הפ"םדליבא
 בין בהפ"ם הקל סי"פ. והשם"ח לאומא, אונא בין בחלון לאטורהפ"ז
 )נועם עכ"ל, פשופ וזה מהני ודאי מיעוך ע"י ומיהו לאונא,אונא

טנדים(.
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 רחב במקהם עומרת שהאומא מפני בריקה, צריכהביניהם,
 מתמת שתפסוק חיישינן יותר, טתנועעת היא זה יריועל

 אונא בין וסרכא בריקה, וצריכה כמררן הוה ו5אהפלוש
 וצריכה כסררן מקרי לא שפולי ער מחציה למעלהלאונא
 שהיא מקום בכ5 רוררא העינינותא וכן גז(בריקה
 שכשרה( לכים שלה בשורש נסרכה אם )חויו 1"(נטרכת
 בנחת 5הפרירה צריך ,ט( בכיסה לגמרי רבוקהואפי5ו
 בכל חילוק האין פושרין. מש ובריקת ק( ו5נפחהבמיעוך

 ח ב ו ה י ר י קמ

 היתה האיך יודעים אנו דאין דכיון והטעם פריקה, הצריפה)צז(
 מזו זו קצת מתרווחים ששם השיפול מגיע היכן ועד בחייהנפוחה
 כתבו אחרונים בדיקת ושאר במהר"ץ שמואל( )זבחי לחומרא,עבדינן
 כתב בתב"ש אבל האונות מראש אצבעיים או אצבע עד להקלקולות
 הקילו שלא והרם"א מהרי"ו הפומקים גדולי נגד מכרעת הכרעתןשאין
 עיי"ש. מחציין למפה דוקא אםכי

 שאין מקומות יש : י"ג סעיף ל"ם סימן וביור"ד נטרפת.)צה(
 סקום וכל אחר למקום נמרכה אם הורדא בסירכא ולמשמש למעךנוהג

 שם וכו' בזה זה להקל שנהגו מקומות ויש : ובהג"ה פריפה,שתסרך
 בורדא אץ מהני מיעוך ומיהו הש"ך, כ"כ של"כ הוי דידה לגבידכולהו
 לכיס שנטרך וגנב שכתב ל' סעיף שם בבאה"ט ועיין הפרם"ג, כתבוכן
 עיי"ש. כנהוג ממעכיןשלו

 אונא, רשרתי הני וא"ר ב' מ"ו חולין ובגמרא פניפה,)צט(
 כל דורדא ועינוניתא רש"י ופירש בדיקה להו לית להדדידסריכן
 פי"א ובהרמב"ם שם. התוס' וכ"כ שם, וכו' טריפה - דסבכאהיכא
 וביורקד שם אותה אוסרין וכו' בכיסה דבוקה שנמצאת וורדאהל"מ
 כולו ואף לכיטה אפילו שתסרך מקום לכל דורדא עינוניתא ו' סעיףל"פ

 סרוכה הורדא אין אם אבל בב"א כתב שם. וכו' טריפה בונדבקת
 סגור סאד סהודק להורדא סביב הוא שהכיס רק דבוקה ולאבכיס
 פותחין א"כ אלא מתוכה לצאת יכולה הורדא אין זה ומחמת יפתהלא

 להקל יש הצורך לעת אבל בזה. מחמירין יש חיתוך, ע"יאותה
 שלא ובלבד כלל הודדא של בעצמותה הריעוהא שאין כיוןולהכשיר,
 עכ"ל. בכימה נסרכתתהיה

 י"א ס"ק וט"ז ל"ז סעיף ובשם"ח בבאה"ט, ועיין ולנפחה,)ק(
 טהני שתטרך בכ"ם בורדא, אף לדינא בזה מיעוך שטועילשכתבו
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 השערה, כחום רק היא אם או רחבה היא הסרכא אםאלה
 כל 12נחת קא( סיעוך ע"י ולהסירה בריקה צריכההכל

 ולברוק ש( רלרול שום ישאר שלא הריאה טבשרהמרכא
 ח פ ז ח י ר י קט

 אכן עיי"ש, בורדא בכ"ם מיעוך שמועיל בלבו"ש וכ"כ ומשטוש,מיעוך
 היא שלמה ואם ובפושרין בנפיחה ויבדקנה מהכים בנחת בידויפרידנה
 )שמ"ח(.כשירה

 יש בריאה שאלה איזה כשאירע הפרם"ג כתב סיעוך.)קא(
 תתקשה אז כי שעות כמה להמתין ולא חם בעודה ולמעך מידלפמוק
 בשיפולי בועה יש אם גם ומישמוש, טיעוך ע"י תעבור ולאהריאה
 מקיף, בשר חום להעלות אפשר אי הריאה שנתייבש לאחרהריאה
 עיי"ש. מיד יראה הבהמה מבפן הריאה כשיוצא מיד כןעל

 ומצא תריאה הוציא שאפילו התב"ש כתב דלדול. שום)קג4
 אם קצת ומנביה מתחתיהם, אצבעו מכניס שמטריף במקום מרכותבה

 תלינן ידו, על מהריאה כלל יגביה שלא שהיא כל בהגבההנפמקה
 ראשיה ונשארו באמצע נפמק אפילו וגם וכשירה, בעלמא רירשהוא

 בלא אפילו כשירה כזה קלה תנועה ידי על ונפמק הואילמחוברים
 קצת שהוא הבודק יד בהכנמת נפמק באם משא"כ שם, לבו*שנפיחה
 ובכל שם(. ל"ה מעיף )שם"ח איה טקומו נדע שלא וזקא צריךבכח
 ה' וירא כשר ובבודק ישראל בבהמות אם כי זו קולא לנהונ איןזאת

 שמפורש כסו אם כי בכוח זה יעשה שלא עליו לממוך שישמרבים
 דבגדיים שם י"ג מעי' ברם"א ברוך אטרי בהנהת ועייןעכ"ל.
 ל"ם מי' השם"ח מלשון משמע וכן הוא, ריר לומר מהני לאופלאים
 להתיר דעוע מבואר קם"ד מי' א' חלק הרדב"ז בשו"ת אךשם,

 מאבד לה דהחושש וכתב בעגלים אף הבודק יד בהכנמתבניתק
 קי"ד מ"ק ובמק"ם נ"ו מ"ק בדע"ק וכ"כ עיי*ש, ישראל שלממונן
 ביד צפמקה דאם זה בענין לחלק כתב שם יומף הראש אבלעיי"ש,
 בענלים אף להכשיר יש מקום בשום ממנה דבוק נשאר ולאהבודק
 ממנה שנשאר היכא משא"כ בעלמא, ריר רק שהוא דכיוןוגו"פ
 עיי"ש, מיעוך מהני ולא וגו"פ בעגלים לאמור יש מקום באיזהדבוק
 שם. עיין ד' מימן דעה יורה תלק ארי' שם בשו"ת כתבוכן
 יום שבכל ר"ל יומא" בת "סירכא הלשון צ"ח קטן מעיף הלבושכתב
 שתלויות מהם ויש צמאה כשהבהמה בריאה כאלו רירין מתחדשיםויום
 מעצמם, נופלים והם שהושקתה אחר ומיד דבוקות שהן טהם וישהן,

 עיי"ש. נקב מחמת בא לא זונסרכא
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 אין כי לא, אך ב8בצבץ 08 לראור8 קנ( פהטרין במיםאאה
 כי הוא ריר לומר בריקה בשעת הסרכא נתקה אםלטמוך
 שלא - מרבים אלקים ירא ובבורק קד( ישראל בבהמתאם

 מיעוך בהן שמהני מרכות עת4 יש נם בכה. ירוהכניס
 יוצאה מרכא אם : ישראל" ה"אהל לרעת והן -הטשטוום
 שם יאין 9( מחציה לספה לאונא אונא בין הבועהמתוך

 ח ט ז ח י ר ו קם
 בשיעור דיעות חלוקי איכא פוסקים ובשאר בטור פחטרין,)קג(

 צאתו אחר הרוק דבהמימות העלה והתב"ש שיהיו. איך פושריןטים
 רק לפניהם כשאין הוהירים והבודקים הכל, לדברי פושרין ה"לסהפה
 מעיף ל"ט סימן בשם"ח ועיין דםי, ושפיר לפיהם המים נוטליןצוננים
 על תגר קרא אחד דשוחט שכתב מ' סי' סופר בחתם ועיין עיי"ש.ל"ה
 דסנא לא, או מבצבץ אי פושרין בסקום רוק ע"י לבדוק השוחטיםטנהג
 בריאה אלא רוק בדיקת מצינו לא ובש"ס זו, בדיקה להמציאליה

 היוצא שהרוח איכא נדולים נקבים חשש דתרווייהו ובאפום,דאוושא
 דאשונים כמה כ"כ הראהו ז"ל וחוא וכו' עבה רוק גם לנוד ראויסשם
 עיי"ש. לו שומעין אין לחדום הבא וכל רוק ע"ילבדוק

 ישראל בהמת שמוזכר סקום כל ולענין "שראל, בפהסת)קר(
 שנופל בשביל ישראל בהמת הוה דלא ממ"ד, השם"ח כתבדוקא,
 או לע"ש בשר צריך אא"כ קצת, מפמיד או מהם הכרכשותחשוחט
 בלבו"ש הוא שכן וכתב עכ"ל, ישראל כבהטת דינו גדוללצורך
 הרדב"ז על דהשיב כ"ו, אות בפר"ח לעיין הפרם"ג וכתבופר"ח,
 לממוך שאין ע"ז הפר"ח וכתב מהכשירות, שכר שנוטל בשוחטשהתיר

 היכא זה ולפי אחרת, ישחוט שהא"י מפמיד דאין ועוד בזה, כללשיי
 שבוע בכל קצוב דבר לשהוט קבוע חוק שיש כגון השוחפדמפמיד
 לבו"ש, ועיין ע"ז לממוך אין סקום ומכל ישראל, כבהמת דהוהאפשר
 הוח הגאביל"ה שכר או מכשירות שכר לו יש אם מביא בכנה"גאמנם
 שבהסת פשופ דזה שכתב ט"ט מ"ק אהרן במנחת ועיין ישראל,כבהמת
 ישראל, של הבהמה כל רוקא שיהי' הכונה אין בשו"ע הנזכרישראל
 או לשליש או למחצה הנכרי עם בשותפות הבהמה אם אפילואלא
 הכל מקרי בבהמה, השוב חלק לישראל שיש כל לרביע רקאפילו
 והפמד מרובה הפמד בדיני לקמן ועיין עיי"ש. זה לענין ישראלבחמת
 שם.מועם

 לי נראה כתב ג' מעיף ל"ז מימן בפ"ז טהציח, למטה)קח(
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 טיעוך ע"י אולא אם בריקה, צריכה הכא אפי5וחית
 פוטקים יש אב5 פרפה. אולא לא השם כשרהומשמהצ

 ומשמחם טיעוך ע"י אזיא 5א אפילו היינו בזהשפכשירים
 יט בסיטן וז"5 א5ו, ברינים לשונו פה ואעתיקבהפ"מ,
 לאונא אונא שבין בחתוך הבועה לתוך סרכא : טר-טהסעיף
 5ריבוק ער שאצ5ה לחתוך הסרכא ורבוקה טחצייןלטמה
 מיעוך ע"י אז5א 5א ואפי5ו כשרה, חלון, ב5אהאונא

 סאה שאין מנוי, ריעוהא לאו זו סרכא כיומשטוש,
 יש מרובה הפסר בלא אבל קי( בהפ"מ ורוקאלהתפרק.
 אינה התתוכים בין הטפסקת בועה ראיכא כיוןלההמיר,
 מתוך רבוקה או ח5ת יש ואם מוב. רבק 5הרבקמניחה
 ח5ון, ב5א אפי5ו - מחציה 5ממה 5אומא אונא ביוהבועה
 בועה ב5א אפילו א5ו סרכות המטריפין פוסקים שישכיון
 זה ובכ5 ומרפה. לריעותא תרתי בועה עם ליה החהא"כ
 ת5רה ואם 5א. או וטשטהם מיעוך ע"י אז5א בין חילוקא'ן

 בשאר כמו רינו - ה5לו במקומות קז( הבועה טןיוצ~עע
 ח נ ז ה רי 1 קם

 זה דאין מחציין למפה לאונא אונה דבין הסירכה מן היוצאתדבועה
 כלל, עליה סירכה שם אין טחציין למפה דהא לריעותא תרתימקרי
 כיון ם"ם סחציין לספה הלון מכשירין דאנו אע"ג חלון יש אםאכן
 ריעותא עוד דיש וכאן מהציין למפה בחלון שמפריפין פוסקיםשיש
 יוצאת בועה אם וכן מריפה, לריעותא תרתי מקרי הבועהטחמת
 שיש כיון חלון בלא אפילו מחציין למפה לאומה אונא שביןמסרכה
 כותייהו קיי"ל דלא אע"ג דפריפה סרכה בהאי דס"ל פוסקיםקצת
 דסרכה כתב הכמף ונקודת ופריפה, לריעותא תרתי כאן ישמ"ם

 הסירכה אם דוקא כוונתו נ"ל כשירה, מחציין לממה הבועה מןהיוצאה
 )זבהי ופריפה. לריעותא תרתי הוי הבועה מתוך אבל הבועהמעל

 שם. בזה בשם"ח ועייןשמואל(.
 סקום דסכל כיון להחסיר יש הפ"ם באין אבל בהפ"כן)קו(

 יצחק(. )לקיטת היא, גדולה ריעותא והבועה היא, הבועה עלסירכה
 שסרכא כתב והראב"ד לריעותא, תרתי והוי בועה, םן)קז(

 לסעכה אסור הבועה מתוך היוצאת תלויה וסרכא בועה, מתוךתלויה
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 שכנגרת בחתוך טתהזקת אינה שהךי שבריאוגכפקחטות
 הקפרש בועות ב' יש לאונא אונא בין מחציין לטפהמם
 אי פילוש. בלא אפילו - להדדי שסרוכות רק ביניהםכקש
 הבועא, על ולא שם קח( אצלה וטרכא גרולה אחת בועאנטי

 הסרכא במקום להרדי הצדדים להגיע מנחוו אינהוהבועא
 הסרכא האם לי ונראה מרפונ זה כל חלון, רייכאאע"ג
 . קס( להכשיר יש וטשמהט מיעוך ע"יאזלא

 אונא בין מחצייה ולפנים מפינרי היוצאהמרכא
 ע"י אזלא דאי לי נראה שאצלה, לחתוך ורבוקהלאונא,
 ובין קש( חלון ראיכא בין י( להכשיר יש וטשמושטיעוך

 ח 5 ז ח רי 1 קט
 הסרכא על מעידה והבועה הבועה, בפנים נכנם המרכא ששורשמחמת
 שם. ל"ז מיסן בב"י ועיין דעים(. בתמיד )מובא ופריפה באשמנקב

 ב' דהוי הוא פשומ הבועה על דאי אצלח, ופרטא)קח(
 הוי סרכא האי א"כ החיתוכים בין מפריד גדולה דבועה דכיוןלריעותא

 )לק"י(. לריעותא תרתי הוי הבועה עם א"כ כסדרןשלא
 כן אם גופא הבועה על אינו דהסרכא דכיון להפ,פיר, הפ)קפ(

 הפרש צריך רק כסדרן שלא סרכה כשאר ודינה הבועה מפמידמח
 )לק"י(.קשי

 רק היא גמורה ריעותא לאו דפינרא והפעם לחפעו*ר, הצ)קי(
 חלון שיש אף מכשירים דרבים מחציו למפה ומש"ה ריעותא,קצת
 במ"ז ועיין מיעוך, טהני לכן קצת ריעותא רק שיש ועכשיו מיעוךבלא
 מהני אם מפינרא ויוצאה מחציין למעלה היא אם שגמתפק י"חס"ק
 מ"ק לבו"ש ועיין עיי"ש, להקל והכריע מיעוך, ידי על שעברהמה

 קמ"ח ט"ק במק"מ ועיין בזה, מיעוך מהני דלא שפמק וקם"פקם"ח
 סוניחין אין מיעוך ע"י גדול וצורך בהפ"מ בזה דהמיקלשהעלה
 מפינרא גמורה כסדרן שלא בסירכא גם מתירין יש הכי בלאו ביאותו

 עיי"ש. בטיעוךכשעברה
 לתרתי חשבינן חלון יש אם בועה גבי גב על אף חלוה)קיא(
 מיעוך ידי על כשר. חלון לה דיש אע"ג טינרא לגבי אבלריעותא.
 ומישמוש מיעוך ידי % אזלא דלא אע"ג הלון לה אין ואםומישמוש,

 ובפרי מ"ה סעיף ל"פ סימן בתב"ש ועיין מ"ה( )שם"ח בהפ"מכשר
 מ"ד ס"ק כ"א סי' יצחק ואהל כ"א מ"ק ורא"פ פ"ו סעיףתבואח
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 להכשיר יש ומשמוש מיעוך ע"י אזלא לא האי חלת,דליכא
 בין מפינרי ויוצא מרפה. ובחלון רוקא, בהפ"מ הלתבלא
 תלון בדליכא לי נראה לכשנגדה, ודבוקה לאומאאונא
 אם אבל 9ב(, מרובה בהפטד להכשיר יש מיעוך ע"יואזלא
 עכ"ל. י6 להמריףיש - מיעוך ע"י אזלא ולא הלון ליכא נמי אי - הלוןאינא

 : וטיפח פייקח סהני שא סיכחן איזח יתמו.

 מתוך יהצאה מחציה לממה לאונא אונא שביןטרכא
 חלת, בלא אפילו לאומא אונא בין או חלח, כשישהבועא,
 משמו,ם בה מהני ולא ק~ד( ומרפה לריעותא תרתיהוה

 למטה אפילו - לאונא אונא בין םרכא יש אם וכןומיעוך.
 כנבד וה בועה צר בכל יש ובצרדים - כסררןפחציין

 מכשירין לא אנו כיון חהמעם, בריקה. בלא מרפה נמיזה,
 אונותיה בחיהץ שהבהמה מפעם רק זה כנגר זה בועותשני

 ח ב י ח י ר ר קס
 ייין יה( בדין עי"ש ג' סעיף מ' אות יבמז"ח מ"ג מי' זבחובתורת
 להתיר תלון ליכא דאם בזה לדינא שכתב קם"ז מ"קבבלו"ש
 עייאוצ. בהפ"ם שלא ואפילו במיעוך עברה לאאפילו

 לאונא דטאומא דס"ל פוסקים דאיכא משום בהפ"סק)קיפ(
 שם סחטינרא דיצאה היכא ס"ם קיי"ל דלא ואף כסדרן, שלאמקרי
 יצחק(, )לקיטת גחפ"ם אם כי להכשיר אין מיעוך ידי על דאזלאאע"פ
 שם מ"ה מעיף ל"פ מימן בשם"חועיין

 לאומא אונא בין סרכא תרתי דאיכא כיון לחפריף. הצ)קיג(
 מיעוך וצריכה כטדרן שלא דהוי בהא מודים הכל חלון איכאונם

 ריעותא אליח בהצפרף למעך גדולה קולה היא גופא ומיעוךטדינא,
 )לק"י(. לריעותא, ב' הוי דמינרא דהוכל

 סרכות שמפריפים פוסקים דיש כיון הטעם הצרי8ח.)קיד(
 בהפ"ם חלון בלא אבל מיעוך, מהני ולא לריעותא תרתי הו"לאלו

 היינו דאמרינן בכפדרן דאפילו דם"ל פומקים שיש כיוןמכשירין
 )לק"י(. מקרי 'ריעותא ולאורביתייהו
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 אבל לנקוב, טופן חעין זה את זה דוחקוח אינןפויות
 לנקוב, וסופן זה את זה רוחקות - שמרוכהע כיתהכא
 מרפה. נמי זכים מים של בועתע אפילוהא"כ

 : ופרפה גריקה פחי טהני שלא אחרות סרטהן עי ייןמח.

 קפ( להדדי ונםרכו אהר בשורש ווררות שני ישאם
 שהלב כיון בדיקה בהן מהני ולא מריפה הכי אפילוכטדרן
 יתרת אם וכן להפרר. עשיות וה על זה מראי יותרדוהקן
 בדיקה מועיל אינו שהחש. מקום לכל נםרר קסז(מקמא
 וכן אונות( שאר כמו רינו דאונא בררי יתרת )אבלוטרפה
4 נםרכין שהן מקום בכל הרכים. ועגלים וטלאיםגריים  

 אם וכן רכותן, משום בדיקה. בהן מהני לא - מכםררןחויו
 טוגלא מלא ולממה הריאה מבשר יוצאה תלויהמרכא
 עולה שהמרכא או קיח( כפתור כעין קיז(ורם

 ח ג ז ה י ר י קמ

 וורדות השתי נסרכו אם מ"ם בב"א כתב להדדי. תטרכו)קטס
 להחסיר שראוי אע"פ לזו זו מתאימות שהם במקום בכסדרןאלו

 עוברת הסירכא אם מ"מ בפנים שכתבתי מפעם בזה גםולהפריף
 כשיעור אחד שורש להם דיש דכיון להתיר יש ומשמוש סיעוךע"י
 שם ידחוק שהלב שע"י לחוש דיש משום ואי ריעותא מקרילא

 אבל מיעוך ע"י עוברת כשאין דוקא היינו ותחפרק, הסירכאבמקוס
 יש אם אבל כסדרן, שלא סרכא משאר גרע לא מיעוך ע"יכשעוברת

 יש לגב מגב או זו ורדא לגב זו וורדא מחיתוך אלו בוורדותסרכא
 היא גמורה ריעותא עכ"פ חסרכא מצד דאז מיעוך מהני ולאלהפריף
 להיות רנילות שאין היא ריעותא קצת עכ"פ לשניים שנחלקומה
 לריעותא, ב' למהוי טצפרף כשיעור שורש שיש אע"פ ולכןכן,

 תמים(.)זבחי
 שלא מקרי מקמא דיונרת בכסדרן אפילו מקפש, יתרת)קפ?(

 עליה שיש אפילו כסדרן שלא נסרכה אם וכ"ש זה, לעניןכמדרן
 )זב"ת(. לריעוחא תרתי דהוי פריפה תלויהסרכא

 סעי' ל"פ סי' השמ"ח כתב סע"כ, ל"ז סיסן פ"ז דפ,)קיז(
 ופשופ טנין? זה דדם הריאה ניקבה ודאי הסרכא בתוך דםכ"פ,
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 יוצאה תלויה שהסךכא או קנ( טךיפה ןקריאה עם קיט(בנפיחה
 ת פ ז ח י ר ו קט

 המרכא בתוך דם טפת כתב ל"ם מ"ק בדע"ק גם מיעוך, מהנידלא
 קרושה הוא ואם התלויה במוף ורק מהריאה מופלג הוא אםתלויה
 שמחמירים החומרות דכל כתב וגם וכו', להקל אין ומעפ דק ואףשם
 רק בהתלויה נמצא לא אם אבל ממש, דם נמצא אם רק חואבזה
 ויפה שלם הוא אם לראות בדיקה ואפילו בכ"מ כשר אודםמראח
 דם שאין רואים אם הבחינה אחר לפעמים אבל עיי"ש, בזהא"צ

 טוטהה לבקיאות גזקק זה דבר אמנם להקל אפשר נופאמהריאה
 דודאי בדיקה בלא להטריף שיש כתב שמואל והזבח השחיפה()תורת
 במקום שכיח וזה הריאה מן דם ושואבת המרכא תחת בריאה נקביש

 שם. מומקא שרייקא שיש הריאה במקום אואפום
 היתה ולמטה תלויה מרכה אם במהר"צ כתב טפתור,)קיח(

 כי הריאה ניקבה דודאי הטעם טריפה, גדול והכפתור עבההמרכא
 הסרכא לתוך נקב דרך יוצאות הריאה מן והליחה היא חלולהטרכא
 דקה היא המירכא אם אבל כפתור, כעין למפה עבה נעשהומזה

 בנפיחה עולה הסירכא אין אם הריאה לנפח יש זעירוהכפתור
 ואין בנפיחה, תעלה שמא דחיישינן טריפה נפחה לא ואםמכשירין,
 יש אחד דין בריאה אחר במקום או בשיפולי המירכא אם ביןהפרש
 או טוגלא מלא הכפתור שאם כתב שמואל חזבח וגם תמים( )זבחילהם
 ושואבת המירכא תחת נקב יש ששם לחוש יש דודאי מיםמלא
 ובית פופו"ד בשו"ת )עיין להטריף ויש מים או מהריאהמוגלא
 בזה(. שכתבו מהאפרים

 בהנ"ה פ' מעיף ל"ם מימן וביור"ד פגפיחח, עיח)קיפ(
 ועיין שם, וכו' טריפה הריאה נפיחת עם כן גם שעולה תלויהסירכא
 הריאה ניקבה ודאי דאז מחמת דפריפה כ"פ מעיף ל"פ סימןבש"ך
 שבד"מ( ישנים )בדיקת עכ"ל, ועולה הסרכא תוך אל חרוח נכנםולכן

 מימן אלשקר משה רבי בתשובת כתוב נפיחה ע"י שמנתקתומרכא
 ה"ה במיעוך דמקילין דלדיףן ומשמע למיעוך, לה ומדמי דטריפח,ב'

 אונא שבין במרכא דצ"ע בתפל"מ לעיין כתב תשובה ובפתחיהכי,
 השמ"ח כתב עיי"ש, כח"ג מפרפא אי ולמפה מחציה כמדרןלאונא
 פרפה, בנפיחה חעולה מרכה רש"י, לשיפת אף מ"ה, מ"ק פ',מעי'
 תלויה מרכה וכן מעלייתא, מתימא זה ואין הריאה שניקבהדחזינן
 עיי"ש. המירכא לתוך הנקב דרך בא חרוחכי
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 אם שכן וטכל אותה, טכמה דשפיאה ב~שר ואין קנא( ו,בועה25ן
 נתכסית ו5א הבועה טן יוצאה אחר 5טקום רבוקהסרכא
 יוצאה אחר לטשם רבוקה מרכא או נפיחה, אחרהבועה
 יתבאר )כאשר האפהם טן יוצאה מרכא ונם הגבשושית,מן

 הע5ית עור שנג5ר טקום ע5 סרכא גם אמום( בדינילקטן
 ומריפה. וטיעוך טשמהם בה טועי5 לאנטי

 עצטה אונא באותה 5טקחם טמקום הטרכא אםגם
 ה % ז ה י ר 1 קט

 הוא דכ"1 שכתב י"ח, מ"ק קדושים דעת עיין פריפה,)קכ(
 בהם חשש אין בנפיחה שעולים עצמה הריאה קרומי אבלבסרכא,
 עולין אם חשש אין שבשיפולי שבחוד דבדלדולים כתב וגםעיי"ש,
 כשהם אלא להקל ואין דרכם, וכן עצמה הריאה עור דהםבנפיחה
 בנפיחה ועולה מרכא בזה מהני ולא עיי"ש, ממש בשיפוליעומדים
 מ"ש כ"ב ס"ק שם בבאה"ט ועיין )שם"ח( בהפ"ם אפילומיעוך
 מנהגנו לפי דאף כתב והפרת"ב נפיחה, ע"י שמתנתקתבמירכא
 בנפיחה בניתקה בזה להקל אין מיעוך ע"י הסרכה כשמרהשמקילין

 קצת נפיחה ע"י כשניתקה אבל דכדרכה, נפיחה ע"י כשניתקהכ"א
 בחווק המרכות למנתק דומה זה הרי כי להקל אין כדרכה סןיותר
 שמתנתקת מירכא באם בזה מקילים והשם"ח נ"ו, מ"ק והתב"שיד,
 לדינא כתבו לבונה ובעצי ק"נ, מ"ק יומף בראש אך נפיחה,ע"י

 יר"ש בבודק כ"א לממוך אין דבכ"ז עוד וכתבו שם, עייןלהחמיר
 עיין 21רבים עינ2ים יןט1ש והלשון עכ"ל, בזה להקל יבוא שלאמרבים
 וכ"כ רבים מימים מרבים שפירש ב'( פמוק ז' )בנחמי'פירש"י

 שם בנחמיה בדיות שבסקראות יחייא אבן כביאור אבלהמצודות,
 והגדולים הרבים שאר מכל יותר ר"ל מרבים אלקים ירא הפי'כתב

 מלבוב, הבאונים בשם ששמע שכתב מק"ם, בדע"ת ועייןשבישראל,
 אותו שיחזיקו ברבים מפורמם שיהי' דהכוונה ז"ל,וכביטשאטש

 שם עיין ה'לירא
 לקותא מ"ם זכים ממים היא הבועה אפילו ח%ועח, מן)קנא(

 עליה יש ואם דלקותא, פשיפא א"כ מוגלא כמו הוא ודינאחיא,
 והמכים והפר"ח הפ"ז דעת וכן לריעותא, תרתי הוי תלויהמרכא
 חשם"ח.עסהם
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 הנפיחה לאחר שוה ואינה כפתחתיה קכב( מקמט והריאהובשר
 ח צ ז ה י ר 1 קמ

 קצרח ואם בהנ"ה ט' סעיף ל"ט סימן ביור"ד מקפט,)קפפ(
 היטב בנפיחה עולה ואיגה מקמט שתחתיה הבשר הסירכא שמכחעד

 שם כ"ח סעיף ל"ט סימן ש"ך עיין שם, וכו' טריפה הריאהכשאר
 שסופו בכך מה וצ"ע בד"ם וכתב להינתק, שסופה מפני הואוהטעם
 נ"ל אלא דלדול, אלא היא נקב מחמת סירכא לאו זה הלאלהנתק
 בריאה כאטוס ה"ל בנפיחה לעלות יכול דאינו דכיון משוםהטעם
 להתיר יש לכאורה כך, נשאר והקמט הסירכא חתכו אם והנהעכ"ל,
 דנשאר חזינן דהא ולהתקרע להתפשט סומה היה שטא לומר שייךדלא

 תרתי משום לאסור כתבו והפם"ג נ"ב ס"ק התב"ש אמנםמקומה,
 ומשמוש מיעוך מהני ולא מתפשט היה בחייה שמא ועודלריעותא
 להכשיר ומסיק ע"ז שחולק שם חיור"ד נו"ב בתשובת ועייןעיי"ש,
 סופר חתם בתשוכת ועיין עיי"ש, מיעוך ע"י עברה הסירכאבאם
 דהמיקל נהי ומסיק להנו"ב להםכיס ודעתו בזה שהאריך ל"זסי'
 ומשיב שואל בשו"ת וגם עיי"ש, חע"ב המחמיר מ"ם הפסיד,לא

 בזה התבו"ש דברי חיזק מקודם דאף כתב מ"ז סי' ג' חלקתליתאה
 וראיות סברות כמה וכתב מדבריו חוזר הוא עתה מ"םלהחמיר,
 אברהם בית דעת ונם עיי"ש, הנוב"י כדעת בזה להקלשמהראוי
 באין אף כשירה הקמט ונתפשט במיעוך הסירכא בעברה קי"אסעיף
 הנר"א בשם ל"ד ס"ק ל"ט סי' אליהו אדרת בספר ונם עיי"ש,הפ"ם
 הקמפ שנשאר אף להכשיר הנ"ל הח"ם דברי גם ומביא בזהלהתיר
 בזה להתיר שיש שכתב ל"ג סעיף בהג"ה בלבו"ש ועייןעיי"ש,

 קל"ו ס"ק רא"פ ונס בהפ"ם, שלא אפילו במיעוך כשעברהבפשימות
 בד"ק וכ"כ בהפ"ם, שלא אפילו בזה להקל בראיות נ"כשהעלה
 יוסף הראש אבל עיי"ש, בזה בהפ"ם שלא אפילו להקל ג' ס"רערך

 עיי"ש, בזה המחםירים לדעת לחוש יש קצח הפסד אפילו שםבאין אבי קצת הפסד בזה להצריך יש דעכ"פ כתב ס' ס"ק הדיניסבמקור
 כזה להקל שכתב כ"ח סי' חיור"ד ב' חלק חיים דברי בשו"תועיין

 ר' בתשובת ונם נ"א, ב"ק תורה בדעת ועיין עיי"ש, דוקאבהפ"ם
 הסירכא עברה אם - למעשה להלכה מי"ח ראפאפארט כהןחיים

 ועיין הפוסקים. רוב לדעת הלכח הוא וכן להכשיר. יש כחפ"םבמיעוך
 ראשיה וב' הקמט על המירכא ואם ח'. מעיף 'ל"ז סימןבשם"ח
 דא*ן הנראה וכפי צ"ע, תר"ל הוי %א באופן הקמט מןרחוקיס
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 שוהבשר כיון בריקה, מהני ולא טרפה הריאה בשרלשאר
 יוצא מרכא אם וכן להתפרק, או לדיעייבש סופומקטט
 כל גוטא רק שהיא אף - הגהמא טחוך או הקמטמתוך
 הנפיחה אחר שאינו כל אנורי, כאצבע האינו -שהוא
 אם אפילו וטרפה, לריעותא תרתי הוי הריאה בשרכשאר
 כך וכן תלויה, היא הגומא או הקמט, מתוך היוצאהסרכא
 מכמ יהוא אחר למקום דבוקה ומכ"ש תלויה סרכאאם

 ולא פרפה - כפופה כה מתוך לוטר צריך ואין -פשומה
 רק ריעותא שיוצ טקום כל הכללנ זה בריקך3טהני

 באותו ויש להטריה, כרי היה לא לבר ריעותאשבאותה
 בריקה שום מהני ולא לריעותא תרתי הוי סרכא,טקום
וטרפה.

 אחר חפועח ונתכפה הבועה פזור יוצאת פרפא אפ ריןמט.
 !חנפיחה

 הריאה וכשנופחים הבועה מן יוצאת תלויה סרכאאם
 ח פ ז ה י ר ו קט

 דכל שכתב קכ"פ ס"ק בלבו"ש ועיין במתם, התב"ש וכם"שלהכשיר
 ניכר אם רק הוא תחתיו קמם שיש ובה דטיגה דסירכאהחומרות
 הוא שהקטפ הטכירים בקיאים יש אם אבל מתולדה שאינובהקמפ
 תליוצאה ומשיב שואל בשו"ת אבל מיעוך, בלא אפילו כשרמתולדח

 להיפוך נראה דלדעתו וכתב בזה דלבו"ש על השינ ס"ז מי' ג'חלק
 שמא להמתפק שיש וכל פפי גרע מהולדה היא שהקמטדכשניכר
 טיעוך ע"י המירכא עברה אא"כ להפריף יש הריעותא עםנולדה
 ניכר אם אבל כשר הקמפ זה לה חיה שמברייתה שניכר אףאז

 המירכא עברה כשלא אפילו להקל יש חולי מחמת הקמםשנעשה
 הנ"ל, הלבו"ש כדעת לדינא כתבו האחרונים הפוסקים כל אבלעיי"ש,
 כשעברה אף מקום דבכל מ"ר ערך לריעותא תרהי בדין חרע"קוכתב
 לא אם אבל צדדים, מב' עברה אם אלא להקל אין מיעוך ע"י ובההמינה
 נ"ג בס" כתב וגם להחמיר דינא וכן להקל, אין א', מצד רקעברה
 סבואר ק"י מ"ק ובמק"ם מיעוך, בזה סהני ופלאיס וגדיים בעגליםדאף
 עיי"ש. ופלאים בעגלים דקיל חוא הקמפ בנתפשפדרק
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 מראה שום נינר ו5א הריאה טבשר לגמרי הבועהנתכסה
 מקום אוהו שניכר אה - חרדל כמ5א אפי5ו מבחהןהבועה
 סרכא אם אב5 כשר, הכי אפילו גבשושיה כמו גבמץשהא
 הבועה נתכםה אם הבועה, מן יוצאה אחר 5מקוםדבוקה
 וגם בחהו בועה טראה שום ניכר ש5א הנפיחה אחר5גמרי
 הריאה מקומות משאר גבוה שהוא הבועה מקום ניכר5א
 ובודקין המרנא שממעכין בדיקה, לה יש אז שווץ, היאאך

 בשר טתוך רק הבועה מתוך סרכא הוי לא דזהבפהטרין,
 הנפיתה אהר אם אב5 הנפיחה, אחר דנין דהכ5הריאה,
 הר כמו גבהה הבועה מקום שנשאר רק הבועהנתכסה

 מפני בדיקה בה מהני ו5א טרפה, הכי אפי5ווגבשו,טית,
 וג(. הגבשהטית מתוך טרכארהוה

 : הפינרי טתוך יהמאת סרנא אם דיןנ.

 אם חי5המ יש בזה הפינרי, מהוך יוצאת סרכאאם
 ח ב ז ה י ר ד קמ

 סשום שגאסר שהגבשושית הפרם"ג וכתב הגבשהפית,)קפג(
 מצינו דלא ואף ריעותא, ועליה מגנה שעומדת היינו לריעותאתרתי
 לומר גדולה קולא גופא דזה כיון מ"ם טגבה גבשושית שאוסרמי
 חיכך דלפעם וגבשושית כהר ולא אונא כצורת אלא ביה ספרפאדלא
 אבל לריעותא, תרתי הוי ריעותא עוד אליה בהצפרף א"כ לחלקאין

 לא ריעותא איזה עליה יש ואם כלל ריעותא שום אין מקמאגבשושית
 דקמטריפינן 'עליה וריעותא מגבה גבשושית ואפילו לריעותא, תרתיהוי

 ריעותא מקרי לא מפ"ד פחותה אם אבל כם"ד גדולה כשהיאדוקא
 תר"ל הוה דלא הפ"ם כתב וגם אהרת. ריעותא לגבי מצפרפינלל
 ובועה כפ"ד פחותה הא עליח. ונועה כפ"ד הוה דהגבשושית היכיאלא
 מיני ב' שיש ודע וב"א(. )פרם"ג, וכשירה. תר"ל הוה לאעליה

 והוא ריעותא סתם והוא מתולדה שהיא גבשושית א'גבשושית,
 בועה הוא והב' לריעותא, לתרתי ריעותא מתם שאר עםמצפרף
 מבשר חנליפה שם ניכר שעדיין רק היפב הריאה בבשרשנתכמה
 ועיין דהו, כל ריעותא רק הוי לא וזה גבשויטית ג"כ דנקראעצמה

 ל*ו. סי' תיור"ד סופר חתםבתשובת
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 בלא לגמרי כשרה המינרי מתוך יוצאת תלויהסרכא
 אבל קבו( ליחה מפה בה אין אם הפינרי שיבדוק רקבדיקה,
 אפילו הטינרי, מתוך יוצאת אחר למקום דבוקה סרכאאם
 שאמרו ומה בדיקה, מהני ולא מריפה ליחה טיפה בהאין

 ומטריפץ בדיקה צריך ואין תלויה בסרכאהמכשירטם
 המינרא דאין מפני באה הטעם 1 בדיקה מועיל ואיןברבוקה
 חברתה על ומעירה ריעותא שהיא שנאמר כך כלריעוהא
 למקחם דבוקה והיא ממינרי יוצאה אם אבל כשרה,ולכן
 וכית - ומשמהמ מיעוך צריכה רבוקה דסרכא כיוןאחר,
 אבדיקותנו לםמוך היא נדולה קולא ומשמהם מיעוךרענין

 ח פ ז ה רי ו קם

 שאין כיון המעם הכית בתיקן וכתב ליחה, 8יפה)קכד4
 דוקא וזה כשירה, ולכך אתי מעלמא סירכא ודאי בטינראלחלוחית
 סי' )פ"ז קולא, שום כאן אין אחר למקום בדב~קה אבל תלויהסירכא
 מן יוצאת תלויה שסירכא המעם סע"ג ל"ז סימן השם"ח וכתב י"נ(ל"ם

 שמעידה לשנאמר כ"כ ריעותא המינרא דאין מפני כשר,המינרא
 תלויה סרכא יש ושם שמכשירים, סמוכים מינרות ב' יש ואםאתלויה,
 דוקא רש"ל וכ"כ )לק"י(. ומריפה לריעותא תרתי הוי מהםבאחת
 בבדק והקשה ומישמוש, מיעוך צריך דבוקה אבל כשר תלויהסירכא
 ואפילו בועה כמו דינו א"ב ליחה מיפה נו יש אם מם"נהבית

 אפילו כלל ליחה מיפה שום כאן אין ואם טריפה, נמי תלויהבסירכא
 ליחה כאן אין דהא הסירכא לו יבוא דמהיכן להמרף לא נמידבוקה
 תרתי משום תימא ואי מריאה, ולא אתי מעלמא המירכא ובודאיכלל

 פיפה כאן אין דאם נראה לכן לימרף, נמי תלויה א"כ הואלריעותא
 נוהגין אבל מח"ב, בספר וכ"כ כשירה, דבוקה סירכא אפילוליחה

 שמואל הזבת וכתב ורש"ל, הפ"ז, וכ"כ אחר למקום כשנמרכהלהמריף
 הפינרא מן או הבועה מן היוצאת סירכא לידי כשבא נהנתי ואניוז"ל

 אם הבית בבדק וכתב שם, עיין לריעותא תרתי כהיוםהטרפתי
 בה יש אם ליחה מיפה אחר לבדוק יש המינרא על עומדתהוורדא
 שמכסה עד הריאה לנפח וצריך הבועה על שעומד כמו הרי ליחהמיפה
 דלא סהצום להקל יש ליחה מיפה בה אין ואם המינרא על הריאהבשר
 ל"ז סימן הש"ך שכתב כמו המינרא אצל דסימפונות חששאמצינו
 כ"א4 סי' סרדכי מאסר בתשובת )ועיין שננ פ'פעיף
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 אפילו - זה א5 בהצטרף 5כן - הכי ס"5 לא פומקיםוהרבה
 כיון : להפוסקים נראה ועור טריפדנ דהו כלריעאא
 שהיא הטינרי ובמקום - פהפרין ובדיקח מיעוךדצריכה
 5כן - לא או מבצבץ אי לברורי 5יכא כאבןקשה

 כמו - 5נמרי המינרי שנתכסית לא אם ענין, בכלמטריפין
 הבועא, מתוך היוצאה סרכא גבי הקודם בסימןשבארנו

 הפפ טדק, ונשר ע"י וננשרו לגמרי דבוקות אתות שני אם רידפנ

 ו לגט טגב חושל* שפח באותו טרנאנטומש

 ע"י בדיקה וצריכה 5גב, מגב סרכא דהוי הואדזרין
 אותה נידן בדיקה, צריך ולמה ופושרין. ומיעוךמשמוש
 דבוק, שטה כל זאת שבריאה כיון למקום ממקום סרכאכמו
 סרק, היכר שיש משהם היינו אונא כחסר רנין שאיןוהא
 הא : תשובה י להטריף ולא 5הכשיר מועיל סדקונימא

 כשיש היינו להטריף, ו5א להכשיר מועי5 סדקראמרינן
 כמאן והשאר אונא במקום אחת דנין אנו סדקיםהרבה

 רנין, אנו ועליו אחר סדק א5א דליכא הכא אבלדליתנייהו,
 5הכשיר, אונות כשתי שהוא ע5יו שפטנו כבר אםוא"כ
 כן ואם רליתא, כמאן שההש עליו לשפומ יכולין איןשוב
 בריקה, וצריכה לגב מגב מרכא תזחה כפרוד מקום אותודנין

 : נפ~ח סרנא דיןנב.

 יוצא מרכא ומתור כסדרן, סרכא יש דאם כתבנוכבר
 רבוקה או מקום, 5שום נדבקה שלא תלויה אחרתסרכא

 השם יה( וכשרה כפולה סרכא הנקרא הוא עצמה,להסרכא
 ח ב ז ה י ר 1 קט

 סירכא יש אם : שם בהגה ד' סעי' ל"פ סי' ביו"ד וכזצירח,)קנח(
 עיין כשירה כפולה סרכא נקרא והוא הכשרות סרכות באותן גםתלויה
 אם ספק ס"ם טטעם בכה"ג להכשיר דיש ל"פ כסימן הש"ך ום"ששם.

 שמא הריאה מן ואת"ל הדיבוק, מחמת מפק הריאה מן באהחסירכא
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 למקום ממקום והו"ל השני ראש שנמרכה ממקום האחד ראשבא
 ס"ם מקרי דלא פעמים בכמה התבו"ש העלה ע"ז עכ"ל, אונאבאותה
 להקל שאין נשטע הלין דמכל ומסיק שם והאריך אחד, מפקאלא
 מיעוך ידי על הכל שניטל ודוקא וסישמוש, מיעוך וצריך כלל, זהבדין
 כפולה המירכא אם אבל ליחה הפשפת רק היה דהכל מזה נראהואז

 להפריף יש עברה לא החתיכות שבין והראשונות משמוש ע"יעברה
 מיטן )שמ"ח אמיעוך, ממכינן ולא היא גמורה שמרכא מזהשנראה
 במירכא דאומר הפ"ז דעת לבאר הרחיב הפרמ"ג והנה י"ז( סעיףל"ם

 ובה מינה דמירכא דס"ל משום מקום לשום דבוקה היא אםכפולה
 באה, המירכא מהלחלוחית שמא מפיקא חדא אלא ליכא וא"כאסורה,
 שהמכים י"ד אות הפר"ח דעת וכן כ"ג, אות התב"ש פירשוכן

 המירכא אם דדוקא העלה בב"א אבל להטריף, הרום"ל ולדעתלהעתם
 יש אז וכדומה לשומן או לצלעות כגון אחר למקום דבוקהכפולה
 האונות מאלו לאחת דבוקה כפולה הסירכא אם אבל בכה"ג,לתטריף
 עברה עם בזה להקל יש מהציון למעלה לחיתוך או שלה לגבעצמם
 תמים( )ובחי בזה להחמיר שנהגו במקום לא אם ומשמוש, מיעוךע"י
 במירכא שמקילין במקום דאף שכתב נ"ד ס"ק ורא"פ בפרת"בועיין
 לראות הריאה לנפחה צריך ומשמוש מיעוך ידי על העוברתכפולה
 פושרין מים או רוק ישיט ואח"כ כפולה במירכא בנפיחה תעלהשמא
 במירכא גמצא ואם ום, עיין מבצבץ שמא לראות הסרכות דביקתבכל

 )זבחי ומשמוש מיעוך בה מהני ולא טריפה דם ובתוכה למקוםממקוט
 לכתחילה דוקא זה למקום במקום מיעוך דצריך והא ג'( סעיף כ"ארצון
 מחזקינן ולא בדיעבד דכשירה תלויה במירכא כמו דינו בדיעבדאבל

 מ"ד מי' קמא טוטו"ד בשו"ת ועיין כ"ד, מ"ק שרד )לבושיריעותא,
 מירכא נקרא הכסדרן מתוך יוצא הס"ת אם דדוקא לומר השואלשרצה
 נצטרף ואם הכסדרן מן מרחוק עומדת הס"ת אם אבל וכשרכמולה
 הס"ת שמא חשש דיש טריפה כמדרן שלא יהא הכמדרן לזההם"ת
 בזה חשש שום דאין השיב והוא ונתפרק, הכמדרן לזה דבוקההיתה

 שהיתה לחוש שצריכין נימא אם דאף כשר דבזה פשיטאדאדרכה
 נקב היה שמא חשש ואין כשר דממ"נ איסור כאן אין ונתפרקתדבוקה
 ואין הנקב ניכר להיות צריך היה נקב שם היה דאם המירכאוהעלה
 שנתפרקה התלויה שהיא דשלכ"ם המירכא העלה הנקב שמאלהוש
 השני צד א"כ הכמדרן במקום הב' בהצד הוי דהנקב מוכח דא"ככנ"ל
 דהוי כיון להתפרק סופה ואין הנקב מותמת המירכא וגם הנקבמותם
 שם. י"ז מעיף ל"פ סימן בשמ"ח ועיין באריכות, שם עייןכסדרן
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טקוטי

 זפחים של

 רק הא5ו טהאונות באחת אפילו אחר 5טקום דבוקה%א
 סרכא 5המכשירין אפי5ו מרפה, ולפנים חיתוכן טתציש5א
 שמא תיישינן הכא שבה, 5מקום ממקום עצטהבאונא
 כסדרן ש5א 5אונא מאונא 5יה והוה אתרת באונאשרשה

 משמהם ע"י הכ5 דכשינמ5 ומשמוש טיעוך כאן וטהני-
 הסרכא אם אב5 - 5יתות הפשמת רק היה דהכ5 מזהיראה
 שבין והראשינה וטשטהט טיעוך ע"י אז5אכפו5ה

 יש היא גמורה שסרכא טזה שנראה אזלא 5אהחיתוכים
 אמיעוך סמכינן 5א ריעותא איכא דוראי כיון5המריף,
ומשמוש.

 : לגרגרת דפוקה השיינה אונא אם דיןנג.

 מהן אתת לגרגרת, הממוכות העליונות האונותאם
 סמיכתן במקהם - ת5ון ב5י - 5גרגרת דבוקות שתיהןאו

 כ55 פי5וש אין וגם מרכא, ע"י ו5א דוקא, גטורדבוק
 אז הרוהב, בכ5 ודבוקה יי( קמנה אצבע כמ5אאפי5ו
 צריכה קנז( כך כ5 דבוקה אינה אם אב5 רביתייהו.היינו
 כסדרן. ש5א סרכות כשאר ומשטושמיעור

 ח ב ז ה י ר ו קמ

 ויש ז' סעיף ל"פ במימן כתב הרם"א קטנה, אצפע)קכס
 ממש דבוקות לגרגרת הממוכות העליונות האונות אםמקילין
 פירש ביניהם אצבע להכנים שיוכל כלל חלון ביניהם ואיןלגרגרת
 כ"ב, מ"ק הש"ך עליו וכתב העליונה, אונא ובין הקנה ביןאצבע
 כל חלון דליכא דאע"פ הב"י פירוש כססקנת לרם"א דם"לטשמע
 לגרגרת בדבוק סכשירים יש אבל מריפה, לארכו כולו האברשאין
 נוהגין וכן מח"ב ובמפר בד"ם משמע וכן וכו'. חלון שאיןנל

 דהא כ"ה סעיף ל"פ סימן השמ"ח כתב עכ"ל. מומחין בודקיןקצת
 רק שם איו אם רק הוא אצבע שיכגיס נשיעור בחלון יטיהאדבעינן
 לכל לחכנים יכול אינו אפילו חלונות ב' שם יש אם אבל אחד,תלון
 עיי"ש. סירכא רק ברייתה דרך זח דאין פריפה משהו מחט כ"אאחד

 ל"פ במימן ותב"ש ושם"ת, ושפ"ד, עש"ך, פך, פל)קפז(
 דיש שכתבו ופ"ד פ"ג, מ"ק ורא"פ ס"פ סעיף ופרת"ב כ"ה,סעיף
 אפילו אלא לגמרי לסופו מראשו דבוק שיהא דא"צ כתבובודקים
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 השוטע: לטטפון הדטוקה אדטפ דץנר.

 יח( השומן לממפט לסופה טעיקרא הרבוקהאוטא
 אם אבל רביתייהו. רוןייבו קטט(, כשר לשררה,הרבוקה

 ח פ ז ה רי 1 קט

 קצת נהגו וכן להכשיר יש חלון שם שאין כל בסופו הרבהפרוד
 בהפירוד כשאין עכ"פ להקל עליהם לסמוך ויש מומחיםבודקים
 וה שדין ואיך עיי"ש. הלון שיעור שהוא קטנה אצבע כדוהבשבסופו
 שרשן בצד דבוקן האונות כי והוא לבאר, אסרתי רחב ביאורצריך
 האונא והנה "ליפטיל", והבודקים השוחמים אצל שקורין השומןאל

 אונות השאר לצד דהיינו החצי עד אלא אינה חיבורה מקוםעליונה
 הרם"א שכתב וזה כלל, דבוקה אינה הקנה לצד למעלה אבללמטה

 הממוכות העליונות האונות אם מקילין ויש וז"ל למעלהשהבאתי
 להכניס ,טיוכל כלל חלון ביניהם ואין לגרגרת ממש דבוקותלגרגרת
 עכ"ל, העליונה האונא ובין הקנה בין אצבע אורך פירש ביניהם,אצבע
 למעלה ג"ב דבוק הגרגרת לצד דהיינו השניה החציה אם הואוכונתו
 היינו זהו ביניהם אצבע להכניס יכול שאינה חלון בלי חודהעד

 סירכא שהוא נראה הדיבוק בין חלון נראה אם אבל וכשירה,רביתייהו
 המסבב הצד לאותו רם"א דכונת שסוכרים סי כיש לא אבלוטריפה,

 )זבחי לגרגרת, הסיבוב דנוק אם רביתייהו היינו זהו הגרגרתאת
שמואל(.

 ס"ק ורא"פ ע"ט סעיף בפרת"ב כתב השוטה טטפון)קטה(
 להנוהגין אפילו לשדרה האומא בדכיקות דקצת פירוד יש דאםפ"ז
 להקל להם אין הרבה. בפרוד אפילו לשומן או לגרגרת בדבוקלהקל
 האומא האורך כל דבוק שיהא לכ"ע צריך דבזה חלון ליכא אפילובזה

 פ"ז סעיף תבואה בפרי ועיין עיי"ש. כלל פירוד בלי למופהמראשה
 אצל לשדרה הסמוכות האומות דעוקצת שכתבו ק"ו ס"קוברא"פ
 לזו זו דבוקות הי' ואם מזו זו נפרדות שם להיות דרכםהכליות
 הבהמה דדרך וטריפה כסדרן שלא נסירכא דינו פילוש שום בליאפילו
 סופה דבוקה שהיא וכיון מזה זה האומות להתרחק נפוחהכשהיא
 כל רק מופרד שאינו אע"פ מעם בסופו נפרד ואם ותינקבלהתפרק
 עיי"ש. להבשיר יששהוא

 עליו והקשה ז' סעיף ל"ט, סימן הרם"א דעת זה טשר,)קטט(
 כל 'טכשר לגרגרת דבוק העליונה האונא אם מ"ש כ"ג בס"קהש"ך
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 לשום אין ולכן טרפה היא או לסופה עד דבוקהאינה
 רחב, ביאור צריך זה שדין מפני זה, בדין לדוןשותם
 מומחה. חכם שאלתוצריך

 : מעוקצה פרודה אינה האומא אם יתנה.

 הערוגה אל דבוקה שהיא במקום למעלההאומא
 שם נפרדת שתהא צריכה הכבד, לתצר סמוך הכליותנגד

 שא הקמעם טרפה. לגמרי דבוקה הש אם ק"ם - שהוא בכל אפילו מכשירים ויש - אגול אצבעכעובי
 מזג ע כעזרתקווז האובעוז וראשי נפותה קשהריאוקלפי

 אם אבל ולנפוח לרתף שתוכל כדי נפרדת שתהאוצריכה
 העומד וכל לנקוב, סופה והריאה מתפרקת דבוקה,היא

 דטי. כנקובלנקוב

 : והפרפות הכשרים בריאח בועות דינינו.

 וליחה מוגלא בה שיש אף יתידית, קל בריאהבועה

 ח ב ז ה רי י קמ

 אומא כתב סמפון גבי והכא וכו' ביניהם אצכע להכנים יכולשאין
 דהרב ונראה ? אצבע שיעור כתב ולא וכו' שומן לסמפוןהדבוקה
 ממפון וגבי אצבע שיעור כתב גרגרת שגבי מהרי"וו דברי אחרנמשך
 וטעמא וכו', שומן לסמפון לסופה מעיקרא הדבוקה אומא סתםכתב
 הכי והכא רביתייהו, הכי דהכא להגאונים להו דקים די"למשום

 עיי"ש צ"ע, לדינא ום"ם לזו, דומה זו בפריפות אוטרים ואיןרביתייהו

 בב"ח רכה מיניה בעא א', מ"ח, חולין בגמרא בועה,)קל(
 רב דאמר וכו' כשירה א"ל. ? מהו צמחים הריאה חעלתהמשמואל
 הנך חזי וכו' כשירה - זכים מים פריפה, - מוגלא מליא .מתנא
 פינרא דקיימי הנך חזי וכו' אסי ורב אמי רב וכו', כנדי כנדידקיימי
 ד' חושב הל"ז מהל"ש פ"ז והרמב"ם מידי, ולא להו אמרי ולאפינרי
 יבשה ליחה כדבש, הנמשכת לחה זכים, מים רוח, מלאה בועות,מיני
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 במקום עומרת אינה אם קלב( גרולה היא אפילו יא(סרוחה

 ח ב י ה ירי קמ

 סים או 0רוחה ליחה בה גמצא ואם מותרת זו דרי כאבן,וקשה
 צריך אותה ובודק הליחה וכשמוציא טריפה, זו הרי סרוחין אועכורין
 ל"ז סימן וביור"ד טריפה, נקוב נמצא אם שתחתיה הסמפוזלבדוק
 אם הרבה גדולים הם אפילו אכעבועות בה שנמצאו ריאה א'סעיף
 או בו, וכיוצא כדבש הנמשכת ליחה או זכים מים או רוח מלאיםהיו
 ליחה בהם נמצאת ואם מותרת. זו הרי כאבן אפילו וקשה יבשהליחה
 ורכים ובהנה. מריפה, זה הרי עכורים או סרוחים מים אוסרוחה

 ענין בכל בועות להכשיר המנהנ וכן ומרוחין בעכורין אפילומכשירים
 דמחולקות מינים, ארבעה בהן יש בריאה ובועות שם ממוכות אינןאס

 מלאה בועה זכים, במים בועה במוגלא, בועה הן, ואלובשמותיהן,
 בפי שונים פירושים יש "בו;ה" והלשון קשה, בליחה בועהרוח,

 הפוסקים דעות פי על מחולקים הבועות ודיניהפוסקים,

 או מלוחים מים שם נמצא אם וה"ה מרוחה, וליחה)קלא(
 נקראים הם אימתי לדבר והשיעור וסרוחים, עכורים כטו שדינםמרים

 ע"י רק זה מחמת אדם לשתיית ראוין יהיו שלא עד מרים, אומלוחים
 שבארץ כתבו שם ותב"ש ובשמ"ח פ"ג(, סעי' ל"ו, מי' )פרת"בהדחק,
 אין אם הכוליא כבועות הריאה בועות ובודקים לאסור נהגוישראל
 עיי"ש, הב"י מרן הוראות עליהם דקבלו משום סרוחין או עכוריןבה
 שנוהגין במקומות דאף שכתב ט"ז, סי' שמואל משפטי בשו"תועיין

 נכרי בבהטות אבל ישראל כבהטות כ"א להקל להם אין מ'"מלהכשיר
 וטור, והר"ן, והרשב"א, והרא"ש שם והרם"א עיי"ש, להחמירראוי

 בועות להכשיר המנהג וכן ומרוחים בעכורין אפילו מכשיריןומהר"ל
 ג' ס"ק ותבו"ש א' סעיף השם"ח וכתב סמוכיס, אינם אם עניןבכל

 ולבודקה בריאה שנמצא בועה כל לפתוח יש בזה שמטריפיןדבטקום
 לטעום צריך צלולים שהם מצא אם ואף בה, הפוסלים מאלו א' יששמא
 שם(. ג' סעיף תבואה )פרי וסלוחים מרים ואינם מתוקים הםאם

 איכא הסמפונות במקום גדולה בבועה הנה גדולה,)קלב(
 בסמפונות נוגעת אם לבדוק שצריך פסק הרמב"ס בזת, דעותחלוקי

 צריך שאין כתב והאשר"י טריפה, הסימפון גיקב ואםשתחתיה
 סעיף השם"ח וכתב אלו, במדינות נוהגים וכן הסמפונות אהרלבדוק
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 עומרת הבועה אם אבל בריקה. צריכה ואין כשרהריעותא
 בועה אם וכן לריעותא, תרתי הוה י" הגבשהטיתעל

 קלד( העליון עור שנגלר טקתם על או קול, שמשטעתבמקום
 טחמת שעלה קרחם הוא התחתון רקרום טשום -סטריסנה
 אינו אפילו גוטא או קל"( הקטט על בועה וכן -מכה,

 ח פ ז ה י ר י קם

 מלא גדולה בועת נמצא אם אפילו ל"ט וס"ק סק"ד ובתבו"שא'
 אפילו כשר טמנה להפרד יכולה ואינה בסמפון דבוקה וסרוחיםעכורים
 הסמפון ומצא שבדק אירע אם בדיעבד אך הסמפון. בדיקתבלי

 עיי"ש. זה, אחר לבדוק צריך אין אבל לאסור, יש אז נקובשתחתיו

 בועה וה"ה : בהגה ב' םעיף שם וביור"ד הגפהיו,טית,)קלג(
 ותבו"ש ד' סעיף שמ"ח וכתב שם. וכו' טריפה בגבשושית,העומדת
 מורסא אבל לריעותא תרתי חשיבא הגבשושית על בועה דדוקאסק"ח
 ראררזי בדיני ל"ז סי' מ"ז ועיין עיי"ש. כשר הגבשושית על פינראאו

 אם הגבשושית על שנמצא דבועה שכתב ג' אות שבסק"בלריעורוא
 עומדת ואם הוא, ריעותא ודאי הגב דבצד משום אסור הגב בצדהוא
 לחלוק אחרון בשום נמצא שלא כיון מ"מ דקיל שי"ל אף קמאמצד
 מבצד יותר קמא בצד להקל ירא הוא ע"כ למגבה קמא מצד ביןבזה
 משתנות הבועה עור דאם ה' ס"ק ל"ז סי' הש"ך וכתב עיי"ש,גבה

 כשר, ריעותא בשאר או הגבשושית על דעומדות אע"ג ריאהלמראה
 חסרון שמיה ולא מבפנים חסרון אלא הוי לא ריאה מראה בו דישכיון
 וכשירה. אחת ריעותא רק כמווהוי

 הקרום כי טריפה נמי הבועה זכים במים אפילו העליון,)קלד(
 שמיה לא מכה מחמת שעלה וקרוס מכה מחמת קרום הויהתחתון
 )מח"נ(, דמי, כסתור לסתור שסופו וכל לסתור שסופו משוםקרום,
 זכים במים פורתא נגלד על בועה י"א סעיף ל"ו סימן השם"חבתב

 סק"ג ל"ו סי' הפרם"ג וגם עיי"ש רובו, בנגלד אם כי כשירה.בהפ"ם
 עיי"ש. לריעותא תרתי משום פריפה רובא בנגלד כהשם"חכתב

 הבשר הריאה את שנופחין שאחר פירש חקטט. על פדעהקלה(
 הבועה שניקב מזה נראה גומא, כמין ונעשה מקמפ הבועהשעל

 ואינה מכה מחמת קרום ועלה שעליה הריאה עור עם הזהבמקום
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 פיצול או שי( מקמא יתרת על בועה וכן אגודל.כשיעי
 נקב נמצא אם וכן בועה, גבי על שחין אם וכןמגבה,
 ירי רמשמשי במקום לתלות שיש לא אם פרפה,בבועה
 לטעלה 5ארט )מאשר הבועה מתוך יוצא סרכא אם וכןרפבהי,
 לריעותא תרתי שיש מקום בכל : הכלל זדן טינות(,5ריני
 שאר שאין אחר במקחם ההפ יויעותא שמות,מב'
 במקהם עומרת בועה אם וכן מרפה. מפסיק הריאהבשר
 האונא של שהחריץ במקום או ממש, הוררא שלהחריע
 מפני ולמעלה, מחציה העליונה באונא או - טמשהעייונה

 ח 5 ז ה י ר ר קמ

 זח טפעם מריפה דודאי מקמפת עצמה הבועה אם שכן וכלקרום
 בועה הרם"א דמ"ש ו' אות שלמים" קזבהים בספר ועיין)לקי"צ(

 ואינה הריאה שם נקמפה הבועה שמכח ר*ל טריפה הקטפעל
 וכתב עיי"ש, ותגקוב להתפרק דעתידה משום ומריפהמתפשפת
 שלא לידע שצריך ע"ה ס"ק ובכיאורו מ"ו סעי' בהנ4'ההלב"ש
 אא"כ לריעותא, תרתי משום חולי מהמת קמט של בבועה אףלאסור
 אבל בועה, בלא מעצמו ונעשה בפ"ע ריעותא הוי יטה~מניכר
 להקמיפ לפעמים הבועה שדרך הרוב ע"פ רניל שהוא כמו חואאם

 לריעותא תרתי אינו זה קמטים כעין הבועה סביבות וניכרהריאה
 הקמפים גם יתפשמו הבועה ובחתרפאות הוא הבועה מחמת הכלכי

 בדין שכתב פ"ז סי' חיור"ד לאברהם חמד בשו"ת ועייןעיי"ש,
 שאם השוחטים דנהנו בריאה להמצא דרך שאין הקממ עלבועה
 שהוא מתוכה ונראה לבקיאים ניכר שהוא קממ הבועה סביבנמצא
 תרתי זה דאין שטכשירין הריאה להקמיפ שדרכה הבועח מחסתרק

 עכ"ל. הקמפים יתפשפו הבועה תתרפא דאםלריעותא

 סעי' ל"ו מימן סוף הלבו"ש וכתב סקסא. יתרת עלקלו(
 שנוהגין במדינותינו דאף מ"פ סעי' לריעותא בתרתי ובפרת"בק"י
 יתרת על אם ולכן גדולה ריעותא מקרי מ"ם סקמא ביתרתהיתר
 אין זכים ממים הוא הבועה אם אפילו בועה ממנה יוצאמקמא
 בתערובות מ"ם אך בם"ז, סמיכי שמכשירין במקומות אפי'להכשיר
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 רמכשיר למאן אפילו ובזה ומתחככת, ברוחקשעומרת
 תרי גם לפסוק שסופו מפני קלז( להמריה יש זכים,במים

 ח פ י ה י ר 1 קמ

 במקומות דמ"ו בבועה להקל יש דהו כל היתר צד עוד שישוביוצא
 שס( )לבו"ש בם"ז, ססיכישמכשירין

 על בועה כתב ג' סעיף ל"ז סי' כרם"א להטריף, ישקלז(
 עליו וכתב דממיכי, בועות כשני דהוי משום מריפה וקמטהחריץ
 וכתב חריץ, במקום ימין של העליונה באונא פירוש י"ח ס"קהש"ך
 סימן בשם"ח ועיין המקילין במקום להקל יש וכים במים שםעוד
 בגרגרת דמתחכך משום הטעם כתב ובסמח"ב שם, מ"ו סעיףל"ז

 שם הרם"א דכתב והא ל"ז סי' הד"ם וכתכ להחטיר, וטובהבועות
 הבועה אם פירש והכי הם. ענינים ב' מריפה וקסט החריץ עלבועה
 וכן טריפה, סביביו ימין של העליונה באונה ההרי'ן במקוסעומד
 להדדי דממיכי בועה כתרי דהוי טריפה, קממ על העוסדת בועהכל

 בשם לחם בית כספר כתב להחריץ סמוך העומדת בועה שם.וטריפה
 זצ"ל, מלובלין מוהר"ם מהגאון קבל שכך שכשירה שוחם תנהוםר'

 השדרה לצד ונומה הערונה צד על העומדת בועה מהר"ץוכתנ
 שהבהמה מחמת לנקוב דמופן משום להטריף יש באמצע עומדתואינו

 הדין שמואל הזבת ע"ז וכתב בשדרה הבועה ומתתחכתטתגלנלת
 ואינה זו חומרא להוטיף ומנ"ל פומק בשום ולא בגמרא מצינו לאזה
 ועיין עכ"ל, חכם שאלת יעשה אעפי"כ ישראל של טמון איבודאלא

 מירוס ע"י הקמט להשוות מועיל אי שכתב לריעותא בתרתיבדע"ק
 כנהוג בנפיחה שתעלה כדי רק המירוס עושה דאם ופסקבידים
 להביא ככח שממרם סה אבל המירוס, מהני הקממים השוהועי"ז
 עכ"ל מהני לא זה הקמם במקום ולהניחו הקמם סצדדי הריאהבשר
 מהר"ין כתב טריפה, העליונה באונה החריץ על שבועה גםומה
 ל"ז מימן והשם"ח להתפרק, וסופה בגרגרת דמהחכך משוםהטעם
 לא טריפה, אקמט או חריץ על העומדת בועה כתב ט"ומעיף
 ונעשה קמט או חריין להיות ראוי שאין במקום היא אםמבעיא

 בטים הבועה ואפילו תר"ל, דה"ל דטריפה פשימא עליה ובועהכן
 אונא הריץ על היא הבועה אפילו אלא הוא, ריעותא מ"םזכים

 משומ נ"ל והטעם טריפה, מ"ם הורדא חריץ או דיסיןהעליונה
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 מפני *"(, טרפה ביניהם הפרש ואין להררי רפמיכיבועא
 ח פ ז ח י ר י קמ

 העור טבע וכאן ולהתפשט, הריאה עור להנביח טבעהדהבועה
 ום"מ העור, תקרע להפשיטה הבועה וכשתרצה בבשר ולידבקלהקמיט
 יש בסמיכי המכשירים זכים במים אבל במוגלא בועה דוקאבדא
 כל וכן להתנדל, ולא להתרפאות דטבעה בהא, נמי להכשירלהם

 ברישא משא"כ שורש, זה לדין דאין להקל נ"ל בזה לךשימתפק
 אחריץ ממש אינו דאם נ"ל עוד במפיקן, להחמיר יש תר"לגבי

 הפרש ויש לו סמוך רק הורדא החריץ על או העליונההאונה
 כה"ג כדמקלינן להקל, יש ריאה במראה לחריץ בינו השערהכחוט
 ולמטה, מחציו דימין עליונה באונה שעומדת ודוקא בשיפולי,בבועה
 מהחריץ רחוקה אפילו ולמעלה מהציו אבל השורש לצדדהיינו
 ודרכה מדוחק מתחככת דשם משום זכים בטים אפילו להטריף.ש

 ובלבר להקל נ"ל במוגלא אפילו בהא גם בהפ"ם ום"םלהיפסק
 רק הוא זה וכל עכ"ל, לחריץ בינו השערה כחום הפסקשיהא
 אם דאפילו השמאלית העליונה באונה אבל הימנית העליונהבאונה
 אפ"ה כדרכה בשוה הולכת שאינה ורואין הבשר את דוחקתהבועה
 ל"ז(. מעיף תבואה ובפרי נ"ה מ"ק אפרים )ראט4כשר

 רבא אמר א' מ"ז חולין בנמרא דפמיכי. פועות תריקלח(
 כתב ורש"י בדיקותא, בהו לית אהדדי דסמיכי בועי תרתיהני

 והעלה בריאה שהיה נקב מחמת אלא סמיכות דאין דקיי"להמעם
 הל' מהל"ש פ"ו הרמב"ם וכתב מביבותיו, הללו הבועות אתקנקב
 טריפה לזו זו סמוכות אבעבועות שתי בה שנמצאו ריאהי"א

 עכ"ל, בדיקה דרך להן ואין ביניהן נקב שיש הרבה קרובשהדבר
 אסורה לזו זו סמוכות אבעבועות שתי ג' סעיף ל"ז סימןוביור"ד
 דאף שכתב י"ב מ"ק ורא"פ י"א סעיף פרת"ב ועיין שם,וכו'

 לדרכה הנפיהה שלאחר רק בשורשם רהוקים היו הנפיחהשקודם
 הנפיחה שלאחר שהוא כמות וסטוכים קרובים שהם רואיםאנו
 בבאה"ט ועיין אסורה, זכים מים מלאות ואפילו ומריפה, להדיינין
 שאינם בבועות מיירי זה וכל שבריאה, נקב מחמת דהוי משוםמ"ש

 והם הריאה קרומי תהת שהם רק מבחוץ הריאה מעלנקלפות
 הרוח הבועה במקום שם כשנוקבין ולכן לבשר עור ביןגדילים



 זבחיפ שלמקומןש2

 והעלה שברהאה נקב מחמת אם כי נסמכו לאשיאי
 כרוחב ביניהם הפרש יש אם אבל סביב. אלו יש(בועות
 ד8הב כשיעור התפ אם מרובה ובהפסר כשי. קפ(קש

 ח 8 ז ח י ר ר קמ

 להכשיר אם המקומות במנהנ דתלוי הוא אז ומבצבץ שםיוצא
 נקלפות הבועות אם אבל ואחרונים, בשו"ע כמבואר לאו אובם"ז
 שאוסרין במקומות אפילו אז מ"ז בהם ויש מבחוץ הריאהמעל
 שתחת הריאה אם שיבדוק בדיקה ע"י לחתיר יש בזה בם"זסמיכי
 אות חפור בחגחת )כנח"ג כראוי בנפיחח ועולח ויפח שלימחחבועח
 ינקוב דסמיכי בועח ונרי י"ג סעיף ל"ו פי' תורח בדעת כתבכאא(
 מתפרדות ~מע~ח אף ובהפך לב' מאחד שופכות חליחה ואי שתיחןאת

 מאחד שפכי אי להקל יש כתרי ומתחזיא וחדא כשירח,לשנים
 אם לבדוק וא"צ שופכת, ג"כ מחשניח אם לבדוק וא"צלחברתח
 עיי"וצ. בפ"עע כים ואחד אחד לכל או לשתיחן אחדכיס

 וחעלחקלפ(
 4צעוה~

 שיש קרוב שחדבר הפעם כתב וחרמב"ם
 בדיקה, לחם שאין מחמת דבריו, לעיל שחבאתי ביניחםנקבים

 מתוך לזו זו דסמוכים כיון פירשו ירוחם ורבינו והר"ןוהרשב"א,
 כאילו ליח וחוי לנקוב עור של סופח לחברתח דוחקות אחדשכל
 רש"י שיטת בין דיש ו' סעיף בשם"ה וכתב ופריפה, מעכשוניקב

 זה רחוקים אם רש"י דלפעם וחומרא, קולא צד חתר"ןולחרשב"א
 ומתרחבות דחולכות אע"ב בשורשם חראוי כשיעור חנפיחה אחרמזח
 הרשב"א ולטעם וכשרה, סמוכות סקרי לא למעלה זל"ז שנוגעותעד

 ומתרחבות הולכות למעלח אם מ"ם בשורשם כשרחוקים אפילווחר"ן
 שרחוקות עד ומתקצרות הולכות ואם פרפח, בזו זו שנוגעתעד
 כשר, בשורשם כשיעור חפרש ~יכא אע"ג כלל ננעו ולא מזחזח

 בדלא כ"א להכשיר שלא הסברות שני כחומרות לחחמיר יש~דינא
 למפח בשורשם כשיעור בשר חפרש יש וגם למעלח לחדדיננעי
עיי"ש.

 דק בקש לשער דיכול שכתב שם"ח עיין קזג צווח8קם(
 ביניהם לכנום יוכל דק שהקש לשער א"צ וגם עיי"ש, למצואשיוכל
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 ננעו שלא באשן למעלה גם ויפררו ומא( שערמן21'
 מראה להיהע צריך ההפרש אבל כשר. בוון זהכלל
 הכשרות, ממראות אפילו מראה שאר ולא ממשריאה
 הבועהז ו~פם מהני. לא ביניהם ומורסא שמינרא שכןומכל
 רינם ליחה ולא מים לא בהם הפין שב( רתז מלאיםהן
 מכשירים זכש במים להכשיר שיש ובמקחם זכים, במיםכמו
 רות מלאהנמי

 ה % ז ה ירי קמ

 כשר ג"כ בדוחק אלא שם לכנום יכול אינו אם אף אלאבריוח
 סיטן נותנים שסואל זבח ובעל ומהר"צ שם( סק"פ ורא"פ)פרת"ב
 כקש.יאכלמו

 בעלי שבעה שמביא לחש"ך הארוך בספר עיין ווערהז. %'קמא(
 מנהגינו הוא וכן הפומקים כל לדעת אבל שער, בחופ שדיחוראח
 פמק י"ב ס"ק ותבו"ש שער, חופי שני בהפסק כ"א להכשירשלא
 אבל קש, ברוחב להצריך מהרש"ל לדעת לחוופ יש בהפ"םדשלא
 לדעת כי שערות, בב' דסגי והש"ך חרם"א על יטמוך ישבהפ"ם
 מחמירק ואנן שערות לב' אחד שער בין בקיאין אנו איןמחרש"ל
 חכם. שאלת פי ועל בהפ"ם להקל השם"ח פסק וכןכרש"ל

 מלאה בועה הל"י מהל"ש פ"ז הרמב"ם כתב רהת. מלאיםקמב(
 אבעבועות בה שנמצא ריאה א' סעיף ל"ז מימן וביור"ד מותרת,רוח
 והש"ך שם, מותרת וכו' זכים מים או וכו' רוח מלאים חיואם

 בועה בכלל נכלל דלא רוח במליאות לחקל צדד מ' סעיף ל"זבמימן
 יש רות מלאח הבועח מתוך תלויח מרכא דלפי"ז חפרם"גוכתב
 ממעם שכוזב כלל המ"ז פעם שייך ולא היא לקוווא דלאולחקל
 משא"כ לקותא דחווז חתוספות כתב דבם*ז שם, חיא לקותא,מגם

 לאסור. יש מנהג שאין דבמקום שם המ"ז פעם ולפי רוח,במליאות
 עליו השיג והתב"ש רוח, במליאות להכשיר בהחלם כתבוהב"ת
 הרמב"ם וכ"כ הוא בועה בכלל נטי רוח דמליאות ראיות כטהוחביא

 כבועות שרינם אלא מקרי דבועות ש"ם רוח מליאווזאבעבועות
 מגדים(. )נועם הפומקים רוב החמירו וכן זכים,מים



 זבחים שלטקוטןאש

 : זפיפ פיפ פחפ הט רק טוגלא, - חטטוטות לחפועות אין אפ דיןנז.

 מים בהם יש רק מוגלא הסמוכות להבועות איןאם
 להכשירן אין זכים מים שמכשירים בעיר מנהג אין אםזכים,
 יש זכים, קטג( מים שמכשירים בעיר ירוע מנהג ישואם

 מים של הבועה : להלן המובאים בסימנים קטד(להכשיר
 לבן והוא הריאה, עור זולת עצמה בפני כים לה ישזכים
 אותה. כשמנקבים יוצא רוח ואין הריאה, מן ונקלהנפנים
 סרוחין ולא מלוחין ולא רוקא צלולים להיות צריכיםיץמים
 שיורע אה ברק לא ואם זה אחר לברוק וצריך מרים.ולא

 הסימנים כל רוקא שצריך טרפה, צלולין היו שהמיםבבירור
 ח ב ז ה י ר י קמ

 שלו מהשו"ב ששמע שכתב מק"ג ד"ק עיין זפים. טיפקמג(
 שאינו כל ולכן קצת מלות טעם להם יש בועה של זכים מיםשכל
 אף מלוחים למים לחשבו לחוש אין כראוי מי' ושאר ממשמלוח
 ובמקום המקום מנהג אתר לחקור וצריך עיי"ש, ממש מתוקיםשאינם
 בשפולי ובין בממיכי בין זכים במים בועה לאמור יש ודאי מנהגשאין
 אבל ופ"ז(, )ש"ך תע"ב לעצטו דהמחמיר הב"ח וכתב מעב"ל,ובין
 שכתב רש"ל דעת והביא י"ד, בם"ק שהאריך הפ"ז לדעת לעברסעבר
 מצא שלא טעמיה וכתב זכים, במים שהכשיר מווינא שלום דר'משמיה
 האריך בתב"ש וכן בתלמוד, בהדיה זכים סים של בבועהפרפות
 אינו דבועה מטעם הש"ך על וחולק לעבר מעבר אפילו מ"זלהכשיר
 מבריאתה מתמעפ כקיתון שנשפכה דריאה כקיתון לנשפכהדומה
 ריקנית, חציה הבשר וכשנמתה מליאה הריאה דמעיקרא רש"יכם"ש
 ראיות והביא מדמעיקרא יותר שיעור נעשה בולפותו אדרבחובבועה
 בממיכי מ"ז דמיקל מאן נ"ל לכן וטמיק הש"ך, דברי לטתוריותר
 תמים(. )זבתי עכ"ל, הפמיד לא כרש"ל הכאכ"ש

 ואינו כשרים זכים שמים מוהרי"צ דעת כן להפאיר* היקסד(
 וחלב "דבש הסימן מתוך הדבר וכלל לחיורנ ויכולה לקותאנקרא
 איסור שום מצינו ולא כשרים זכים חמים כל כן על לשונך"תחת

 בבדיקת שכרזב ז"ל ווייל מהר"י בשם כתוב ומצאתיבתלמוד,
 )הגהת בה לחקל "ט בתלמוד כתובה שאינה פריפה שכלפהרד"ק
 שם. ווייל מוהר"י בשחיפת וע"ןסהר"צ(
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 אם כי בסכין הבועות ינקוב שלא קמ"ל פובה ועצהיחד.
 למעום בידו יקבלנו ולא המים, ממליח שהסכין מפניבקוץ,
 אותם, ממררת שהיר מפני בכלי, אותם יקבל רקבלשובו
 בסמיכי, להכשיר יש הללו הסימנים כל להם יש אםואז

 זכים. במים שמכשירים שירועבמקום

 : טעותיפ נראח אחת 5קה אט יטנח.

 נוקבין כשתים, ונראית סרק בה שיש אחת בועהקמה(
 ררך משתיהן יוצא המוגלא כל אם מצדיה באחראותה
 לזו יו שופכות אינן ואם וכשרה, היא אחת אי נקב,אותו
 הריאה ניקב רודאי בסמיכי, כמו קמו( ומרפה הןשתים
 מספק. מרפה ברק לא ואם זה אחר לברוק וצריךתחתיהן

 ח ב ז ה י ר י קמ

 חדא בועה א, מז, חולין בגמרא כשתיפ. נראה 5ועהקטה(
 היא חדא להדדי שפכן אי לה, ובזעינן מילוא מייתינן כתרתיומתחזיא
 פ"ז הרמב"ם כ' שם. רש"י ועי' ומריפה, נינהו וא"ל"תרתיוכשרה,
 באסצעיתה מדק כעין ונראה היא אחת שאם שכ' כרש"י, הי"אמהל"ש
 חדא ג' סעיף ל"ז מימן יור"ד בשו"ע כתב לה, בזעינן לב'ודומה
 כשרה אחד למקום שופכים אי מצדיה כאחד נוקבים כשתיםונראית
 ג"כ כרוב ל"ז מי' השם"ח עיי"ש. ובו' ומריפה הן שתים לאואם

 השניה, עולה בא' כשנופחין ואף פריפה שפכי אי בדק וא"לכרש"י,
 המוגלא שאין כיון חברתה מתמלאת טהם לא' מים כשנותניםאו

 למקום שופכות ואם לאהדדי, ונקבו הם שתיים לחברתה טא'יוצאת
 כשר, עכורה מונלא מלאים הם ואפילו וכשירה היא אחתאחד

 בלבוש וגם כ"ב, ס"ק מ' סעיף ה' ענף ד' שורש עינים)מאירת
 ובתב"ש(. י"ב, סע"בהג"ה

 שראה אע"פ לאו או שופכות אי בדק לא ואם הצריפח.קם0
 מ"ד מ"ק ולב"ש שם )שם"ח פריפה אפ"ה כימים ב' שםשאין
 אהדדי שפכי דלא ראה באם שכתב: שם ובהג"ה שם עלב"ששם(,
 שופכות אי בדק לא אם אבל פריפה, ודאי הוי לחם א' כיםאפילו
 פריפה. ספק רק זת לאואו



 זטחים שלמקומומש

 : עוד לבדוק פריך טח לחדדי שוטגות אם דיונכם.

 כיםים, שתי לה יש אם לבדוק צריך לזו זו שופכותאם
 כים אחת לכל שיש דכיון מרפה, כיטים, שתי לה ישואם
 לחברתה, אחת וניקבה הן בועות שתי ודאי עצמהבפני
 פרפה נמי זכים מים של הן ואפילו מרפה, שנקבהובועה
 מקום.בכל

 נקש והפרש דטמיטי בועות סקוסות 1חרטה טריאח יש אם דידם.
 י לריעדתא תרתי טקרי אפ אחד, משפ ריעותות אמאר אוטיניהם,

 כקש והפרש דסמיכי בועות תרי בריאה ישאם
 מילוי לא אחת, בריאה אחד משם ריעותות שאר אוביניהם,
 הפוסקים(. )דעת וכשרה לריעותאתרתי

 : לחוץ טיפת יחידית טועח אםדץסא.

 מהריאה במקומות אפילן שעומדת מקומ בכלבועה
 סופה שם שנדחקת כית אמרינן לא לשררה,שסמוכה
 אבל וכשרה. לפנים ולכנום להכפף ררכה אלאלהתפרק,

 כולה רק הריאה בתוך כלום ממנה שאין לעינים נראהאם
 מקום לה שאין כיון - להריאה דבוקה רק כאילו -בחוץ
 גבי על שעומרת מקום בכל לאסור יש לתוכהלהכפף
 מקמא אבל ומשמע בצלעות, להתפרק דסופההריאה,
 הפוטקיפ(. רו5 )יעתכשרה

 : הרהאח פשיפ~י טועא אמ דיןסב.

 הקצוות במקום היינו קמ(, הייאה בשפוליבועה
 ח ב ז ח י ר י קמ

 ע"א מ"ז דף חולין בתומפות הוא מקורו פשיטולי. 8יעחקמז(
 גדולות הלכות בעל כתב : וז"ל להדדי, דסמיכי בועי דתרי האגבי

 פרפח אומות או אונות בשישולי דחיינו ריאח בשיפלידבועות
 בתחתית חיינו חוא בשיפולי ומעה דמי, כנפל יתר דכל ח8עםופירופ



זטפ זבחיפ שלמקומן

 לה סביב י"( מקיה בשר חופ אין אם שבה,וההירררים
 מפני להפמיק רסופו משום חרא, טעמים, משני י5(פרפה

 ח פ ז ח י ר י קמ

 סימן ביור"ד כתב פורא, בשפולי ההר, בתחתית של תרגוםהריאה,
 אם לאסור נוהנין הריאה בשיפולי שנמצא אבעבועות ד' סעיףל"ז,
 כ"ש כ"ב, בם"ק עליו הש"ך ופירש צד, בכל מקיף כ"ש בשראין

 תש"ך כתב זה שלפני כא, ובם"ק אחד, שער חופ אפילוכהממע
 הוא בה*ג מדברי רק בש"ם שורש לו אין זת דין וכו'בשיפולי
 דברי דבריו שכל מפני דבריו ליישב פעם למצוא הפוסקיסודחקו
 כתרי דמתחזיא משום הפוסקים שאר כם"ש תוא תפעם ועיקרקבלת,
 הנ"ל בסימן כתב ופ"ז עין. למראית לחוש ויש דסמיכי,בועות
 וכתב ולנקב, לפסוק פופו בסוף שעומד דכיון התוספות בשם י,פ"ק
 הריאה, מראה בשר בהיקף שיתיה והוא ד4 סעיף סוף לז, בסימןרם"א
 שם"כ מהרש"ל בשם כג, פ"ק ותש"ך יא, פ"ק תפ"ז שייוכתבו
 שער בחופ דסגי מאחר ריאה מראה היקף אותו צריך שאין אחתבהג"ה
 שהרבה סאחר ועוד ריאה, מראה לו אין בוודאי לזה אשכאחד
 שמואל( ה1בח כתב )וגם לחקל, יש בשישלי בועה מכשיריןגאונים
 הבודק שצריך בשיפולי בועת לענין שכתב נ"פ, מעיף בפרת"בועיין
 מתייבשת שהייה ע"י כי כראוי, הפרש יהיה אם בנפיחה תיכףלנסות
 כתב אך בחנם, ישראל של ממון ויפסיד שם הבשר יעלה %אקצת
 בהפ"ם להתיר ע"ז לסמוך יש תיכף נפח לא אם בדיעבדשם

 מעת הבדיקה שהות מחמת הריאת בליחוון השתנות ופמלדולושלווז
 עיי"שג זאוע לה שגרם שם מונחת שתית הסקום ופבתשנטחפה

 שיש כהפום היינו מקיף בשר חופ שצריך והא פקקגקפה(
 קל בשר באמצע באצבעו חותך כשאדם לזה וראיה מעמידין,לה

 בשיפ%י ודוקא סביבו, בשר לו דאין לא האצבע בשיפולי אבללתרפא,
 אבל רבתייהו, דהיינו מקיף בשר חופ אין אפילו מתירין ישאונא

 ומחגענע הגוף ברוחב שהוא לפי פריפה שהיא פשיפא אומאבטיפלי
 שיש מקום בבל פסקינן ולהלכה לנקוב, וסופו מקלקל וחפןתריאת
 היקף אין אם פריפה באומות ובין באונות בין בטיפולי בועחשם
 מתרי"צ(. )תגחותכטר

 תפעם תש"ך כתב כא. מעיף לז, במימן ביור"ד פרטה6קפפ(
 מח 1"ל לכמהר"ץ וקשה וכו' דסמיכי בועי כתרתי דמתהזיאמשום



 זבחים שלמקומןפ

 כשתי שנראה מפני ועור, הכבירה, ווןמוגלא הווק, להשאין
 למראית לחוש ויש השפולי, קב( ועל השטח עלמקומות,

 בשר לה יש אם ולכן רסמיכי, בועי כתרי שנראהעין
 צריך וגם וכשרה. טעמים השני בטלו לה סביבהמקיף
 חשז הבועה מקיה בשר אם הנפיחה אהר לראות קפ(לנפחה

 ה ב ז ה י ר י קמ

 באמצע, ה"נ הריאה במוף יותר לה תשוב ואי זה אצל זהענין
 דושפכי היכי מכשירין דהא בועות, כב' שנראה מפני לאמורואין

 ולנקב, ליפמק מופו במוף דבשעומד אחר טעם כתב והב"יאהדדי,
 כתרי הוה עברי בתרי הוי דמתח דכיון משום הפעם כתבוהמרדכי
 אהת כבועה חשוב זה עבר ושל בדיקה להו דליון להדדי דממיכיבועי
 עכ"ל. אחרת כבועה חשוב זה עברושל

 או האונות בתחתיות אם כי שיפולי נקרא ולא השיפולי4קנ(
 לאומא או לאוכא אונא שבין בהחיתוכים אבל צדדים, בשארהאומות
 ידי על החיתוכים בין מתתזקת דשם להו דמבירי והפעםמכשירים,
 בודק סתם ס"ם )שם"ח( לפמוק, מופו ואין שככגדה האומא אוהאונא
 בכה"ג, הקיל דהתב"ש כיון להכשיר יש ובחפ"ם ש"ח, בלא יכשיריא
 האומות בגג זולת הריאה, שפולי מקרי חידוד שיש דבכ"םוי"א
 )לק"י(. לעיל כבארתי מטריפינןדלא

 מה מועיל אינו מקיף אינו הנפיחה אחר ואם לנפחה.קנא(
 משערינן, נפוחה כשהיא פרפות שיעור דעיקר נפותה כשאינהשמקיף
 צריך הבועה מביב מקיף דהבשר ואע"ג פ"ו מעיף שם הפ"זכתב
 מעב"ל הבועה התפשפת דאם מתפשטת, היא היכן עד ולראותליזהר
 משום פריפח בגמה וד' בדקה אצבעות ב' היינו מכשיעור יותרעד
 ל"א, ס"ק ובש"ך שם, ח' סעיף י"ז מימן בלק"י ועיין לעבר,עבר

 וכ"כ בשיפולי דבועה דין שייך בוורדא דגם שם מדבריודמבואר
 מ"ק גבוה בשלחן והנה עיי"ש, ל"ו, אות הפור בהגהתבכנה"ג
 בועה בורדא לחתיר והעלה בזה הכנה"ג על להשיג האריךי"פ,

 בשיפ~י דבועה כתב והככה"ג כהש"ך, לדינא העיקר אבלבשיפולי,
 מקיף, בשר חופ אין אם פריפה ג"כ שבה התידודים במקוםורדא
 מעבלע"ב הבועח תהיה שלא ובלבד כשר טקיף בשר חופ ישואם

 בשיפולי בועה נמצא אם אבל עצמח בורדא וכ"ו הסמפה,במקום
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 כמבאר בסמיכי כמו הדין זכים כ2ים ש5 וקיא ד4שם קננ(כנשר
 נ'.בסעיה

 : לעטר טעפר הוא הגועא אם דיןטג.

 עומדת שהיא יהיינו 5עבר, מעבר שהיאבועה
 קע( אגודלים ר' שיעור שהוא - הריאה ש5 העבבמקום

 ח פ ז ה י ר ו קט

 חיים בדברי זה בענין ועיין עיי"ש, לכ"ע להכשיר יש דוורדאכיס
 שם. בחיור"ד כ"פ, מי' ח"בבאוו*ת

 חופ אם לראות הספיקו לא אם הפרם"ג וכתנ טשר.קנב(
 חום ראה דאם כ"נ, מעיף השם"ח זה על כחב לאו, או מקיףבשר
 וא"ל וכשירה, נפיהה צריך דלכתחילה נפחו שלא אלא מקיףבשר

 ראה לא אם דמתיר מהרשד"ם על לסמוך יש גדול ולצורךטריפה,
 שמא מ"ם דהוה מהרשד"ם בשם צ"ג, אות ב"י בהג"ה וכ"כונאכדה,
 עב"י( בשיפולי בועה דמתירין מקומות )דיש כשירה בשיפוליבועה
 להבועה קרעוה במזיד אם ומ"ם מקיף, בשר חום להבועה היהושטא
 )פרם"ג( צ"פ, בסימן כמו אסור דלידי' דרבנן איסור כמבמלהוה
 משום מקיף בשר חופ והיה מישמוש ידי על הבועה נתרוקנהואם
 סעי' בקוסץ שם והמנהז"ב שם( הכנה"ג כתב )כן לאמור, ישזה
 צריך בשיפולי דבועה זה דכדין דכיון כתב י"ח, פ"ק ובעשרוןי"ב,
 כלל הפסק בלי הקצה אל מקצה כדינא החופ שיהא היפבעיון
 בלתי אלו בדינים להתיר ידו את ירים לא שו"ב סתם לכןוכו'
 עיי"ש. דמתא הרב פי ושאלתרשיון

 וכפי לנסה, טעפער צענפי 6"8 הוא והשיעור אגודליפ. ד'קננ(
 האומות, או האונות מחדודי לדקה 8-2 ולשליש למחצה זהערך

 חיישינן דלא הל"ח בשם כתב דהש"ך להקל, יש קצתובהפסד
 עמהם והסכים בהדיא, במהרי"ק וכ"כ לשיעורים שהו*1לם*ספונות
 גם שם דיש דאע"ג לסיספוגווע חיישינן לא הדק דבמקוםבהב"ש
 בשם"ח הלכה לפמק והכריע כ"כ להתקלקל עשוים איגםטיטפונות

 למעלה הוא אם לבדוק הספיק לא ואם )לק"י( בגמה וד' בדקהב'
 שאינו באופן הריאה שנקרעה או שנאבדה עד בגסה וד' בדקהטב'
 נ"ד(. ט"ק גבוה )שלחן עיי"ש מס"ם נשרה בדיקתה על לעמודיכול
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 פחתז לא בדקה פנים כל ועל בנסה, השפולי טןברוחב
 תכופים המה הסטפונות דשם - השפולי מן אגודליםטשתי
 מן באהד אותה נוקבים קס(, הסטפונות לקלקול לחושויש

 כל אין השם טרפה, אחר לצד להדדי שופכים אםהצרדים,
 במלואו, עחמד השני הצד רק אחד טמקם יוצאהטוגלא
 קנו(. וכשרה קנה( הנהשתים

 ח ב ז ה י ר 1 קם

 בריאה בועה ד' מעיף ל"ז מימן וביור"ד המים8הצת.קנד(
 והוא ובהנה: כשירה אהדדי שפכי דלא ואע"נ לעבר מעברוניכרת
 וכו' המטפונות במקום קיימי אי אבל הסמפונות במקום קיימידלא
 דהרמ"א דהעלה כ"ו, ס"ק ל"1, מימן ש"ך עיין שם, להפריףנהט
 דכן וכתב כלל, הממפון בדיקת טהני ולא לעבר מעבר לאמורפוסק
 ע"י בהפ"ם מהרש"ל מתיר ובם"ז ל"ו, מימן פא"ט במהרש"להוא

 וסהרמ"א אומר, בהפ"ם אפילו עכורים מים או ובמוגלא הממפון,בדיקת
 על השיב והפרם"ג בדיקה, מהני ולא אומר וכים במים דאףכהטטע
 דוקא מעל"ע בהפ"ם להכשיר יש בט"1 דלחרש"ל במ"ש בזההש"ך
 בדיקוע אפילו עכורים במים או ובטוגלא הממפון, בדיקת ידיעל

 הפ"ם בלא מכשיר דבם"ז משמע דבהרש"ל מהני, לאהממפונות
 מטפונות בדיקת ידי על בהפ"ם מכשיר ובמוגלא ממפונות, בדיקתוכלא
 עיון, כצריך והעלה בהפ"ם אפילו אומר מרוחים או עכוריםובטים
 מנדיש*)נועם

 מהר"ר הגאון לו שהקשה כתב במהר"ץ הנה. שתיםקנח(
 עבריהם טשני הנראית בועות מב' מ"ש דקראקא אב"ד כ"ץיוסף

 ואין מבפנים שממוכים ואף דכשירח, להדדי שופכין ואיןבריאה
 ביניהם ואין הריאה על דממיכי בועות ב' ום"ש כקש, רוחכביניהם
 התם שאני לו וחשיב דפריפה, להדדי שופכין ואין כקשהפרש
 שסיה לא שבפנים וחמרון שבפנים חמרון ליה חוי לעבר מעברדבועח
 תוי כשיעור חפרש ביניהם ואין דטמיכי בועות שני אבלחפרון,
 אימרלים ומהר"ם טריפה, ולכך החסרון נראה דהא מבחוץחסרון
 לא חריאה על דממיכי בועות ב' טמריפין שאנו מה לי נראהכוזב
 בריאח דממיכי דבועות לן דקים אלא חוא, בריאח חסרוןמפעם
 נמי. בפנים א"כ סביבו בועות עלו ולכך נקב, מכח רק באיםאינן
 וקים סמיכי נקראים אינן אהדדי שפכי דלא טאחר פעם עיקראלא
 עכ"ל. נקב מחמח באים אינו נוונא האי דבכי לרבנןלחו
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 ? חפפיחח אחר הפקח נתפפח ריןסר.

 אחד בצר אפילו הנפיחה אהר הבועה נתכסהאם
 ניכרת האינה הריאה בבשר הבועה שנב5עתבאופן
 דבהמה הנפיהה, אחר הכל דרנין קנז(, כשר כ55מבהוץ
 וכשרונ מבפנים חסרון והוה נפוחה, היא הריאהבחייה

 : דוררא בעעיטתא העומית פועח ייןסה,

 מעבר וניכרת דוררא עינינותא ע5 שעוטרתבועה
 עומדת הבועה אם וכן הסמפונות. הם דשם פרפה,לעבר
 - בשפ~י והיא - הורדא של לחרייו הסמוך הרקבטקום
 ום ופשם קנח(, מרפה הכי אפי5ו מקיה בשר חום 5ה שישאף

 ח פ ז ה י ר ו קט

 בעכורים אפילו ה' סעי' ל"ז, סי' הרמ"א וכתב ופשירה.קט(
 ואף ל' ס"ק הש"ך שם וכתב כשר, אהדדי שפכי לא איומרוחים

 במקום דווקא דאמרינן ז' סעיף ל"ו בסימן כקיתון נשפכה גבעל
 היינו ענין, בכל מכשיר וכאן וסרוחים בעכורים להכשיר ישהפ"מ
 דחשש וטמעמא זה לצד זה מצד כקיתון נשפכה דהתםמשום

 דמי לא אהדדי שפכי דלא כיון הכא אבל נמוחו, שמאסמפונות
 בשמ"ח כתב עכ'ל, דסמפונות חששא כלל וליכא כקיתוןלנשפכח
 עיי"ש. מריפה לאו או אהדדי שפכי אי בדק לא דאם כ"הסעי'

 הנפיחה אחר הבועה שנבלעת דבעינן השם"ח כתב פוור.קנז(
 ניכרת הבועה ואין הבועה על קצת ובשר עור שיהיה אחדמצד
 כסתם להפריף יש שנתכסה לאחר הב' בעבר ניכרת כשהבועהאבל
 נרשון טוה"ר והגאון שם, לעבר מעבר הניכרת בועה הפוסקיםלשון
 ונתכסה הריאה נופחין שאם הורה בצופת, מעץ דק"ק אב"דפאם

 דכולי אליבא כשר נמי הריאה נפיחת ע"י אחד מצד אףהבועה
 אחד מצד כשיתכסה די רק צדדים משני שיתכסה צריך ושאיןעלמא
 )מהר"צ(. נוחגין, היינווכן

 הזאכ בדריושת כ', סי' שסואל זבח בספר עיין פריפה.קנח(
 אין לעבר מעבר ניכרת דבלא המ"י דעת שהבין א', ס"קסוף

 ובמהרי"וו עיי"ש. הורדא שורש בסקום כשהיא אפילו כללמרפה
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 לעבר. מעבר בועה כמו אותה ורנין זס(הסמפונרת

 : הטינוא ייניסג

 הריאה מבשר שבולם היינו סלע, מלשון טינרא,ט4

 ח ט ז ה י ר 1 קמ

 מחולקות דעות הביאו ל"ח. סי' א"מ בפ' ומהרש"ל אהווניםובדיקת
 חופ כשאינו רק להפריף אין בורדא דגם הכריעו כך וכועךבזה
 למהרש"ל שהמכים ל"א סעיף ל"ז סימן הש"ך דעת וכן מקיף,בשר
 שכתב כ"ה, ס"ק גבוה בשלחן ועיין עמו, שממכים שפ"ד ועייןלהקל,
 בועה נמצא ואם טח"ב בספר וכתב עיי"ש, להכשיר טנחגםשכן

 שעיקר כיון לעבר מעבר נינר אינה אפילו הורדא של שרשהבמקום
 ומהר"צ הממפונות, לניטוח לחוש יש הוא הסמפונות מקוםשרשה
 הכיס בגיד שמתחכך מחמת הורדא בחריץ בועה דפריפה הטעםכתב
 והרבה ושם"ח טהרם"א דיצא דכיון במנהז"ב וכתב שם. נקגויהיה
 הפ"ם בצירוף אם כי כנגדם להקל חלילה בזה להחמיר פוסקיםגדיי
 המורה הרב בהמכמת כ"א בזה יכשיר לא שו"ב וסתם הדחקושעת
 עיי"ש.דמתא

 פומקים כמה שהביא ק"פ, ס"ק רא"פ עיין הטטפונות.קנפ(
 כשר, ממנו להלן אבל להחריץ ממש הממוך בדק דדוקא ס"לשכולם
 במנהז"ב ועיין טריפה, השערח חומ מהפרש ברחוק גם מ"םאבל

 ב' ברחוק דכשעומדת הוא בזה דהשיעור שכתב י"ב, סעי'ובקומץ
 במעבר פריפה דבעב הריאה מקום כבשאר הו"ל החריץ מןאצבעות
 אהל בספר וכתב עיי"ש, במעלע"ב שהיא אף נשר ובדקלעבר,
 סתפשפים לפעמים כי החצי עד לשער יש הפ"ם דבאין בז"תיצחק

 דין לה יש ואילך ומשם הורדא חצי עד הדק בסקוםהממפונות
 הבהמה, את האוסרות יחידית בועות עוד יש גם עיי"ש,אונא
 בגקל נקלפת אם שמכשירים דיעות ויש הנקלפת גועה חן,ואלו

 דברי בספר ועיין השלחן )ערוך ושלם, יפה נמצא שחתתיהוהקרום
 בידי נמקת שססמסת היינו ישנה בועה מ"ג(, ה' חלקמלכיאל
 )תורת פריפה בבולפת בועה זכים, במים אפילו טריפההבודק
 והכריקח(.השחיפה

 בשוקא חלפי הוי ור"א ר"א ב', מ"ח, חולין בגמרא פערהקס(
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 כאבן קשה שהיא רק כלל ליחה בה ואין בועה, כפוולחוץ
 היתה אפילו כשרה מים או ליחה אחת מיפה אפילו בהואין
 קסב( לזה זה סמוכות טנרות בי אם וכן קסא(, לעברמעבר

 ח פ ז ה י ר ו קפ
 מידי, ולא להו אמרו ולא טינרי טינרי דקיימי הנך חזידפבריא,
 כמלע, הקשו וכבר מכנדי, גדולים צמחים - פינרי רש"י:פירש
 כאבן אפילו וקשה יבשה ליחה הל"י מהל"ש פ"ו הרמב"םוכתב
 שם, עיין כשירח קשים צמהים ג מעיף ל"ז מי' ובשו"ע מותרת,ה"ז
 כאבן קשה אלא מונלא בה שאין בועה י"ב, סי' טהרי"ווכתב
 סק"ו עד"ק טינרי, ונקראים בשיפולי ולא בממיכי לא אסורותאינן

 בלא"ה אבל סמש, כאבן או כחול קשה הטינרא שיהי' דבעינןשכתב
 להפפיה ע"ם פופח ואינה ונשפך להה אינה שבפינרי שהמוגלאאף
 ליחות בו שאין אע"פ קריש כעור או כשעוה רכה שהיאאלא
 אות ל"פ מימן בדע"ת כתב עיי"ש, בועה אלא פינרי בכללאינו
 טינרות כעין הריאה על בכבשים שמצוי אחד מגליל שנשאלק"ו
 להסירם וא"א יבשה ליחה פיפות בהם ויש מהריאה גבוהיםואינם
 אח"כ טועפ ובזמן שלם נשאר שתחתיהן והקרום קצת בהוזקכ"א
 מתייבשים לההרפאות וכשהתחיל מהריאה שבא ונראה דם קצתמזיע

 מכמה להתיר והשיב נפילתן, קודם מתחתיהן נרפא והבשרונופלים
 עיי"ש.טעמים

 הנכרת טיגדא ה', מעי' ל"ז סי' רם"א כתב לעפר. מעפרקסא(
 היא ואפילו לעבר מעבר בנראה כבועה פי' כבועה, דינח לעברמעבר
 ל"ז במימן בבאה"ט ועיין פינרא, ה"ה טריפה, זכים טמיםבאה
 שהמכימו אחרונים וכמה ק"ח מ"ק ולב"ש כ"ו סעיף ובשם"ח הסעיף
 לאמור דנוהגין במקומות אפילו לעבר, מעבר בטינרא להכשירכולם
 להקל אין דעכ"פ כתב ט"ז מ"ק תואר והפרי לעבר, מעברבבועה
 נ"א מ"ק אהרן מנחת בספר ועיין עיי"ש, הממפון בדיקת ע"יכ"א

 חילק ומהרי"וו עיי"ש, הממפון לבדוק דא"צ והעלה עליושהשינ
 מעבר בנראה שיאמר הטינרא הזכיר ולא לעבר מעבר בועהבין

 הטינרא, אוסר אינה בשיפולי בין לעבר מעבר בין דס"ל ש"םלעבר
 ואין אחר למקום דבוקה אפילו מפיגרי וסרכא להכשיר, המנהנוכן
 יהודח(. )לקיפי שמחמיר כמהר"ץ ודלא כשר ליחח, פיפהבה

 חוששין אין לזו זו טםוכות פינרות הרבח אם וכן לזח. זחקסב(
 נקב, סחשש פמוכות שחפינרות במקום בדיקה שם להצריךלחם
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 שצריך רק כשרה, הכי אפילו כלל הפרש ביניהםאין
 הם אם : ככה הרין ביניהם, הפרש ואין לזה זהטמוכין ומינרי בועה יש ואם קסג(. ליחה מיפה בה אין אםלברהם
 שאין אף - פרודות המה בשרשם וגם למעלהרחוקות
 הם אם אבץ כשרה. - השערה כחומ רק הפרשבשרשם
 הבועה מנקבת קשה דטינרא משום פרפה, למעלהקרהבות
 מרפה, נמי זכים מים של בועה ולכן למעלה, להשםמוכה
 חפוסקים4 )יעת לנקוב שסופומשום

 : ח8מוטת אתות פשתי חבועה פד פינרא "8 אט יתטש.

 אינן אפילו אונות בשתי הבועה נגר פינרא ישאם
 כנגד זה בועות משתי זה שנא ומאי פרפה, ממשמכוונות

 אע"ג זה כנגד זה בועות ב' שאני דכשרהש רקי"לוה
 את תפרוק שהאחד חיישינן לא להדדי, נוגעיםדלפעמים
 ואינן להפרר להם אפשר וגם הם שרכים מפניחברתה,
 טרכא שיש לא )אם כשרה ולכן 11 את זו עת בכלדוחקות
 המינרא נגר בועה אבל לעיל(, שבארנו כמו האונתעבין

 בבועה פוגעת שלפעמים וכיון קשה שהפינרא מפניפריפה,
 ח 5 ז ח י ר 1 ק8

 דסמיכי פינרי ב' אם אבל עיי"ש, י"ז, סעי' ופרת"ב י"ד, סעי'לשם"ח
 דמפריף, מאן דאיכא לעיין יש מהם באחד תלויה וסירכאלחדדי
 שם. ופ"ת פר"ח,ווךין

 בתוכה בנמצא אבל מוגלא שחוא ליחה פפת בתוכה בנמצא חואיח וכל שכתב כ"ב, ס"ק תורה בדעת ועיין ליחח. טיפחקסג(
 דנתקשה דכיון אמרינן ולא זכים, במים בועה חדין לח יש זכיםמים
 גם בזה, מ"ש כ"ג, ס"ק ותב"ש שם"ח, לעיין גם נינהו, ט"זלאו
 א*ילו אלא שבתוכו חליחח במראה בפינרא לחלק ואין התב"שכתב
 וכשר, פינרא אלא אינו שיהיח מראה איזח או טוגלא טראחחיא
 אפילו כלל ליחות בה יהי' שלא כאבן קשה חליחה שיהאובלבד
 בתוכו להיות שצריך שכתב מחרש"ל מדעת ולאפוקי אחועפיפח
 שם(. )ועב"ש ופריפה, אפום ח"ל לאו ואם ליחחפיפה



226 זפחיפ שלמקומן

 הבועה לנקוב ומופו הרך לקלקל דרט ההקשה רטה,הץיא
 ודא הבועה אפילו וא"כ - רמי כנקוב לנקוב העהפרוכל
 הפאקים(. )דעת מקום בכל פרפה הכי אפילו זכים מיםשל

 : טריאה פורטא דקטח.

 בולפת ואינה ןץףיאה בשך לשאך שודץ וץיא קסו(מורםא
 ריעותא מקרי ולא מוגלא, בה ויש הנפיחה אחרכלל
 הכ5 בשפולי ובין בםמיכי ובין מעבר שהיתה ןבין קסה(,כלל

 ח ב ז ה י ר י קמ

 היינו מורמא ג' מעיף ל"ז מימן הרם"א כתב טמרטא.קםד(
 חש"ך כתב שם. וכו' גבוחה ואינח אותח מכםח הריאחשקרום
 )בלשפער( שקורין היינו סורמא מחר"ם, בשם י"א, ם"ק ל"זמימן

 עור בין גדלים והם פוב אבן מראה כעין שבהיכח ליחחשפראח
 מראה רק ריאה מראה לה אין עליה שמכח שקרום אע"פלבשר

 רקבון והוא הבשר בתוך להיות דרכן בועות אבל כשירח,המורםא
 המורסא אבל עיי"ש, כו' סקיף בשר מראה חופ התם צריך לכןהבשר
 מורמא שבכל משום כשירה אפ"ה ריאה מראה קרום לח שאיןאע"ג
 ועוד מוגלא, כמו ריאה מראה כהפתנח הליחח ומתוך ליחח בחי,פ

 היא, כשירה מראה וירוקח היא דירוקה פסולח אינה מורמאדמראה
 מורמות הרבה שאפילו שכתב י"דן מעי' שם"ח ועיין שמואל()זבח

 בממיכי, אומר אינו במורמא מוגלא יש ואפילו כשר, 1ל"1ממוכות
 חלון שיש אף מחציה למפח ממורםא היוצאת מרכח ואם)עבאח"פ(

 מיעוך בלא גם מי"ג לריעותא תרתי בדיני אפרים חראשמתיר
 עוברת באינה פריפה בהפ"מ גם חלון דביש בפינרא משא"כבהפ"ם,
 שם. ל"ז מימן ביור"ד מהרש"א בגליון עיין מיעוךע"י

 םאק )שפ"ד לכו"ע כשר דממיכי ומורםא בועה וה"ה פלל.קםה(
 לזה וה הממוכים ופינרא מורטא האה וגם לשד( ם"ק ולבוששל',
 דכיון הממוכים ופינרי בבועה דמחמיר למאן אפילו לכואונ ג"ככשר

 בפ"ע עומדת והפינרא לפינרא נדחקת אינח גבוח אינהדחסורטא
 דבתרי שכתב ג' מעיף תבואח בפדי ועיין לחסורמא, סנקבתואינח
 חריאח בשר בתוך רקכון חעלו חמורםות אם אף כשר דטמיכיסורסא
 בתרי דהא שכתב םק"י זחב בשפתי אברהם בבית ועייןעיי'1,
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 כשרה, המורסא מו יוצאין רזלריוץ סרכא 14מ רגכם קסו(,כשר
 טרפה המוסא מהוך היוצא אחר למקום רבוקה סרכאאבל

 : פריאה אטום נמצא אפ יידסט.

 שהוא כל קסז( אטום מקום בה ונמצא שנפחוהריאה

 ח ב ? ה י ר י קמ

 הריאה, בשר בתוך רקבון העלו המורמות אם אף כשר דממיכימורמא
 במקום כשקיימי אבל הממפונות, בסקום קיימי בדלא דוקאדזה

 עיי"ש. בלא"ה פריפה בודאיהממפונות
 זח דין שמביא ל"ה מ"ק ל"ו סי' הב"א כתב פשר.קמו(
 בתלמוד, מוזכר שאין מחמת עה"פ להומיף שאין ופעםממהרי"ו
 שוה נעשה נפיחה וע"י ובולפת גבוה היא הנפיחה קודםואפילו
 כשירה, מוגלא מראה והוא מכמה קרום רק ואפילו הריאהלבשר
 )שמלה טריפה המורמא מתוך היוצא אחר למקום דבוקחומירכא
 כתב פ"פ שמועה ביבין והרשב"ץ שם(, מ"ז סעיף ל"ט מימןחדשה
 הרגש שום חריאה לבשר שאין בבע"ח הטבעיים הרופאיםהמכמת

 מרגיש חולי מחמת הקרום ורק לה, יכאב לא גדולה אף מורסאלכן
 שם. עיין וכו' כבדה שהמורמא מפני הרגהכאב

 אטום רבינא אמר ב' מ"ז חולין בגמרא פריאה. אטופקמז(
 מחמת ודאי מוגלא בח אית אי לה וקרעינן מכינא מייתינןבריאח
 אי רוקא או גדפא עלה מותבינין לא ואי וכשירה, הואמוגלא

 דמטמטם דוכתי אטום רש"י פירש פריפה, לא ואם כשירהמבצבצת
 ריאה הל"ו, מהל"ש פ"ו הרמב"ם כתב וכן בגביה, זיקא עיילולא

 ואינו בו נכנמת הרוח שאין שהיא כל אפום מקום בהשנמצא
 המקום קורעין אותו בודקין וכיצד וטריפח, כנקובה זו הרינתפח
 שמחמת מותרת ליחה בו נמצאת אם נפיחה בשעת נתפחשלא
 עליו נותגין ליחה בו נמצאת לא ואם הרוח שם נכנסה לאהליחה
 נתנדנד אם אותה ונופחין בחן וכיוצא כנף או תבן או רוקמעפ

 מכין מביאין אפום מקום בה שנמצא הריאה פ' סעי' ל"וסימן וביור"י עכ"ל, לע~ם נכנמת הרוח שאין טריפח לאו ואםכשירה
 שמחמת מותרת ליחה בו נמצא אם האפום למקום סמוךוקורעין
 עליו נותנין ליחה בו נמצא לא ואם הרוח שם נכנם לאחליחה
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 ש"( מקום באיזה בנפיחה, עולה ואינו בו, נכנם הרוחשאין
 מקום היטב קסס( בירים מטשמשין שיהיה, צראיזה

 ח פ ז ה י ר 1 קמ

 בא הרוח שהרי בשירה נתנדנד אם נרצה או תבן או רוקטעם
 ראייה דאיזה בזה הפוסקים ונסתבכו עכ"ל, פריפה לאו ואםשם
 הצדדין מן הנפיחה ע"י שנכנם הרוח דילסא כזאת מהבדיקהתהא
 הלשון שכתב השו"ע דכוונת פירשו לכן האטוס, ממקום ולאבא

 קרוטי את דקורעין אם כי הריאה בשטח לא האטוס למקוםסמוך
 והתבו"ש, הש"ך כוונת הוא וזה לבשר, ססוך היינו בלבדהריאה
 כפי הבדיקה אופן שביאר כ"א, ח"ב מלכיאל דברי בשו"תועיין
 בנידון הבדיקה של הזהירות דכל שכהב מי יש אסנם בעצמו,שנהג
 שיבדק איך קפידא אין ובדיעבד תומרא ליתר כהעדפה רק הואזה
 השלחן(. )ערוך כשר האטום מצב ונשתנה שנחלף כלרק

 העב, במקום שהיא בסומכא בין פירוש מקום, גשפיזהקסח(
 יהודא" לחם "בית מספר לאפוקי הדק מקום שהוא בקלישאובין
 בסומכי אם כי הוי לא דאטום שכתבו הבדיקוה, חיבוריוקצת
 כהרמב"ם זה בדין נקטינן דאנן כשר כקלישא אבל העב, במקוםדהיינו
 באומא, או באונא הוא אם בין הילוק אין וגם והבו"ש(,)שמ"ח
 של בגופו כנמצא דינה בורדא כ"ש אטום סקום נמצא אםוה"ה
 ונמצא מקמא יתרת או דאונות בדרי יו;דת אם וכן דבריו, לכלריאה
 קכ"ו סעי' תבואה )פרי הריאה בשאר כמו דטריפה אטום מקוםבה

 האפום על בועה נמצא אם ט"ו ס"ק זבח חמנחת וכתבעיי"ש(
 תבואה הפרי אךטריפה,

 סע-
 מסתבר דאדרבה וכתב עליו השיג קכ"ז

 נאטמה בועה של המונלא שמחמת דו~לינין האמום טצלתדהבועה
 וטריפה בדיקה מהני לא האפוס במקום רות מליאה בועה נטצאאבל

עיי"ש.
 באותו שם למשמש יש אטום כשבא תרוקח כתב פידים.קמפ(

 ליחה אית אי בנפיחה, תעלה אם לראוו; שנתרכך עד הרבהמקום
 אטום במקום תראה ואם כשירה, גרקב בשר או עכור דם אובה
 בדיקה וא"צ אמום ודאי אז האטום במקום מעט נמשך אדוםחופ

 ולבדוק החוט לנקוב צריך אז לבן התופ אם אבל וטריפה,אחרת
 ל"ג סעיף ושם"ח ופ"ד פ"ג, מ"ק התבו"ש וכתב שלמים,,)זבחי
 מהני לא המחבר שכתב אטום דבדיקה ימם בהגה ולבו"שול"ד
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 טים הקנה לתוך יתנו וגם הסטפונות, יפתחו אולי קע(האטום
 ח ב ז ח י ר ו קם

 רובה או שלימה אונא באפום אבל האונא, במקצת באמוםאלא
 ואע"פ זו, בדיקה מהני לא דאסא כמרפא מיעום בהאי נשאראפילו
 עליה ונתן הקרום בקריעת שבדקה אף או מוגלא בה ונמצאשבדקה
 או מיעוך ע"י המוגלא יצאה אא"כ מספק מריפה ובצבץ רוקמעט

 עיי"ש, ממלאכתו בטלה אמומה רובה או שלימה אונא דכיוןפושרין
 והעלה התב"ש על השיג קע"ג ורא"פ קל"ד סעיף תבואה בפריאך
 יש שלימה אונא בנאטמה אף הקרום בקריעת מבצבץ הואשאם
 כתב כ"ז סימן סוף זבח התורת גם שם, עיין וכו' בהפ"םלהקל
 אמום לאסור דאין קכ"ח ס"ק הפר"ח כתב וגם עיי"ש, לדינאכן
 כשאינו אפילו להחסיר כתב בכנה"ג אך לעבר, מעבר שהואאלא
 ולבו"ש( בתב"ש )ועיין לדינא וזה עיי"ש הריאה של א' בצדרק

 קם"ד ט"ק תבואה ופרי אפרים ראש ועיין האטום. מקוםקע(
 הרבה למשמש אטרו שלא משמע והשם"ח הרם"א דמלשוןשכתבו
 גם כשנותן אבל הקנה לתוך פושרין כשנותן אלא האטוםבמקום
 כדי הפעם עוד ג"כ שימשמש בדבריהם נמצא לא בפושריןהריאו
 כתב מריפה הוא דאמום והטעם שם, וכו' ההוא במקוםשיתרכך
 האחרונים הביאו הרשב"א מעם א' טעמים ב' בזה שישהפרמ"ג
 דריאה לתא טשום לאו האמום מריפות וא"כ הלב על מניףשאין
 נקובה סוג תחת זה מנה מהל"ש בפ"ח והרמב"ם לב, טשוםאלא
 להרשכ"א המעמים בין והנפ"ם לקותא, דהוה כתב ורש"י לינקב,שסופו
 שניהם שאין לריעותא תרתי מקרי לא וכדומה האמום על תלויח אובועח

 הלב, על מעיד וזה הריאה על מעיד שזה אחד ענין עלמעידות
 ולהרמב"ם מריפה, להרשב"א החזה במיצר הדופן נגד אמום אםומיהו
 תרת"ל בין לקותא דהוה ולרש"י להכשיר, יש במיצר אם לינקבדסופו
 הסירכות כל ל"ם בסימן דאוסרין לדידן ואף מריפה, לדופןובין
 לצדד לפעמים ויש בקיאים, שא"א המעם מ"ם החזה במיצראף

 ויש בכו"ע מריפה האמום מטעם ואלו שם, שיתבאר כמולהקל
 אמום הנ"ל הרשב"א למעם ולכן עיי"ש, הפירושים ככללהחמיר
 בפירוש כתב מהל"ש( )פ"ז הרמב"ם אולם להקפיד. אין שהואבכל

 וכן נקב מחמת הוא האמום דפריפת כשיטתו שהוא בכל טריפהדאטום
 הרשב"א לדעת נוטים האחרונים מחפוסקים רבים אכן ל"ו. ביו"דנפסק
 האמום שיהא דבעינן היינו חילוקים, כמה חאמום בענין מהלקיןולכן
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 בסמפונווז יש אולי קעא( הקנה וינענע רותהין, ולאפושרין
 פושרין מים לתור הריאה יתן או המים, עם ויצא סותםרבר
 הקרום בנחת יקרע יועיל, לא זה כל עם ואם את"כ,וינפת
 או עכתי רם או מונלא שם ימצא אם האמום, במקוםלבר
 לא ופשם לצאת. עתיר יה היה רבחייה כשרה, נרקבבשר
 נוצה או תבן או רוק האמום מקום על יניח כלום שםמצא
 שם, בא הרוח שהרי כשרה, מהנרנר ואם הקנה ררךוינפת
 להחופאות עתיר אינו כך כל שנתקלקל כית לאואם

 במקום העם קעג(, ומרפה הלקותא מחמת העור גםותנקוב
 ח פ ז ח י ר ו קס

 )ועה"ש(, הריאה של במומכא העב בחלקי ושיהא לעבר מעברמותדד
 פעל"ע אמום שיהיה וא"צ בכ"ש אפילו שאפום משמע בנה"כועיק
 כ"ה(. סעיף ל"ו מימן דעת ובופתי בזה בכנה"ג)ועיין

 בשר שנתרוקן האונות בשיפולי מצוי ולפעמים חקנה.קעא(
 כך כל ודבוקים מסובכים הריאה צדדי 'מני של והקרומיןהריאה
 אטום של תשש משום בזה לפקפק יש לשם נכנס הרות שאיןעד

 דקיי"ל לדידן דאפילו כ"ה, ס"ק שפ"ד עיין השחיטה( )תורתבריאח
 אפ"ה בבדיקה, בקיאין אנו אין מדינא בדיקה שצריך מקוםדבכל
 ולחטרון לפעות לתוש ואין בזמה"ז דידן אכדיקה אף בזה לסמוךיש

 הנפיתה אתר קצת מתנדנד שאפילו בשם"ת ועיין עיי"ש,בקיאות
 משמוש, נפוחה, להתיר, חאפום בודקין דרכים ובשבעה שם, עייןכשר,
 אף בהקנה שנותנים והמים שופפרת, נדנוד, מוגלא, פושרין,היפוך,
 רק כשירה מעל"ע בריאה היו שהמים ואף שרי קצתשהמים
 קפ"ז, סעי' בפרת"ב ועיין סק"א(. כ"ז מי' מהרש"ק )תו"זבהפ"ם
 הרבה להשהותה שלא ליזהר יש דלכתתילה כך לדינא בזהשכתב
 יש בנפיהח ועלתה הרבה הפושרין ושהה עבר אם בדיעבדאבל

 בתוכה המים כששה בדיעבד להתיר יש בהפ"ם דרק ולדינאלהכשיר,
 רותתין המים יהיו שלא ליזהר דצריך השס"ת כתב וגם עיי"ש,הרבה

 עיי"ש. יבש אפילו לרכךשבפבעם
 כתב כ' י"ב, ס"ק הרם"ו בשם משה ימין ובטפר וטריפה.קעב(

 וגשניהם טבלה, כשה דק ב( קשה, א( : אמום מיני ב'שיש
 טריפה. מתפ, תחיבת ע"י עובר חרות איןאם
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 רק מקרי לא ראמום כשרה, מוגלא מראה לעור ישהאטום
 שאינו רק האטום בנמקום קעב( ריאה מראה לעור ישאם
 אם אבל וטרפה, להתרפאות עתירה אינה אז בנפיחה,עולה
 טינרא אלא הוה לא מוגלא מראה האמום במקום לעוריש
 עולה שאינה ראע"פ בריקה, בלא וכשרה מורסאאו

 הליחה להוציא וסופה נאממה, ליחה מחמת וראיבנפיחה
 כשרה. ולכן ולהתרפאותלחוץ

 : האטום טן יוצא טרטא אם יטע*

 סרכא מיבעי "א קעד(, האטום מן יוצא סרכאאם
 ח ב ז ה י ר ו קם

 כשמראהו אלא אטום מיקרי ולא . שם ובהג"ה ריאה. טראהקעג(
 טינרי אלא אינו למוגלא דומה מראהו אם אבל ריאה לשארדומה
 הריאה אם אבל וז"ל השמ"ח כתב וכן שם וכו' בדיקה בלאוכשר
 סורסא או טינרא אלא אינו למוגלא רומה ומראיה קשה הזהבמקום
 והדרה נאטמה ליחה מחמת ודאי בנפיחה עולה שאינה דאע"פוכשר
 ממך ומחריביך מהרמיך מימן נתן ומהר"ץ עיי"ש, וכשירהבריאה
 יציבא : סימן ועוד טריפה, ריאה מראה לו שיש בשביל פירושיצאו,
 אלא ריאה מראה לו שאין בשביל פירוש שמיא, בשמי וגיוראבארעא
 אפרים וראש קל"ג סעיף תבואה הפרי וכתב כשירה, מוגלאמראה
 ריאה לשאר דומה שמראהו אלא מקרי לא שאטום מ"ש קע"גס"ק
 שאינו אחרת מראה נמצא אם אבל ריאה, למראה שרומה דוקאר"ל

 בלא"ה הכשרות מסראות שהיא אע"פ האטום במקום הריאהממראח
 עיי"ש. לריעותא תרתי דהויטריפה

 הרמב"ם דברי ביאר משנה הלחם האטום, טן טירכאקעד(
 ואי הסירכא להפריד נהגו סאטום לדופן סירכא הל"ו, מהל"שבפ"ז

 נמצא אם נתפח שלא המקום אותו קירעין לאו ואם טריפהמבצבצה
 שם יש והרי בצבצה לא ודאי הליחה שמחמת טריפה היא ליחהשם

 פעם במים אותה בודקין אז ליחה שם אין ואם נקובה, והיאסירכא
 עיי"ש, אטום מקום כדין טריפה לאו ואם כשירה מבצבצה איאהרת
 סירכא נסצא ואם : כתב ע"י בשם כ"ב סעי' ל"ו סימן בבאה"םועיין
 בדיקה לה אין הבועה מן היוצא מסירכא גרוע שהי' אטוםבמקום
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 לא קעה( תלויה סרכא רק אפילו אלא - אחר למקוםרבוקת
 לריעותא. תרתי משום קע~( ומרפה בדיקהמהני

 ח פ ז ה י י 1 "ט

 כשהיא סירכא דהא בריאה נקב יש א"כ מבצבץ אי מם'ונלהכשירה
 ועיין עכ"ל, ופריפה אפום היא א"כ טבצגץ אינו ואם פריפה,מבצבץ

 ולא בדק דאי אינו, דזה שכתנ ה' מי' היור"ד צבי תפארתבתשובת
 מם"נ ליכא בצבץ הקרום כשקרע ואת"כ המירכא שעכרה אחרכצבץ
 האפום דהא בצבצה מדלא נקובה היתה לא דתחילה סוכה דהאוכשר.
 לקיים יש אך שלם, היה תהילה ע"כ העור כשקרע הבצבו.ן עיכבלא
 מהמת היה שהאפום דתלינין בתוכו מונלא באם הג"ל הע"ידברי
 עיי"ש, אפום היה בצבץ שלא דמה ראיד הנפיהה אין אומוגלא
 טריפה האפום מתוך הסירכא דהא הע"י על חולק התבו"שוגם

 נכון דלכוטהילה הזבח המנהת וכתב עיי"ש, לריעותא תרהימחסת
 בתכן ולא דוקא בפושרין או ברוק בצבצה אם האטום לבדוקיותר
 יוכל הבודק של פה נשימת ע"י להתנדנד המה שקלים כיוןונוצה
 היפב שראה כל בדיעבד אבל הדיאה, רות מחטת שמתנדניםלפעווז
 שינפה אלו בכל זריז להיות וצריך כשר, הריאה מרות פתנדניםשהם
 עיי"ש. בהנם יטריף היפב ינפה לא שאם היפבנראוי

 לההמיר דאין כתב א', מ"ק ל"ה סי' לב"ש ועיין תלויה.קעה(
 אבל הבצבוץ, בדיקת ע"י הניכר מהאפום היוצא בסירכא אלאבזה

 דבוקה סירכא סמנה כשיוצא אף הליחה סציאות ע"י הניברבאטום
 אבל להוש, אין ומישמוש מיעוך ע"י עוברת שהסירכא כלמ"ם

 דבוקה או תלויה דמירכא : כך בזה לדינא כתב קכ"ח מעי'בפרת"ב
 מוגלא מציאות ע"י ניתר אם אף להכשיר יש חלון עם מחציולמטה
 כמדרן כסירכא זה והרי מונלא מהמת הוא שהאפוט שתוליןלפי

 שעוברת שלכ"ס דבוקה סירכא אכל להכשיר, שיש מטורמאבתלון
 שהאפום אף להתיר אין האמום מתוך שיוצאה ומישמוש מיעוךע"י
 עיי"ש. מונלא מציאות ע"יניתר

 מהטום הפעם מ"ו מעיף ל"פ מי' השמ"ה כתב וטריפח.קעו(
 אפ"ה ומשמוש מיעוך ע"י הריאה מן כשהולכת אפילו לריעוהאתרתי
 להקל יש דבהפ"מ שכתב ו' מעיף הזבה במנחת ועיין עיי"ש,פריפה
 הוי דלא מיעוך ע"י עוברת כשהמירכא כסדרן שלא בדבוקהאף

 האפום בין מפסיק דהעור תכופים הריעותות דאין כיון לריעותאתרתי



 זפחים שלטקוטן2ש

 : פרופן לטכח או לרופן האטום טקהע נטרך אפ ויןעא.

 אח( ברופן למכה או קעז( ירופן האטהם מקום נסרךאם
 מקום כך אחר וקרע בצבצה, ולא בטיעוך עברהההטירכא
 כשרה. ובצבצההאפום

 ח ב ז ח י ר 1 קם

 שבמינרי מוגלא כעין קשה ההיא שהמונלא כשראה לא אםלתמירכא,
 בתבואת ועיין עיי"ש, מריפה לכ"ע אז הסירכא בדיקת מעכבתשזה
 שם. נ"ח מעיף ל"ו מיסןשור

 קם"ג מ"ק ל"ו סימן ומוף ע"ו מ"ק בלבו"ש ועיין לרופן.קעז(
 באופן האפום על ריעותא שאר או מירכא נמצא אם דאףשכתב
 ההזה במיצר הוא אם מקום מכל לריעותא תרתי סשום ליהדאמרינן
 להקל לממוך יש בכה"ג מ"ם מגין דחדופן ס"ל דלא לדידן אףכשר

 דאם כתבו שם אפרים וראש קל"א מעיף תבואה בפרי אבלעייקש,
 יש לדופן משם סירכא ויש ההזה במיצר הדופן כנגד אטוםנמצא

 אם בדופן ההזה במיצר מירכא להכשיר שגהגו במקום אףלהפריף
 הלכה. וכן עיי"ש ופריפה טפי חמיר אטום שיש דבזה אטום, שםאין

 שכתב כ"ב מעיף ל"ו מימן בבאה"פ עיי1 פדופה לבונהקעה(
 ומירכא בדופן ומכה בריאה אפום להכשיר שנומה דק"נ כגה"גבשם
 האטום ובודקין המכה סן באה שהמירכא תלינן למכה אפוםממקום
 האפום במקום טוגלא נמצא אפילו זה שדין ונראה כשירה, מבצבץאי

 מכשול נתן היפב שהבאר קם"פ מ"ק אפרים הראש וכתבעיי"ש,
 בדופן, במכה להמכשירים דוקא קאי דזה פירש שלא במהלהמעייניס

 כאן הי' לא אפילו בזה להקל הלילה אלו מדינות מנהג לפיאבל
 כמדרן שלא מירכא כל להפריף נוהגין שאנו כיון פריפהאטום
 דאפילו בזה שמיים קל"א סעיף תבואה הפרי וכתב בדופן, מכהכשיש
 ימין במפר וכתב עיי"ש, להקל אין מיעוך ע"י עוברת הסירכאאם
 שיש אף בדופן למכה מאטום מרכה הרם"ו בשם י"ב ס"קמשה
 ספרו במוף הנדפם היים מים באר בקונפרם וכ"כ כשירה,מוגלא
 בסנהת ועיין מק"ו, י"פ מי' רצון זבהי במפר וכ"כ הכנח"ג,בשם
 אף להתיר יש מוגלא סציאות ע"י הניתר דבאפום שכתכהזבח

 להקל יש ומשמוש מיעוך ע"י המירכא עברה אם וע"כ לדופןבסרוכה
 והעלה עליו השיג א' אות יהודא המנהת אך עיי"ש, עכ"פבהפ"ם
 עיי"ש. אופן בשום בזה כלל להקלדאין
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 : נפוחה חריאה נמצא אפ יתעב.

 של חריות עיקר כמו נפוחה דשפיאה בצמצאת אםקוט(
 קסא(. טספק במרפה קם(רקל

 ח פ ז ה י ר ר קם

 ל"ב מוכה בגמרא )גישוושייז(. כמו שנראה נפוחה. הריאהקעפ(
 שנעשה קשה חרות רש"י פירש כשר, לחרות דומה פמול חרותא'

 מתקשה והשדרה הגשמים בימות נושרין עליו הלולב דרך שכןחריות
 פ"ח הרמב"ם וכתב להתקשות, התחיל לחרות דומה עץונעשה
 תומפות כי סספק פריפה דקל של כחריות שנפוחה ריאה הל"חמהל"ש
 מעי' ל"ו מי' יור"ד בשו"ע כתכ כחמרון, הוא ושמא במפה משונההרוח
 אותה אוסרין דקל של חריות עיקר כמו נפוחה ושנמצאת ריאהי"ב

 ומהרי"וו בהגה, ומהר"צ והלבו"ש, הפר"ח וכ"ד כהרמב"םטמפק
 גבוה )שלחן נקטינן והכי כשירה רוח קצת כשנכנם אבל מ"ו,מי'
 במקצת בנפוחה להתיר כתב מ' אות וחצ"צ הדע"ת וגם ל"ו(,מי'
 במפר אבל כשירה, רוח קצת כשנכנם דרכים פרשת שו"הבשם
 להקל יש בהפ"ם מקצתה נפוחה דאם כתב רכ"ז מי' יוסףדברי
 לתר"ל. ריעותאואינה

 נקרע הקרום ואין יותר עוד אותה נופחים ואם רקל. שלקפ(
 לשיעור הגיעה שלא מימן וזה הלב, על להניף יכולה דאזכשר,
 דקל של כחריות והנה פ"פ( מ"ק ובלבו"ש )כנה"ג דקל, שלחריות
 וכתב מהרש"א(, )גליון כחריות ונפוחה רכה אלא שקשה הכונהאין

 שום בה יאמר לא נפוחה הריאה דכשנמצאת י"ז כלל הזבחבמנחת
 דם בקרישת למעלה הקנה פי נמתם שמא מקודם שיראה עדדבר

 נמצאת וע"כ ממנה הרוח יצא לא זה דמפני להיות דיכולהשחיפה
 נופין שאין לולב של כשיז ר"ל הוא דקל של וחריות עיי"ש,נפוחה
 3שלחן עיי"ש זקופין עוטדין אלא אילנורצ של עלין כשאר ולכאןלכאן
 דקלא( ערך 3ערוך דקלא, מתרנום יפרח כתמר צדיק על כיגבוה(,
 רק דקל של חריות עיקר בשו"ע שהלשון דעתם פומקים כמהאבל

 חריות מתם כתב מדלא הדקל של השורש היינו הענפים שלהעיקר
 שמ"א(. ל"ו תשובה )דרכי דקלשל

 הריאה שדרך משום זו לפריפה והפעם פפפק. פריפהקפא(
 מנפחת שהריאה ואלולי עליה תטיד ומרחפת בחייה נפותהלהיות
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 : שיבשה ריאח דיןעג.

 מהבי ולץא קפב( מרפה מבחוץ משהו שיבשהריאה
 ההו יבש ור ושיע רמי, כנקוב יבש רכלבריקה,
 ולכן בזה בקיאין אנו אין אולם בצפורן,כשנפרך

 ח ב ז ה י ר ו קט

 וכשנחתך שבלב החמימות מפני להתקיים הבהמה יכולה אינה הלבעל
 שחימה אחר כשנטצא ולכן ריקה, ונשאר מהריאה הרוח יוצאהקנה
 הרוח מחמת שאינה לפנינו הרי נפוחה האי א"כ נפוחה,הריאה
 לנמל וסופו הלב על לרחף יכולה ואינה לקותא מחמה אלאשבה
 יען מספק, מריפה ולכן בה שיש לקותא מחמת גופא הריאה אוהלב

 במישושד, ורכה נפוחה רק שהיא מחמת כעץ לקשה דומהשאינה
 רק היא ולכן נפיחותה לענין כ"א בקושיתה לחריוה דומהואינה
 סעיף ל"ו סימן הפנים ובלחם ובבה"י בשם"ח )עיין טריפהספק

 ל"ה~
 ריאה וא"ר ב', מ"ו חולין בגמרא חריאה. ינהי פדיןקפב(

 שתפרך כדי דרבא משמיה אר"פ וכמה, מריפה, טקצתהשיבשה
 ביה שליט דקא בכור אוזן גבי רבנן תימא אפילו וכו'בציפורן
 הדדא אוירא ביה שליט קא דלא ריאה אכל בריא הדרי לאזיקא
 שיפרך עד יבש מקום יש אם הל"ז מהל"ש פ"ת הרמב"ם כתבבריא,
 דכנטל הוא והמעם עכ"ל, כ"ש, אפילו וטריפה כחסר ה"זבציפורן
 ובשו"ע בציפורן, נפרכת שתהא ובלבד הריאה נקבה כאילו והוידמי

 שהחא והוא מריפה מקצתה אפילו שיבשה ריאה י"ג סעי' ל"ו סי'יור"ד
 הויאה בשו ש בצפורן משרטט ואם . ובהגה וכו'. בציפורןנפרכת
 מהר"י של ובבדיקות שם, וטריפה יבש מקרי בתוכה השירפוטונראה
 במים אותה בודקין אז בציפורן נפרכת לא שאם כתב ו"לווייל

 כשירה בריא הדר אי הקנה לתוך היינו בתוכח מים שיתןפושרין
 דהא קצ"ב ס"ק ורא"פ קם"ח, סעי' בפרת"ב כתב טריפה. לאוואם

 אם דוקא בתוכה השירמומ נראה שיהא או בציפורן שיפרךדבעינן
 בנפיתה עולה אינו אם אבל הזה, במקום שם בנפיחה עולההוא

 נפרך לגדר היבשות הגיע שלא אע"פ היבשות מחטת הזהבמקום
 דאף הוא דפשומ המנה"ז וכתב אטום, כדין ודינה טריפה,בצפורן
 הוא דיבש כיון בורדא ~כמו בטשהו יבש פומל דאונא בדריביתרת
 עיי"ש. נקבמטעם
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 בתוכה השרטום ונראה הךיאה על בצפורןכשטשרמם
 באהעך ניקב יאפילך קשג(, יבש ליה הוה ד י מ חוזרואינו
 לבדם. השפומט נתייבשו שמא טרפה, דם רוצאמקום

 : חגוף פחלל מיפ נטצאו "פ יטעי*

 היפב הריאה לנפח צריך הנוף בחלל מים נמצאואם
 עומרים שהמים טפני יבש, טקום שם אין אםולברוק
 ורוב נקבים שם יש אולי או משם, נרחו ולא יבשבמקום
 אדומות. נקורות שם שיש במקום נמצאיםנקבים

 2 שחפרה רש" דיועףנ

 המא דטקכצית 14מ קפו( להטריף המנהג שהסרהריאה
 "ך", כזה פשוטה בכ"ף ולהכשיר "כ", כזה כפופהככ"ח

 ה ב ז ה י ר ו קט

 ס"ו, ס"ק ותב"ש כ"ח, סעיף ל"ו סימן שמ"ח עיין יפש.קפג(
 מעצמו כשחוזר אלא לקדמותה את"כ כשחוזר להתיר דאיןשכתבו
 ע"י או ידים משמוש ע"י רק מעצמו חוזר אינו אם אבללאיוננו
 מהני לא כלל השירפופ נראה ולא לאלתר חוזר אפילו יתירהנפיחה
 עיי"ש, דם ומוציא מקום באותו ניקב שאם אע"פ ופריפה יבשוהו"ל
 הגוף בחלל םים נמצא דאם קם"ב סעיף ל"פ סי' תבואה חפריוכתב
 עיי"ש זה אחר לבדוק וצריך הריאה ליובש לחושיש

 הריאה א' מ"ב חולין בטשנה טפחהן4 הרהשה חפרהקפד(
 ובגם' חממפונות, לבית שתינקוב עד אוסר ר"ש שחסרה, חושניקבה

 היינו מבחוץ אילימא תסרה טאי שתסרה או שניקבה הריאח ב'מ"ז
 חסרון, שמיה סבפנים תמרון מינה ושטע מבפנים לאו אלאניקבה
 שמעון לרבי אלא צריכא לא ניקגה, היינו אמרה ודקא מבחוץ לעולםלא

 חסרון בה דלית נקב ה"ס הממפונות, לביח שחינקוב עדדאמר
 בגמרא עוד ושם מודה, שמעון רבי אפילו חסרון ביה דאית נקבאבל
 שתינקוב עד אבא בר ירמיה א"ר תחליפא בר רבה אמר א'מ"פ

 הלכה שתיפה מהלכות ח' פרק כתב והרמב"ם שס, וכו' גדוללממפון
 חאונות מנין שחמר כמו ה"ז נקבה, שלא אעפ"י הריאה מגוף חמרז'

 נקבה %א הריאח מגוף חסר ח', סעי' ל"ו סי' יור"ד בשו"ע כחבופרפה,
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 אם ומשערינן קפה(. הריאה בשפולי ובין הריאה ברוהבבין

 ח 8 ז ח ורי קפ

 אם להכשיר המנהנ ה' סעי' ל"ו במי' כתב והרם"א אוסרין. וישכשירה,
 להניח יכול אם כ, . כזה ככ"ף אבל ך, : כזה ככ"פ הואהחסרון
 כשירה לא ואם ופרפה, חסרון מקרי אגודל אצבע החיאבהגומא
 החסרון אם וא"ל הנפיחה, אחר מבחוץ החסרון נראה אםוכ"ז

 בד"י בשם בד"ם וכ"כ פריפה, מרביעית ויותר כשירח,כרביעית
 בעלמא חומרא זו שמריפות פ"ו, ס"ק ל"ו סימן חפ"ז וכתבוכו',
 להפריף בודקים מקצת שכתבו כמו ולא וז"ל הרש"ל כתב וכןהוא,
 הבל הכל כי פשופה כף לבין כפופה כף בין ומחלקין כ"ףכמין
 לומר שרוצים ומה כשירה, בנפיחה שעולה היכא כל כי רוחורעיון
 יתרת הוי בכך מה אונות כב' דחוי כפופה ככ"ף חסרון ישאם
 כדאי שבוודאי וז"ל שמואל הזבח כתב וכן עב"ל, וכשר דאונאבדרי
 ס"ק ל"ו, סי' הכו"פ כתב וגם הפ"מ, במקום הרש"ל על לסמוךהוא
 ס"ק הפרם"ג וגם להכשיר, והפר"ח הפ"ז על לסמוך בהפ"םי"א,
 חסר אם אבל הפסיד, לא כפופה בכ"ף אף בהפ"ם המיקל כתבכ"ד

 יכולה אינה דשם כפופה בכ"ף דממריף למאן אומא בשיפוליהריאה
 האומא של וצידה גשיפוע הולכת דאומא משום כפופה כ"ףלטצוא
 פשופה כ"ף כמו החסרון נראית הריאה טתנפחת ואם הואארוך
 גדול עיון צריך לכן בתולדותי' הוא ארוך האוטא של שצידהמשום
 כגון אחרות כתמתות חסר הריאה ואם שטואל(, )זבחי חכםושאלת
 הוא ואם הפ"ם, בדאיכא ולהכשיר הפ"ם, בדליכא להחמיר יש לצורת
 סביב מקיף שהחמרון היינו כפופה, ככ"ף דינו ם כזה מתומהכם"ם
 )ב"א(. שבתוכו שלם חבשראת

 שכתב צ"ב סעיף תבואה בפרי ועיין הריאה. 8הפיפוליקפה(
 שחחמרון דחיינו הריאה שפח על הוא אם בין בזה חילוקדאין
 שיפולי שנפגם דהיינו בשיפולי שהוא ובין פשומח ככ"ף השלםמקיף
 המנהג זה בכל פשופה ככ"ף הפגם שנראה עד לעבר מעברהריאה
 אין כי בשיפולי דדוקא בהגה מהר"ץ שכתב כטו ודלאלהכשיר,
 דוקא כותבים יש פומקים כמה הביא וכנה"ג וכשירה, בזהחילוק

 כגוז חסרה חריאה כשנראה לאסור שרוצים יש עיי"ש,בשיפולי
 בנפיחה עולה אפילו הריאה גב על חסרון או קמפ או סדקשיש
 כתב מהר"ץ אגל מבחוץ, חסרון דהוי סשום קיים, וחבשרוז~טד
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 הבשר מקיה יו( החםרון שיהא צריר הריאה ברוחבהה*
 ופחות בינוני, אגורל אצבע שיעו שהוא הנפיחה, אחרשלם
 חמרע אפילו פשופה ככ"ף הא החסרון אם אבל כשר.מזה
 ער טעבר מעבר הריאה שפוטי נפגם אם וכן כשר.נרול

 קפ( אגורל להניח יכולים אם כפופה. ככ"ת הפגםשנראה

 משרפה. קפח( הנפיחה אחר הפגם טתוךבעוני
 ח פ ז ה י ר י קמ

 בשל להקל ונכון חסרון זה אין בנפיחה ועולה קיימיןכשהקרוסים
 שמואל( )זבחי הזקן קלונימוס ור' המרדכי פסק וכן וכשירה,ישראל
 טבצבץ אינה אם לראות פושרין במיס הנפיחה אחר לבדוקוצריך
 שם(. תבואה)פרי

 קי"א, ס"ק ורא"פ צ', סעיף בפרת"ב וכתב חחיטרוךקפו(
 ככ"ף חסרון נטצא אם בוורדא אבל הריאה כשאר הוא זהדכל

 להפריף יש סמפון שס שיש הדק במקום הוורדא נשיפוליכפופה
 זכח התורת אבל עיי"ש, אגודל כרוחב מחזיק החסרון כשאיןאפילו
 דהיכא לדינא וכתבו עליו שהשיגו צ"ח, ס"ק ובמק"ם ה', ס"קשם

 מבשאר יותר להחמיר אין בוורדא גם מתולדה הוא שכןדגיכר
 עיי"ש.הריאה

 וז"ל כתב ע"פ, ס"ק ל"ז, סימן הפנים והלחס אגודל.קפז(
 מן אצבעות ד' והוא לארך, אגודל אצבע בכל שמשעריןשמעתי
 וכיצר עכ"ל, מעב"ל בבועה כדאמרינן בדקה וב' בגסה,השיפולי
 שאז בעוביו האגודל שיכניס לא וז"ל: בב"א כחנ באגודלמודדין
 רוחב שהוא צידו דרך אלא השיפולי מן רחוק הפגם סוףאין

 סגיע נמצא הפגם, לאורך האגודל רוחב שנכנס שכיוןהאגודל,
 שם מסתימין הסימפונות ולפעמים מהשיפולי אגורל כרוחבבריאה
 להקל יש בהפ"ם אכן עכ"ל, מהסמפונות מעפ נחסר שמאוחוששין
 מ"ה ס"ק תב"ש ועיין יצחק(, )לקיפת הנ"ל הפגים הלחסכדעת

 מבחוץ חמרון הריאה על נמצא דאם שכתנ ה' פעיף ל"וובשס"ח
 ריעותא סתם עכ"פ מ"ם להכשיר הקי"ל אף אגודל מחזיקשאינה
 עיי"ש. לריעותא לתרתי מצפרף ריעותא סתם עוד יש ואםהוי

 ס"ק שור ותבואות חדשח שמלה ועיין חנפיחה. אחרקפח(
 ככ"ף הפגם ונראה לעבר מעבר הריאח שיפול נפנם דאם שכ'מ"פ
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 : ח5רה( 5ה )שטוטסע ראוואמא ריאח 1יןען.

 כשנופחין קול שמשמעת הברה, בה שנשמעריאה
 דאין האירנא רלכן קסט( דגמרא מרינא בדיקה צריכהאותה,

 ח 5 ז ה י ר 1 קם

 הנפיחה אהר הפנם לתוך בינוני אבודל להניח יכולין אםכפופח
 לקלקולם וחיישינן לממפונות סמוך הפגם הרי כ"כ שנפגם כיוןמריפה
 שהחיסרון ניכר אם בזה מכשיר מ"ד מ"ק הלבו"ש אבלעיי"ש.
 וגם עיי"י?, מתולדה מטפונווע קלקול חשש ליכא כי סתולדההוא
 להחמיר מ"ש דכל קי"ג מ"ק ורא"פ צ"ב, מעיף רנבואה בפריכווב

 הפגם עוקצי כשב' רק הוא כפופה כ"ף כרנמונת בשיפוליכשנפנם
 תמונת כסו דהו"ל כשר מחברו ארוך א' עוקץ אם אבל לספהשוים
 גדול עיון שצריך כתב כ"ב סי' שמואל והובח עיי"ש, פשוטהכ"ף

 בשיפולי הנסצא הפגם אבל שם, וכו' בזה להקל אם חכםויטאלת
 העקלי"ך בשם קוראים והשוחפים מעלע"ב קפן מקום רק שנפגםאומא
 מעיף בקומץ הזבח )מנחת בכ"ם וכשר סתולדה הוא שכן 3ראהוה
 מי' חיור"ד מופר חתם בתשובת ועיין כ"ג( סי' הרא"* ובשו"תפ'
 ולפעמים האומא בשי*ולי שהן העקלי"ך שקורין הפגיסות בדברל"ת
 שכל וכתב עי"ז, כקמפים ונראה הפנימות את מחבר עור שלשפה

 הרבה מקמיפים אם רק ריאה, דלדולי רק שחוא הסכיסוהבקיאים
 עיי"ש. לאחרים לאמור מורה אינו אבל בזה מאד נוקףלבו

 ב' מ"ו חולין בנמרא קי. וטבמטטעת ראוווטא רהטחקפפ(
 מותבינן אוושא היכא ידעינן אי דאוושא, ריאה האי יומף רבאמר
 כשירה לאו ואם פריפה מבצבצה אי גילא, או רוקא או נד*אעלה
 ומותבינין פשורי דמיא מתיכלתא מייתינן אוהטא היכא ידעינן לאואי
 מותבינן אלא דמפרשי, לא, בקרירי דכווצי, לא, בחמימי בגוח,לה

 רטעאה כשירה, לא ואי פריפה, מבצבצא אי לה ונפחינאבפשורי
 אותה מקשין דמפרשי רש"י פירש וכו'. אינקוב לא עילאהאינקב
 ונכנם הנקב דדך יוצא והרוח התחתון בקרום רק הנקב אםכאבן.
 מהלכות ו' פרק הרמב"ם כתב וכו', קול ומשטעת הקרומים ב'בין

 אם אותה, כשנופהין הברה בה שתשמע ריאה ז', הלכהשחיפח
 נתנדנד אם בו וכיוצא תבן או רוק עליה מושיבין המקוםניבר

 לא אם ב*ושרין, אותה סושיבין חמקום ניכר לא ואםפריפח,
 סימן וביור"ד עכ"ל, חקרומים ג' בין תנחג הרוח בודאיטגקבק
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 שטשם הטקום יורעין ואפי5ו פרפה, בבריקה בקשיןאנו
 קי(. בריקה 5ה טועי5 אין יוצאהקול

 ח פ ז ה י ר י קט

 חנ"ל, הנמרא כלשון וכו' הברה בח שנשמע ריאה ד' סעיףל"ו
 או חםין ביים אחת פעם אותה שמו ואם ד' בסעיף כתבורם"א
 שחביא הר"ן כדברי בפושרין, אפילו בדיקח לה אין שובקרים
 הנקב, סותמין קרים הריאה כווצי חמים כתב סק"ה הפ"זהב"י,
 בבדיקה אנו ובקיאין הד"ם, וכם"ש כהר"ן, עיקר כתב סק"תוהש"ך

 מיוחדת. לבדיקח וזקוקה בקיאין, אנו שאין שכתב כהאגודה ודלאזו
 את ונופחים פושרים מלא בכלי הריאה את ששמים חבדיקהאופן

 )בלעזעלפ( אבעבועות כעין סעלים המים אם חזה, במצבהריאה
 שהעידנא שכתבו מי ויש ופריפה, נקובח הריאה כי חיאאות
 חאגודה, רעת שזה לעיל שבארתי כמו זו בדיקה לקץטות בקיאים אנואין
 בכל שטתירין מהמחברים יש גט מקילין, סרובח בהפסד סקוםמכל
 לחעיר יש ואגב )תוה"ש( הנוכחית בדיקתינו על נם לססוךענין
 של קול משמעת של זה מקרח )חגדולים( המנושמים בפריםכי

 הממפונות הללי שרחב יען הקרומים, נקיבת על ראיח שום איןהריאה
 שמשמעת ריאה לבדוק נוהגים שאין העידנא סחבודקים וייט לזה,נורם
 להחמיר נכון אמנם בלבד, והכרה הבקיאות עפ"י רק וסכשיריםקול,
 אם לעיין ויש הנמיון(, עפ"י דוד )בית יפעות אפשר לפעמיסכי
 הקרומים, שנקבו ונמצא ובדקוהו הקול נשמע יתירת חנפיתהע"י
 דרך אם להבין בקיאות לזח וצריך יתירה, בנפיחה תנקב תוליןאם

 ט"ה(. לאו תשובה )דרכי וצ"ע בזה נקב לפעול יתירהחנפיחח

 אנו אם זה לענין מ"ש ז' מ"ק עבאה"פ טריקח. לח טיןקצ(
 פ"ו ס"ק ותבו"ש ז' סעיף בשם"ח ועיין בזמה"ז. זו בבדיקחבקיאים
 אפילו בזה בדיקותינו על לממוך אין הזה דבזמן לדינאשכתבו
 בכ"מ ופריפה בדיקה מהני לא הקול יוצא שסשם המקוםיודעין
 ונפחוה אתת פעם קול חשמיע אם ואפילו השס"ח כתב וגסעיי"ש,
 בנפיחח בקיאין לא דאנן פריפה מ"ם קול משסעת ואינת כךאחר

 עיי"ש, קול, מפקי הוי כדמעיקרא ממהט לנפחה ידעינן הוי איואפשר
 תשמיעה ולא בראשונה חריאה נפחו שאם לי יראח כתב חז"תאבל
 מקום בכל לחתיר יש קול וחשמיע שנית שנפחוה אירע ואח"כקול
 ימפח ולא שלישית פעם עוד לנפוח חזרו אם ואצ"ל בדיקה,ע"י
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 : רהאח צטקח דיןעז.

 נצפטקה הריאה כל אם : הוא דןרין קצא( הריאהצמהה
 להיות באה לא ועריין וכטושים צמוקים כטושנעשית

 ח פ ז ח י ר 1 קט

 שלשלת בספר כתב עיי"ש, בדיקה ע"י להוזיר שיש קול להשמיעעוד
 בריאה הקבוע הקנה המבע מחכמי הישועה, מעייני טפר בשםהקבלה
 הקולות להוציא עשיות והפבעות והקולות, האויר וגכנם יוצאממנה
 תמה שרו"מ מה י"פ, סי' קנ"א מ"ת פופו"ד כשו"ת כתבעיי"ש,
 ראיה ומביא הקנה, אלא הקול משמיע הריאח שלא שכתב הב"יעל

 יש הגה הקול, מוציאה דהריאח י"ב פ' קחלת פ"ח, ויקראממד"ר
 קול משמעת הקול", "מוציא ובלשון קול", "משמעח בלשוןחילוק
 נשמע ולא בנחת משמע קול ומוציא מרחוק, שנשמע רם קולמשמע
 משמיע והקנה להקנה, בנחת הקול מוציאה הריאה היינומרחוק
 זו קול" "בת קהלת במדרש שכתב וזה למרחוק, רם בקולהקול
 אברהם(. )ברכת הב"י דברי וצדקו הריאה מן שקיבל מהקנהיוצאת

 שמים בידי חרותא במשנה, נ"ד תולין בגמרא צמקה.קצא(
 כל חרותא היא איזה רבנן תנו ב' נ"ה, שם ובנמראכשירה,
 רשב"א מריפה, אדם בידי כשירה שמים כידי שלח ריאהשצמקה
 מהל"ש פ"ח הרמב"ם כתב שם, וכו' הבריוח כל בידי אףאומר
 יבשה להיות וקרבה שלה הריאה שצמקה עד שפחדה בהמהחל"פ
 פחדה מותרת, וכיוצא רעם קול ששמעה כגון שמים בידי פחדהאם
 כחסרה ה"ז וכיוצא, אחרת בהמה לפניה ששחפו כגון אדםבידי

 מעל"ע, במים הריאה מושיבין אותה בודקין כיצד ז', ובהלכהומריפח,
 מתטצין המים שאין ובכלי פושרין, בםים אותה מושיבין הקורבזמן
 וכו' צונן במים מושיבין החום זטן היה ואם במהרה, יצונו שלא כדימגבו
 ואם ומותרת, שמים בידי ה"ז לבריותה חזרה אם קרים שישארוכדי
 צמקה י"ד סעי' ל"ו סימן וביור"ד ו8ריפה, הוא אדם כידי חזרהלא

 או רעם מקול וכשפחדו מריפה לפניה בהמה ששחטו ע"יכולה
 במים אותה שמושיבין בפושרין ובודקין כשירה, אריה שאגמקול
 החום ובזמן מגבו מתמצין המים שאין ובכלי הקור בזסן לעחמעת
 שמים בידי זו הרי חזרה ואם מתמצין שחמים בכלי צונניםבמים

 שם כתב והרם"א ופריפה, הוא אדם בידי חזרה לא ואםומוחרת,
 בדיקה שצריך דבר בכל בקיאין אנו אין כי זו בבדיקח לממוךדאין
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 אחףת ששחמ כגון - שהפחירה ארם בני מחמת אםיבשים,
 חוזרת שאינה משום "ב( טרפה בזה וכיוצאלפניה

 רעם מקול שפחרה כגון שמים בירי נעשה ואםלברייתה.
 מאין יודעש אנו שאין ומפני וכשרה, בריא הררא -וכדומה
 בקיץ - הריאה את להניח רהיינו אותה, לברהק יש להבא
 פושרין להיות שההחילו ובמים המקררים בכלים-

 ובחורה שג(. לעת מעת כל פושרים שישארו כרימנן4ירתם
 ח פ ז ח י ר ו קפ

 ואם ומהרש"ל השאך בשם כ"ה סעיף שם באה"ט עיין שם,וכו'
 ס"ק בדע"ק ועיין עיי"ש, ככולח רובא כי פריפה ג"כ רובאצמקה
 אם בזה הרוב שמשעדין השיעור כמות בענין מסתפק שהואמ"ח

 כ"פ אות בגה"ק ועיין נפיחה, בלא או משערינן נפוחהכשהאונא
 נפותה, אינה כשהיא לשעד לדינא דהעיקר שהעלו ק"נ ס"קובמק"ם
 מעמים, שני מחמת ככולה דרוכה דאמרינן בהא כתב פ' ס"קוהתבו"ש

 במקצתה, משא"כ כולח להתקלקל עלולה רובה דצסקה דכיון משוםא(
 כיון לחוש יש יוהר תתקלקל ולא כך שתשאר נימא דאף ב(מעם
 הלב על מניף אינה ככולה הוי הלב על להניף יכולה אינהדרובה

 י"ד(. סעי' שם תשובה )פתחי עיי"ש, הרוב אתר נגררדהמיעומ
 דכתיב המלך גזירת שהוא כתב שור התבואות פריפח,קצב(
 אינה אדם ידי ועל הארץ, חית כל על יהיה וחתכםומוראכם
 דבהופחדה וק"י ק"ט ס"ק והלבו"ש עיי"ש, בריא הדרי ולאמתרפאת
 מ"ד ס"ק בדע"ק וכתב מריפה, הוי בריא הדרי אפילו אדםבידי
 הוי חברותיה שדחפוה או חלקלקות ע"י בהליכתה הופחדהדאם

 הוא ופשום שנרתעה שראינו ודוקא הבריות שאר ע"יכהופחדה
עיי"ש.

 לעת טעת שנשרה כיון מריפה לעולם והריאה לעת* מעתקצג(
 שעשו או לעת, ממעת יותר שהה אם כתב והפה"1 תקנה, לחאין

 כבהפ מעם כי גופא הריאה אף כשירה ברי, והדרא אחרתבדיקה
 ופרי שם השם"ח אבל עיי"ש, לעת המעת בסוף נעשהכמבושל
 הריאה כששהתה כתבו ר"ב ס"ק אפרים וראש קנ"ה סעי'תבואה

 מעל"ע קודם הריאה הוציאו אם אבל מריפה היא אז מעל"עבהפויפרין
 והנה עיי"ש, גווגי בכל מותרת הריאה גם לברייתח שחזרהונמצא
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 להיות פושרין מנדר ויצאו יתקררו שלא כדי איפכא-
 תחזור אם לראתן לעת מעת שם להניח וצריךכדים,

 ובפרט קשד( וו בבדיקה בקיאין לא אנן אבל -לאיתנה.
 כטה בזה יש כי זה, ברין להורות רשות לו איןהשוהט
 4"( אחת אונא צטקה אם אבל לחכם. וישאל רינים,חלוקי

 ח פ ז ת י ר י קפ

 הריאח כששהה אפילו להתיר יעו דלצלי כתב ל"א ס"קבשפ"ד
 שדבריו כתבו ק"ג ס"ק ובלבו"ש שם אפרים בראש אולםסעל"ע,
 סעיף ס"פ סי' לקמן הרם"א כם"ש אסור לצלי דאפילותמוהים
 ששים שצריך כתב נ' כלל והם"י עיי"ש, ס' ס"ק שם ובש"ךפ"ו
 והז"ש המעל"ע, קודם מעפ הריאה להוציא נ"ל לכן הריאה ננדבמים
 בשו"ת כתב גם לצלי, רק כשירה במים ששים כשיש אףכתב
 יחד העומדים אנשים מהרבה עופות לשהום שלא כ"ו סי'של"ו

 כדברי לבסוף מהנשחפים הריאה צימוק מחשש בעיו"כ, כגוןומחכים
 וכשבאות לפבח אותן כשסובילין מרנישות הבחטות וכ"שבה"ג,
 וכש"כ ופלאים ענלים וכן מות, איסת עליהן נופלת המפבחייםלבית

 צריך לכתחילה לכן לאח"ז, אותם ושוחפים בכלוב הנשאריםהעופות
 עיי"ש. היא שמים כבידי המפחיד חולי לה יש אםבדיקה

 שכתב מה דכל כ"פ, ס"ק חיים בשנות כתב זג פפדיקחקצד(
 הוא צמקה בבריקה להכשיר בקיאין אנו דאין והאחרוניםהרם"א

 הפושרין לתוך הריאה שנותן מה דהיינו כאן האמורה בהבדיקהרק
 בלתי מהצימוק שעלתה וראה הקנה לתוך הפושרין שפך אםאבל
 אפילו להכשיר יש לדידן גם מלמעלה הריאה על פוייריןנתינת
 פעמים ב' כרנבו פ' ס"ק ובתב"ש פ' ס"ק והש"ך עיי"ש, הזהבזמן
 בקיאין אנו דאין ב( לברייתה, חזרה סקרי איזח בקיאין אנו דאיןא(

 עיי"ש. המעל"ע שבכל פושריןבגדר
 שלימה אונא צמקח דאם והש"ך הפ"ז כתב אחת. אחמשקצה(

 ל"ה מבפנים דחיסרון מקצתה לצמקה ול"ד אונא, חםר מחמתפריפה
 צמקה אונא רוב דאם פ"ד, ואות סל"ז השט"ח דעת וגםהסרון,
 נ"ל דכן הפרם"ג וכתב יעיי"ש, ככולא רובא מ"ם כפ"ד ש"פאראף

 במקצת צמקה ואם חתב"ש, נגד להקל ואין ככולא רובא התורההככל
 ע"פ, ס"ק ותב"ש ל"ג, סעי' שם"ח ועיין היפב הבאר כ"כנשר
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 מים הרבה - הקנה לתוך רהיינו - לתוכה נותנים רובו,או
 לאו ואם כשרה, לקרטווזה חזרה אם ומנענעין,פחטרין
 מקצת צמקה אם אבל אונא. חסרת כמו רהוי יי(.מרפה
 בריקוצ בלא כשרהאונא

 ח ב ז ה י ר 1 קפ

 ס"ק וחכו"פ עיי"ש, בדיקה בלא אפילו כשר מקצתח רקדבצמקח
 יבשת מדקאמר אלא כולא, צמקה מוזכרת אינה בגמרא : כתבי"ג,

 חוא במקצתח : והפעם רובא, או כולח בעינן בצסקח ש"םמקצתח,
 ולא הוא וריעותא מקרח זח אין ובכיו בריא, וחדרי בעלמאמקרח
 פסקיגן ולחלכה במקצת, צמקח אף מפריף חב"ח אבל בריא,חדרי

 ורוכ והשם*ח חתבו"ש כדעת בדיקה בלא כשר במקצתשצמקח
 לריעותא ב' חוי חריאה מקצת של צימוק יש אם אבלח16סקים,
 כ"פ. סעי' חש"ך כמש"כ במקצת בצימוק מפריף חב"חשחרי

 צמקח מדין וז"ל כתב כ' פ"ק א' אות ל"ח פיסן שרדוחלבושי
 ונ"ם חפרט בתורת ולא ניקב בתורת לא שאינו כל דפריפחחריאח
 והשיג רשר"ל, חוי דלא ריעותא עוד עלי' ויש מקצתח הריאחבצמקח

 דצטקה דפריפות ופוסקים מגמרא בראיות וחאריך בזה חפרם"געל
 עצמו, מצד פריפות ואינה הלב על להניף יכולה שאינח רקחוא
 ראוי" שאינה דצמקח דפריפות פק"פ, ל"ו, סי' בתב"ש איתאוכן

 לסמוך יש בחפ"ם עכ"פ א"כ כראוי, הלב על לחניף מלאכתהלק~שות
 כשרות למראות דדומה דזפפשר כלל ריעותא נקרא אם צ'עשסים בידי ובצימוק שרד( )לבושי תר"ל, לענין ריעותא מקרי ולאעל*הם
 הראשונים מן לאחד מצאתי לא ובאמת בריא, דחדר לפעם בעינןדלא

 בריא, דהדר שכרנב הלבוש זולת בריא הדר משום הפעםשיכתוב
 )חכ"א(, וצ"ע לקותא מקרי דעכ"פ משמעוא"כ

 אחר אם אחת אונא צמוקת לגכי מכשירין יש טריפח.קצו(
 הדין שעיקר מאחר ממנה, קפן חלק ואפילו חצמוק חלוףהבדיקח

 נזכרת ואינה מהגאונים נומפת לחומרא רק חיא אונא צמיקתשל
 לחרשב"א יען כלה אפילו הוורדי צמיקת מקילים עוד )בח"ג(בש*ם,
 הלב על לנשב הריאה באפשרות שאין משום צימוק שלפריפות
 בחפרון סכשירים שהרבה מאחר ועוד זו, לתנועח שייך איןוחורדי
 )עח"ש(.הורדי
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 י 5רהעח 5הפ ג5צא רץעח.
 מן עכאחת קגז( מחט ונמצא שנחתכהריאה
 אותה נופחין שלמה הריאה עריין ואם טרפה. ק%"(החתיכות

 ח ג ז ח י ר 1 קט

 שנמצאת מחפ ב', מ"ח חולין בגמרא 5רהאה. טהפ רץקצז(
 בן ור"ש פפיש בר ור"ם ר"ש מכשרי, ור"ח ור"א ר"יבריאח,
 נקובי מבר ומר ואתאי נקיפ ממפונא סבר טר וכו' פרפיאליקום
 שדרוה וכו' דריאה בחיתוכא דאשתכחי מחטא ההוא ואתאי,נקיב
 ופרפח, אמי דר' לקמיה ,ןדרוה כו' לאכשורח מבר נפחא דר"ילקמיה
 פעם מאיזהו שיודעים הכשירו הן א"ל מכשרי, רבנן והאא"ל

 מינקבה קמן ריאה הוה אי ~מא נכשיר פעם מאיזח אנןחכשירו,
 אמרי לא וכו' דריאה רבה בממפונא דאישתכח מחפא חהיאוכו'
 י"ד, חל' מהל"ש בפ"ז הרמב"ם וכתב חיתר, ולא אימור לאבח

 דרך נכנסה שהמחפ בידע רוח יצא לא אם אותח, נופחין בריאהטחפ
 בה ובטצאת הנפיחח קודם חריאה נחתכה אם נקבה, ולאסמפונות
 ובשו"ע עכ"ל, כשנכנמה שנקבה קרוב שהדבר אמורה, ה"זמחפ
 הריאה שלימח אם בריאה מחפ הרגיש פ"ז, מעי' ל"ו סי'יור"ד
 וכו' עבה או דקה בין חילוק ואין וכשירה, וכו' אותהנופחין

 שנמצא ריאה כל להפריף יש בזה"ז כתב וחרם"א פריפח,ובחתיכח
 ובד"ם נפיחה, ע"י להקל בהפ"ם כ"א שלימה דין דנין ואין מחפבה
 מ"ש כ' ל"ב מ"ק הש"ך כתב שם, וכו' שלימח דין דאיןכתב

 נפיחה, בבדיקת יש חומרא מה אדע לא בנפיחה, בקיאין א"אחרם"א
 בחתיכה מצאוה ואח"כ במחפ הרגישו ולא נפחוה אם להכריעונראה
 כשחרגישו אבל להפריף, ומם"ק וה"ג והרי"ף כהרם"א לנהוגיש

 ועוד נפיחה דמחני מהרי"ל וכ"כ שם, בדיקה מהני במישמושבמחפ
 הכ"י שכתב מה י"א מ"ק הלבו"ש וכתב עיי"ש, להתיר צדדיםיש

 ועיין עיי"ש מדינא צריך אין פושרין בדיקת אבל אותחנופחין
 לכתחילה להחמיר יש בהפ"ם דאף צ' מ"ק ותבו"ש ל"ז סעיףבשם"ח
 עיי"ש. מבצבץ אינה אם לראות בפושריןלבדוק

 ותב"ש ל"פ מעי' ושם"ח מ' מ"ק בפר"ח כתב חחתיפוח.קצח(
 ח"ה אלא דוקא יאו הוא "מחמ", ופוסקים בש"ם דם"ש פ"ה,מ"ק
 גרעין אבל כמחפ, דינו ג"כ זית של גרעין כבון חדוד דברשאר
 גרעין דרך דאין כשרה חתוכה נין שלימה בין חדודה שאינחתמרה



286 זטחים שלטקוטן

 בשום רות מוציאה אינה ואם פהטרין בפט אותהוברקין
 כן על דינים חלוקי כמה בזה שיש ךאחרי ,צט(. כשרהמקום

 ח ט ז ח י ף ו קם

 מ9ב, סי' בשפ"ד ועיין עיי"ש, נכנסה הקנה דרך ובודאי לנקובכזה
 ועיין עיי"ש, וכשר לחויט אין בריאה אבן נמצא דאם י"ד,ס"ק

 חהידוד ניקב לא אם בדיקה שצריך שכתב ג', ס"ק ל"ו סי'בדע"ק
 עיי"ש. הריאה לקרוםשבאבן

 מזה מקום בשום רוח מוציאה אינה שאם טאוירה.קצפ(
 נקבה ולא נכנסה הקנה שדרך ובודאי הקרומים נקבו שלאראי'
 והלב"ש כהתב"ש, ל"ב, ס"ק הפרמ"ג וכ"כ ל"ו( סעי' )שם"חכלום,
 לשיפולי סמוך בריאה המהט אפילו מ"פ סי' היש"ש בשם כתבסק"ד
 שלימים והם להקרומים סמוך המהפ ואפילו כשרה שלימהוהיא
 שהרגיש הריאה לפתוח יש ולכתחילה התב"ש, כם"ש נפיחהמהני
 לחברו סימפון איזה תהובה אינה אם מקומה ולראות המחפבה
 יצחק( )לקיפת מבצבץ, אינה ואפילו בהפ"מ אפילו פריפה, היאדאז
 לגיו או לבר קופא בין חילוק אין דבריאה שכתב ש"ךועיין

 אף ונוקבת דוהקת בע"כ ושם צר למקום ובא הוא רחבדסמפון
 והביאו רך, הריאה דבשר משום הטעם כתבו וחר"ן וחרא"שבקופא,
 אבל הוא, קשה הסמפון מקום דמכל הפרם"ג מתמה וע"זהתב"ש,

 שלימה, היא אפילו פריפה בחוץ המהפ כנגד דם קורפ עליה ישאם
 שנמצא רק הקרום על מבחוץ דם הקורפ נמצא לא אם אפילווגם
 אחר לבדוק צריך שאין אלא להפריף יש מבפנים הריאה קרוםש
 סי' במ"ז ועיין רל"א( ס"ק ורא"פ ק"פ סעי' )פרת"ב עיי"ש,זה,
 היר בסשמוש המחפ בהרגיש מקיל שהש"ך דאף שכתב ו', ס"קנ"ג

 להקל אין בעוף אבל בבהמה דוקא זה הנ"ל, בדיקה ע"יבהפ"מ
 כתב י"ז סעיף ל"ו מימן וביור"ד עיי"ש, בהפ"מ אפילו גוונאבשום
 בפרי כתב שם, וכו' כשירה דריאה רבה בסמפונא מחפ נמצאואם

 הטחפ נמצאת אם וה"ה רל"ו ס"ק אפרים וראש תפוד סעיףתבואה
 הגדול הסמפון מן לשם לבוא להמחפ ישר דרך שיש כל קפןבסמפון
 לשם לבוא הריאה בשר לתוך הגדול חסמפון לנקב שיצפרךמבלי
 בסמפון כמו בדיעבד להכשיר יש לבדקה וא"א התוכה היאאם

 פהטא"כ בנפיחה, אותה לבדוק להחמיר יש שלימה היא ואםהגדול
 כמו דינו אז הסמפון נקיבת בלא לשם לבא להמחפ אפשרכשאי
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 מקום בכל בחתיכה או שלמה בריאה המחמ נמצאבין
 "טאלח ויעשה כלל וה ברין להורהע י( לשוחפ איןשהרא
 מ(.חכם

 ה % ז ה י י 1 קט

 צריך אם שלימח חוא אם ובענין עיי"ש, חריאח בבשרבנמצא
 כתב שם בשם"ח וחנח והפר"ח, חש"ך פלוגתא חוא לא אולנפחח
 ורא"פ קפ"ג, מעי' בפרת"ב אך עיי"ש, לנפחח דא"צ כחפר"חלדינא
 שלימח שהיא דכל הש"ך כדעת להחמיר שיש פסק רל"חס"ק

 ונוחגים עיי"ש, לכתחילח לבדקה יש בנפיחה אותח לבדוקואפשר
 זח במקרה רוב פי שעל יען להחמיר זח בנידן תמיד כמעפעראץ
 סרכות כגון בריאח אחרים קלקולים מלהיות ימנע לא בריאה מחפשל

 אפרים(. בית )שם"ח, וכדומה הממפונות נקיבת שלוחששות
 שנשאל מעשה מביא שמואל והזבח לחורות. לעווחט איןר(

 וחפריפח ועבה ארוכח על הריאח ע"ג מונחת חמחפ שהיחהלו
 חריאח דרך בא ואם מעיים, הבני וניקבו מבפן בא אםמם"נ
 עכ"ל, חכם שאלת לזח וצריך דפריפח, ופשיפא חריאחוניקבח
 כלל. זה בדין להורות לשוחטואין

 חלכות פסקי אחר כי להשובי"ם למודעי וזאת חפם. שאאלתרא(
 זה בדין להורות שו"ב לסתם אין והאחרונים, טראשוניםשחבאתי
 במקום וכ"ש יצאו, פיו ועל יבואו פיו על החכם פי לשאולוצריך
 פוסקים שאיזחו דינים איזח לפעמים יש כי דיעווע חלוקי,טאיכא
 חקדוש פה נגד להקל לתכריע בודק לסונם חלילה חתב"ש, עלמשינים
 חבודקים על מופל חיוב ולכן חכם, שאלת יעשה בחפ"ם כ"אהתב"ש
 בפיהם שגורים שיחיו כדי חטתבארים חדינים כל היפב ויחזרואוילמדו
 ולמראה לחכם יבוא דיעות חלוקי בו שיש רעותא איזח אירעואם
 דעתו על יעמוד לא והחכם דבר, יקום שניהם וע"פ ישפופעיניו

 בסנחדרין שנאמר כמו שבעירו הבקיאים את עמו לצרף ויזחרבחוראח
 להו ומייתי מכניף לקמיה טריפתא אתי חוה כי אשי רב ב,ז'

 ברוב ותשועח מכשורא שיבא דלימפיין חיכי כי וכו' פבחילכ~חו
 ס"ק א' מימן וחפ"ז רם"א, וכ"כ מומחח, להיות צריך והחכםיחשץ,
 בעל דיניה לדעת המורה צריך אין חוראות שבשאר אף כהבח'
 דיניח כל פח בעל לדעת צריך ובדיקח שחיפח בחלכות אבלפח,
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 : וטנתטט8טח ריאחדיןעפפ.

 היא מונחת כשהיא דהיינו יב( שנתמםמםהריאה
 ת( חתיטת חתיכות ממנה נופלין אותה וכשתוליןשלמת
 ת(.פרפה

 ח פ ז ה י ר 1 קם

 מ"ד חולין בגמרא אמרינן וגם סק"י חכו"פ וכ"כ רם"א,כם"ש
 הייט לעצמו, פריפה הרואח זח ת"ח, איזהו חסדא רב אמרב',

 מתוך פריפה ספק בה שיש בהמח להתיר עצמו על לממוךשיכול
 מקום מכל אלקים יראי בוודאי הבהמות ששוחפי פי על ואףפלפולו

 חמותר את לאסור לפעמים ח"ו ינשלו שלא מדי יותר יחמירולא
 וכווב )בר"א( חנס, ישראל ממון ויפמידו שבלבם אלקים יראתמחמת
 מומחח, כן גם מוסיף ורם"א חכם, כתב בשו"ע סק"ד סי"אחפרם"ג
 עיי"ש. חכם להיות ג"כ צריך מומחה חוא אם וטאףלומר

 הבשר נתמסמם ב', נ"ג חולין בגמרא שטטושט8טטח. רהטחרב(
 אייתי כהנא רב בי חווינן כי אשי רב אמר אינו. כאילו אוהערואין
 מדלי חוי וכי שפיר יתבי לה מיתכי הוי דכי ריאה חהיאקסן
 וז"ל י"ב, הל' מהל"ש פ"ז וברמב"ם ופריפנא. תלחי תלחי נפלה הוחלח

 וכשתולין שלימה שנמצאת כגון כיצד פרי6ה, שנתמסמסההריאה
 ל"ו מימן יור"ד ובשו"ע וכו', חתיכות חתינות ותפול תחתךאותה
 אורטה וכשתולין שלימה שנמצאת דהיינו שנתססמסה ריאח י"אםעיף
 גבוה בשלחן כתב עיי"ש, פריפה חתיכות חתיכות ווזפולרטשוזך
 בכהטהו אלא תלחי ממנח נפל ולא נחוזך לא דאפילו ל"ז,ס"ק
 ס"ק בתב"ש ועיין בכ"ש, דפריפה שניקבח מריאה גרע דלאפריפח
 שנתמסמםה ריאה שדין חלבו"ש כתב ונם רי"ז, ס"ק ורא"6ע"פ,
 והבשר חזקים הם הקרומים דאם הריאה, קרומי גם שנתמסמםר"ל
 בדברי ועיין עיי"ש, כשירה קיימים חממפונות אם אז נתקלקללבד
 ובבשר בנתמסמם בקיאין דא"א דלדידן לדינא והעלה בזח מ"שיוסף

 אע"פ פריפח, הריאה בשר ברוב לקותא "ט אם גורדו,שחרופא
 עיי"ש. ויפים שלימים שחקרומים נראה עיניושלמראה
 חתיכות ותפול חמחבר שכתב מה חפר"ח ובתב חתייהברג(

 ומעמידו גורדו שהרופא ללקוונא הגיע אס תפול לא אם חוחוכו'
 שחביאו המעשה וכנה"ג בפרישה הןיין פר*פח, חוי חי בשרט
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 : הנפיחה מחמת הקרום תקרע חריאה נפחו אם ועפ.

 יש אם הנפיחה, מחמת הקרום ונקרע דייאה נפהואם
 אירע אם אבל כשרה, י"( מראי יותר שנפחוהלתלות
 יד( מראה כגון בריקה הצריך ריעותא שוב מחמתשנפחוה

 ה פ ז ח י ר י קם

 לנפוח הטורה וצוה תלחי תלחי נופלת שהיתה ריאההאחרונים
 למעשה דומה כשירה, שלימה הריאה ונשארה הבשר ונפלהבחוזק
 מום טכל אח"כ מושללת הריאה ואם דריינים, ולמעשה ל"פ,לם"ם
 זחב(. )משבצות כפיחה ע"יכשירה

 כ"ו. סעיף בהג"ה לב"ש סספק, טריפה.רד(

 אומרים ויש : בהגה ב' סעיף ל"ו מימן וביור"ד םדאי. ידתררה(
 כתב שם, טריפה הנפיחה מחמת הקרום ונקרע הריאה נפחוהאם

 מדאי יורטי נפחוה אם אבל כחיכה שנפחה דמיירי נראה ה' ס"קהש"ך
 מעשים וכן כ"כ נפוחה חיתה לא בחייה בעודח דאמרינןכשירה
 שיש ודוקא סק"ה ל"ו מימן השמ"ח וכתב שמכשירין. יוםבכל

 חולי מחמת בודאי לאו, ואם כשירה, הנפיחה מחוזק שנקרעלתלות
 הריעותא הלכה הנפיחה ידי ועל ריעותא איזו מחמת נפחוח ואםהוא,

 מהריעותא רחוק נקרע אבל פריפה, לה ממוך או במקום נקרעוהקרום
 בחייה כי נפשך, ממה שאוסר אביו בשם כהש"ך ודלאכשירה,
 מהרי"ו בהג"ה מחר"צ כתב נפשך. ממה שייך ולא חזקהקרום
 היא יבשה נפיחה טחמת הקרום נשבר : ה' קטן סעיף י"גמימן

 צריך ואין היובש סביב בנפיחה חקרום שנשבר פירשוטריפה,
 מעיף הכו"פ וכתב וטריפה. יבש הוא אם לראות אחרתבדיקה
 תג"ל, הש"ך של נפשך הממה דוחה וגם כמהר"צ דעיקר נ'קמן

 להכשיר. והכו"פ התבו"ש על לסמוך כדאי כתב סק"כוהלבו"ש
 כ"ה, ס"ק ורא"פ פ"ו, סעי' תבואה בפרי ועיין טראח.רו(
 עיין ולא היא כשירה אם מראה איזה לברר לריאה נפהו דאםשכתב
 שנפחוה אחר עד לה והלכה המראה סרה אם ולהבחין לידעבריאה
 במקום הקרום שנקרע רק ריאה מראה בה שיש ראו ואז מדאייותר
 סרח שחסראה תולין שאנו בהפ"ם, להקל יש לה ממוך אוההוא
 הנפיחה ותוספות חריאות שאר כדרך נפוחה שהיתה בעודוחולכת
 שחשיב כ*ט ס"ק בטק"ם ועיי' עיי"ש, שקרעה לה גרם שאח"כבחוזק
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 5ה ה5כה שנפחוה ה*חר הנפיחה קהשם בה שנמצאוכדןבנה
 לה ממוך או הריעותא במקהם אם הקרום, ונקרעהריעותא
 ריעותא מחמת אומר שאני ח(, 5המריה יש הקרום,נקרע
 ש5א אחר במקום נק~ע אם אבל נקרע, הזה שבמקוםוחולי
 מראי. יותר רנפחה כיון 5הכשיר, יש כ55 ריעותא שםהיה
 : הריאה גפי על פלף בשר או שומא נמצא אפ ייןפא.

 צריך הריאה נבי ע5 ב5וי בשר או שומא נמצא אםיח(
 ח פ ז ה י ר 1 קם

 במו דהוה בזה להתיר לממוך שאין והעלה בזה הרא"פ דבריעל
 נקרעה שלא בעוד ראה אא"כ להתיר ואין נפיחה בלי הריאהנאבדה
 עיי"ש. הפסולה המראהשסרה

 דם"ם י"ח, ס"ק ל"ה סעי' בהגה לב"ש עיין לחפריף. הפרז(
 שו"ת בשם ב"ד ס"ק י"ד סעי' הב"א כתב פריפה, ספק רק הוילא
 שבחיי מהנפיחה יותר חזק אדם בני דנפיהת י"ל י"א, פי'פ"י

 הקנה פי ובחייה הקרום קורע ועי"ז בכוח הרוה ודוחההבהמה
 אבל להתקיים יכולה ובודאי המנע, רוח ומלא העולם לאוירפתוח
 ופורץ לצאת מקום להרוח ואין הקנה להוך פיו נותן חנופחחאדם
 יש מהריעותא שערות שתי רחוק כשהקרע ולכן הקרום, וקורעדרך

 שכתנ ובכ"ם הקרומים ב' שנקרעו שצריך כתב ובקונ"הלהתיר,
 ס"ק שור ונתנואות בשם"ח ועיין עיי"ש, הקרומים ב' פירשקרום
 שם.ז'

 ריאה חאי רבא ואמר ב', ס"ו חולין בגמרא שת פווררח(
 כעין קליפות נילדי רש"י פירש בשירה, ובו' גילדי גילדידקיימי
 שנמצא ריאה ב"ה סעיף ל"מ מימן ביור"ד הרם"א ונתבמבות,
 הריאה ואם מעליה אותו קולפין בלוי בשר והוא חלב כיסוי כמועליה
 כמה ויש בנפיחה, הריאה לבדוק צריך מיהו כשר ויפה שלםתחתיו
 קנ"ו והרא"ש נתק, הוא גילדי ל"ח סימן הפור גילדי, פירושפירושים
 סי' יצחק אהל ובספר למצורע, דדמי גילדי שפירש מאן אינאכתב
 בלוי ובשר לבן, קרום הוא ביסוי דחלב כתנ וב' א' אותל"ה
 הריאה על אם כתנ שפ"ב סי' וחרוקח עיי"ש, אדום קרוםחוא
 תחתיו הריאח ואם אותו קולפין בלוי כבשר והוא כיסוי חלנכמו
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 אות ב' ס"ק בתח"ב בחג"ח מחר"ם כתב וכן שם. כשר ויפתשלמח
 דבוק אין אם כחלב או רחב קרום כעין עליה שנמצא ריאהח'

 עיי"ש, להכשיר יש הקרום תתת יפה וחריאח ונקלף אחרלמקום
 ודייק ריעותא בלוי בשר דאין כתב חם"ו חאחרונים, ביןדיעות חלוקי איכא לאו, או ריעותא מקרי בלוי בשר אם וה בדיןוחנח
 בא ואם ויפה, שלם תחתיו הריאה ואם שכתב הרם"אמלשון

 הפריפות לכרצוב ה"ל בלוי הבשר מכה פריפות כאן שישלהשמיעע
 נמצא שאפילו שם והעלח וכו', מריפה יפה תחתיו אין אםולומר
 הרוקת וגם הפר"ח, אליו והודה כשירת קמפים תחתיו שיש צלקתושם

 אף כשירה ל"ם סי' הב"י וכ"כ רכשירה, סתם כוזב: לעילשהבאתי
 כן מביא ר"ד ס"ק והלבו"ש כ"ד, ס"ק הפרם"ג וכן נפיחהבלי

 וכ"כ ל"ם, מי' ב"א וכ"כ סק"כ, וכו"פ מהרשד"ם, בשםמהפר"ח
 כחפר"ה, כתב הנר"א בשם אליהו אדרת ובספר ע"פ, ס"קחדע"ק
 וגס ל"פ סי' גבוה שלחן בספר וכ"כ ל"פ, סי' מנח"י בטפרוכ"כ
 ובשו"ת ל"פ, מי' תורה בדעת וכ"כ ל"ם, סי' הבושם ערונתבספר
 ואלה ריעותא, הוי דלא ס"ל פוטקים ועוד נ"ב מי' שיקמהר"ם
 התב"ש נפיחה, בדיקת ומצריכים ריעותא דהוי שטובריםחפומקים

 לריעותא לתרתי שמצפרף ב"ש אות תרל"ד דע"ק צ"ה, ס"ק ל"פסי'
 באר ובספר נ"ב, סקק בל"י ע"ח, ס"ק לחח"פ סק"ע, תרל"דב"א

 תרל"ד הזבח מנתת מ"ז, אות ל"ח סי' בחגב"י כנה"גאברחם
 ויפה שלמה שהיא עין למראית בדקה ואם הב"א וכתב ב',אות
 הבשר נקלף אם ודוקא בהפ"ם, להכשיר יש בנפיחה בדקח לאאבל
 הצפורן יד בחוזק לקולפו הוצרכו אם אבל הריאה מן בנחתבלוי
 יש ובזח בנפיחה בדקח לא אם בהפ"ם אפילו בזח להכשיראין

 ס"ק ל"פ טימן הלבו"ש ונם עיי"ש, פושרין פים בדיקתלהצריכה
 הפסיד לא ריעותא אינו בלוי שבשר לומר בחפ"ם חמיקל בתבר"ד
 חומרא הוא נפיחה מצריך שהשם"ח ומה לטמוך, מי על לוד"פ

 )הפר"ח הפ"מ באינה אף כשירח נפחה לא ואם לברטהילהבעלמא
 שחסיר לאחר ואם ל"ח( סימן שמואל חנורת ובספר מהרשד"םבשם
 ס"ק ל"פ סי' ד"ת בספר כתב ע"ז בצבצה סהריאה בלויחבשר
 ערוגת ובספר לחקל, יש בחפ"ם פבח בידי לתלות יש אםתרל"פ
 בלוי הבשר חקילוף שע"י הרבר קרוב אם כתב ל"פ ס"חבושם
 זה דין ומקור עיי"ש, כדיעבד והוי לקלוף, שלא מוב יורטייבצבץ,
 שם.בחרוקח
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 וופלמה יט( יפה הריאה אם הריאה סו ולקלף הריאהלנפח
 ה4י כשרהתתתיהן

 ש גקופה וונסצא הריאה דיןפב.

 כגת לתלהע מקום יש אם יי" נקובה הריאה נמצאאם
 ח פ ז ה י ר ו קם

 דבר שכיח רוב פי ועל דם מזעת ריאה גם יפו. הרהאהרפ(
 גופא הריאה מן בא אינו שהדס ניכר ואם בלוי בשר תחתזה

 כי בזה מקילין יותר מזעת אינה ושוב הדם את קנחו אםובפרפ
 ססבת או המבעיים ה,מולקולין מסבת כאלו דברים באיםלפעמים
 המחברים בזה האריכו וכבר הריאה, קרוסי בין הנמצאיםהעורקים
 שם( ע"ג חיור"ד יו"פ עונג בספר )ועיין כידוע ולהתירלאסור
 אותה שקורין הריאה גבי על נמצא לפעמים גם כי למודעיוזאת

 ולנפח מהריאה אותם לקלוף צריך )שלופריק( שקורין או)פראנצויזן(
 שנקלף ודוקא ופוסקים( נזב"ת כשר ויפה שלם תחתיו הריאהואם
 עגבים ממחלת באים הם רוב פי ש כי יתירה ובקלותבנחת

 הפוסקים בלשון שנקרא נתק ול ומהותו בזה, לחחמיר ונכון)סיפילום(
 )פרישצקעם( בלשונינו שקורין אדם בבני כצרעת הוא)פראנצויזן(

 לישראל למכור ולא מיאום משום אמורה בה שגדבק החתיכהואותו
)מהר"ץ(,
 דאין שפשופ שכתב י"ז סי' רצון בזכחי ועיין סשוירח.רי(
 דעת בשו"ת אך עיי"ש, וטלאים וגדיים בעגלים בלוי בשרלהתיר
 וגדיים בעגלים אף בזה להקל דיש יכתב שיי השיג י"פ סי'הובח
 דלפעמים שכתב ל"ה סי' לבונה בעצי ועיין שם, עיין וכו'ופלאים
 לפעמים ונראין במראיהן צלולין והם בלעזלי"ך כעין הריאה עלנמצא
 אף ירד לא שוב אחד פעם וכשעולה חנפיחה אחר או קודםאף

 אותם מכשירין ומעולם הללו הבלעזלך נתתוו מלנפוח שיניחלאחר
 הליחה הפשט ע"י נתהוה זה כי כלל איסור חשש אין בזהכי

 הוא הריאתה של הקרום כי דמכשירין למקום דממקום סירכאוכסו
 תלויה לסירכא דומה זה ואין קלקול, שום בו ואין שם ויפהשלם

 משא"כ הריאה שניקבח לומר מוכרחין דהתם דפריפה בנפיחהשעולה
 י"ח. סעיף ל"ח סימן בשם"ח ועיין שם, עיין הנ"לבבלעזלי"ך
 היכא ריאה אינקבה א' ט"פ חולין בגמרא נקוגת4 חריאחריא(
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 נקובה, כשהיא ויזח*ירה הבריקה קורם זאב או כלבשנטלה
 יש בכח ידו הקצב או ייב( הבורק שהעביר לתלות ישאו

 ח י ז ח י ר ר קט
 פירוש תלינן, והלכווא תלינן, לא או תלינן דפבחא ידידמשמשי
 בצפורניו קורעת היד הדהק שמתוך החזה במיצר שמעתי אנירש"י

 העשוי נקב כגון לו7לות שיכול יודע שהוא בכ"ם אניוכמדומה
 נקב במקום אומרים אין וכו' דאמר בזאב תלינין דהא וכו'במכין
 בסקום שניקבה ריאה י"ב הל' מהל"ש פ"ז הרמב"ם וכתב שם,נקב
 הנקב נעשה שחיטה לאחר ותלינן מותרת ממשמשת המבחשיד
 במקום נקובה הריאה נמצאת ח' סעיף ל"ו סימן וביור"ד וכו',בידו
 וכו' וכשירה להקל תלינין וכו' שחיטה אחר שנעשה לתלותשיש
 שדרכו משוך הנקב אם אלא הטנח ביד תלינין ולא הרם"אוכתב
 ומהר"י מהרי"ל בשם )בד"י עגול הוא אם אבל הפבח מכחלהיות
 וכ"כ שם, וכו' עגול להיוו7 דרכו אין כי בפבח תלינין לאמולין(
 שיכולין ריאה בכל ק"מ הרא"ש וכ"כ כרש"י שפ"ו סי'הרוקח
 תלינין מכין שם שהעביר או בחזקה שתלש פבחא בידילתלווו
 דדוקא בהגה כתב וטהר"ץ כרש"י, ט"ז סי' מוהרי"וו כתב גםשם,
 ריעותא כ:שיש אבל בבודק תלינין אחרת ריעותא שם שאיןנקבים
 הנקבים במספר חילוק ואין ופריפה, תלינין לא וכדומה סרכאכגון
 ועלין הטבח ביד כולן לתלות ואפשר נקבים כמה נסצא אםדאף
 שם(. פ"ז ס"ק אהרן ובמנחת פ' סעיף סוף )שם"ח בזאככמו
 בריאה נקב נמצא אם שם, י"א סעיף ל"ו מימן השם"חוכתב
 אפילו לו בסמוך הנקב נמצא אפילו או שלכ"ס הסירכאבסקום
 פריפה בדיקה שצריך ריעוהא דהוי כיון ומשמוש מיעוך ע"יעוגרת
 י' כלל אדם החכמת וכתב עיי"ש, הנקב במקום לבדוק א"אדהא
 עד לאסור יש המירכא שם היה שמא להסתפק שיש דכל ו'מעיף
 לא עיניו ראות ולפי מלבו הספק שיצא עד קצת ברחוקשיהיה
 מ"ק במק"ם וכ"כ ומותר, בדיקה לח יש הרי הסירכא שםהיה
 לדיבא העלו אבל שם, באורך יור"ד סי' שעשועים נפע ובספרכ"ו,
 עיי"ש. כלל השם"ח דעת נגד בזה להקלדאין

 תשובת בשם שכתב שם רא"פ ועיין עבאח"פ. הפודק.ריב(
 בלי ידו הוציא כשחפבח היד בהוצאות אלא תולין דאיןרש"ך
 בנחת ידו שמכניס כיון תלינן לא לבדוק ידו בחכנסת אבלכונה,
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 הנכרי הוציא אפילו כח, בלא אפילו יי( םכין שם שהעביראו
 ח פ ז ח י ר ו קפ

 שמקילין דכשם ל"ג, סעי' ובפרת"ב ה', סעי' שמ"ח עייןעיי"*,
 הנכרי אם אפילו להקל יש כך ישראל דפבחי ידא במשמושותולין
 בחזקה לסשסש שדרבו במקום נקובה ומצאה הריאה הטוציאהי'
 ותב"ש פ', סעיף השם"ח כתב וגם שם, עיין שם, סכין להעביראו
 במקום הנקב שנמצא היכא דכל הנוהגין הבודקים דאותן י"ט,ס"ק

 שהיתה בבירור יודע שאינו אע"פ וכדומה בכח בידו הטבחשהעביר
 הזה בשטח ידו שהיתה בבירור שיודע רק מכהם הנקב במקוםידו

 להם יש ני בידם למחות אין בכח ידו היתה כאן דגם לומרתולה
 בבית ועיין שם ולהקל, כן לנהג יש גדול ולצורך לסמוך טהעל

 מילה לצורך או ויו"ט שבת דלצורך שנתב י', ס"ק בש"זאברהם
 עיי"ש. להקל יש הפסד איזה שיש אווכדומה

 שידע דבעינן ט"ש י"א, בס"ק בבאה"ם עיין פכח.ריג(
 בידו נשהעביר רק הוא ונ"ז הנקב, שנמצא כמקום בנחשהעביר

 ידוע אין אפילו )שפיציעג( שקורין חד בסכין העביר אם אבללבד
 נאן שגם לומר תולין ממש הנקב במקום ידו שהיתה בבירורלו

 להקל יש נלל כח בלא העביר ואפילו נקב ונעשה בסכין ידוהיתה
 בתנועה אף בריאה בפוגעו נקב בו שעושה נותנת שהדעת עניןבכל
 בכח ידו שהעביר ו', ס"ק ל"ו סי' הם"ז כתב שם, עייןקלה,
 ודוקא בצפרנים, קורעות היד הדחק שמתוך החזה בטיצרתיינו

 במבח תולין אין מספק אבל בכח שם ידו שהעביר בבירורשיודעים
 העביר ואת"ל ידו העביר לא אימור לחומרא ספיקות ב' שישמ,טום
 פתוח שהוא נקב וכל הנ"ל בסעיף הרמ"א וכתב ניקב, לאאימור
 הצלעות סביב אדום רק הוא ואפילו הנקב סביב אדום או שחוראו
 גם נעשה, מחיים דודאי דבר בשום תלינן ולא טריפה, הנקבננד
 הר"ץ ומביאו בדיקות הגהות בשם עוד י"ד, ס"ק שם הש"ךכתב
 נקב ודאי אז סביבותיו ורך אדום נקב תמצא אם הנקבים עלקבלה
 וקשה לבן הנקב סביב תמצא אם אבל הטבח ביד ותולין הואחדש
 שמואל(. )זבח וטריפה היתה השחימה קודם ודאי אז שומןכעין

 סימן ד' חלק תניינא ומשיב שואל בשו"ת ועיין טכין.ריד(
 בהנקב ונמצא ידו הפבח שהעביר במקום נקב שנמצא בריאהל"ו,
 בטצוי דתולין לחכשיר להשואל וחסכים ובעור, בבשר חסרוןקצת
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 הנקב על מוכיתות דהירים וצקב, בו לתלהע יש נמיחרתשח
 יכול נקבים הרבה יש אם אפי' וכשרה. ידו על שנעשההזה

 לתלות יכול אם - דמבחא ידי דמשמשי בטקוםלתלותו
 הנקב אם גם כשרת בסכין או בצפרנו או בידו שםשפנע
 טחדש שנעשה שניכר באופן - קצת משוך והתש ורךארום
 או ביאב לתלות יש אם או - 'נגדו בצלעות ריעווזאתפין

 בפי חלל קצת שיש פתוח הנקב אס אבל תלינן.בטבת
 או וקשת נפוהה המכה כארמימות ארהם שהוא אוהנקב,
 שחור או ארום בצלעות הנקב נגד שיש או לו, טביבשחור
 או וקשת לבן שסביביו או מחיימ, שנעשה מוכיחשוה
 תולין אין או - עגול שהוא או טמנו, ליחה כמיןשיוצא
 נמצאת ואם ופרפה לתלות שיש במקהם אפילו כללבפבח
 רגמרא רינא עפ"י לתלות, במה לנו ואין חדש נקבנקובה
 זה רומים הנקבים אם לראות א( ק )חיליו בריאה מקיפיןהיו
 יטי(. ומרפה להקיף אוסרין אנו אב5לזה

 ח 5 ז ח י ר ו קם

 הוא וע"כ הסכין ע"י שנחסד להיות יוכל וגם עג שהסכיןכיון
 ע""ש,פתוח

 ר"י א' נ' חולין בגמרא ופריפה. להקיף אופרין אעיפס
 אלא אמדן לא רבא אמר בריאה, מקיפים תרווייהו דאמריור"א
 לדקה מדקה לעדוגה, מערוגח אפילו והלכתא וכו' ערוגובאותו
 לדקה מדקח רש"י פירש וכו' לגמח מדקח לא אבל לנסה,ומגמה
 לאומא, מאומא לגמה מגמה אחר לשון דוגמתה, אחדת בחסחאפילו
 כך כל מקילין שאין לי נראית וזאת לאונא מאונא לדקתודקה
 אי וספק בריאה נקב י"ג י"ב הל' מהל"ש פ"ז והרטב"םעכ"ל,
 כשם ומדמין אתר נקב גה נוקבין השחימה לאחר או השחיפחקודס

 לדיאח דקח בהמה של מריאה מדמין ואין מעיים בבנישעושים
 הרם"א כתב עכ"ל. לגסח ומגסח לדקה מדקח אלא גמה בתמת,יל

 ואפילו אחרת לבהמח מבהמה מקיפין דאין י"א ה' סעיף ל"1בסימן
 הזח בזמן מיחו לאונא מאונא או לאומא מאומא רק אחתבבחמה
 בו וחכל שם, להכשיר כלל אחקפח לסמוך ואין בקיאין אעאין
 כחב מ"פ ט"ק מ*ב סעיף וחב"א כלל, מקיפין אין כוזב ח"נבושם
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 ? הנק8 נ8י על תלרנא נקופח חריאח נמצאח ויןפג.

 שהתולעת תלינן הנקב גב על י"( מחפנא נמצאאם
 מחחם הריאה שנתט*רה טפני - מיתה לאחרפירשה
 וניקב לחוץ ופירשה דהיאה בתוך התולעת שהיתההמבעי
 רעות חלוקי כמה בזה שיש מפני אולם יט(, וכשרההריאה

 ח 8 ז ח י ר 1 קם

 קצת עוד יש דאם כתב והש"ך לאומא, מאונא אף לחקלבח*"ם
 דאין העלה התבו"ש אבל אהקפה, האידנא גם לסמוך יש להתירצד

 )שם"ח תיש"ש פםק וכן חאידנא כלל אחקפח בכח"ג אפילולטמוך
 הדעת וקלי החכמה אבדה הרבים שבעוונותינו כתב והפרם"גשם4

 עיי"ש, הקפח על טומכים להחמיר אלא להקל אין כז שמקילים
 היש"ש בשם אברהם ברית תשובת בשם מ"ש תשובה בפרנתיועיין

 כתב ווייל מחר"י ובבדיקת עיי"ש, הקפה על לטמוך ישדבתערובות
 ממתינין אין פירש מקיף חנוני כמו הקפה לשון מקיפין אומריםויש

 עיי"ש. מיד מפריפין אלא ולבדוקלראות
 יוסף רב בה פליגי מורנא א' מ"פ חולין בנמרא מורנא.רפז(

 לאחר אמר וחד פריש, שחיפה קודם אמר חד ורבנן, דוסאיבר
 תולעת רש"י פירש פריש. שחיפה לאחר וחלכרנא פריששחיפח
 הריאת מן פריש, שחיפה קודם דאמר למאן ונקבה, הריאח מןחיוצא
 העלעים של תרגום כי תולעים חוא מורנא )וחשם שם ונפרפחונקבת
 בריאה שהיתה תולעת פ"ו הל' מהל"ש פ"ז חרמב"ם טזבמורנא(
 חזקתח מותרת, זו הרי בתולעת נקובה חריאח וחרי ויצאחוניקבח
 ה' טעיף ל"ו טימן וביור"ד עכ"ל, ותצא תיקוב שחיפחשאחר
 ואין שנקבוה תולעים עליח נמצא אםוכן

 יד~
 קודם נקבוח אם

 ב' ס"ק לבו"ש ועיין שם, וכו' כשירח שחיפח אחר אושחיפח
 רחוקים אפילו הריאה על מורנא שנמצא דכל עכשיו שמנחגינושמעיד
 לדינא. הוא וכן עיי"ש, הש"ך וכדעת מכשיריםמהנקב

 דבחיי סשום הפעם ג' טעיף הבאה"פ כתב וטופירח.ריז(
 כתב עיי"ש, הריאה מרדת מחמת שינקב לתולע אפשר איחבחמח
 הריאה החום בדיקת אחד מהריאה תולעים ג' יצאו אםבב"א
 יותר שם יש שטא לחויפ יש בתולעים חריאח שחוחזקח כיוןפריפח
 מכשול תתן לא עור דלפני לעכו"ם, אפילו למכור ואםור יצאה%א
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 שברור כאלו נקבים ענין בכל שהתירו יש יק( הפוסקיםבין
 אחת טורנא רק נמצא אפילו טורנא, מחטת שהםלשו"ב
 שטחלקים פוסקים ויש כשרה, מהנקב רחוקואפילו
 לכן וה ברין שונות רעות שיש ואחרי ייס( שוניםבאופנים

 ח ט ז ח י ר י קט

 אברהם" "ברכת במפר וכתב חטים( )זבחי החי, מן אבר משוםדאמור
 ורק ממש אמ"ה דין פירשו, שלא במורגא שייך שלא מורנא,בדין
 עוד ויש תולעים ג' בח שהיו אף לגוי למכור ומנהגינו ובוחאינה
 שימצא התולעים את שישליך לגוי לאמור צריך ורק הרבה,נקבים
 שם. יציית לא שהנוי אףבה

 התולע כשנמצא דוקא פמק הטהרש"ל היינו הפוטקיפ. טיןריח(
 נקב בכל התולע דוקא למצוא וצריך חנקב, על או הנקבבתוך
 שיהא דבעינן מומיף והב"ח חגקב, סן רחוק ולא עליו אוונקב
 תולין אין הכי לאו דאי לנקב, חוץ ומקצתה בנקב מקצתההתולע
 אבל לנקב, סמוך למעלה הוא התולע אם דדוקא כתב ובה"גבמורנא,

 מברא דאין בו תולין אין הנקב ועך בעמק יושב התולע נמצאאם
 וממיק זה כל על חולק מלובלין ומוהר"ם וחזר, נקב שהתולעלומר
 או הנקבים בתוך נמצאו בין בפנינו התולעים נמצאו אםלהלכה
 נוחגים, ראיתי וכן כתב הש"ך וגם להכשיר, יש הריאה עלבחוץ

 שחיפה אחר דמורנא איתמר סהמא ופוסקים דבגמרא כיוןופעמייהו
 לממוך שאין העלה כ"ז, ס"ק התב"ש אבל כלוס, חלקו ולאפירשו
 ביור"ד במהרש"ק ועיין שם, זה מפעם מהר"ם כדעת להקלכלל
 שם. עיין כשירה מהנקב רחוק המורנא שאפילו שכתב ל"דמימן

 כהטמע המור דמלשון שכתב הו"ך היינו שווניפ. טאופניםרימ(
 שא"א חוא דודאי משמע פומקים ושאר מהרמב"ם אבל הוא,דמפיקא
 חום אפם שלא כ"ז או הריאה רחיפת מחמת מחיים לפרושלהם

 התולעים באם הוא בזה דהנפ"מ הפרם"נ וכתב יוצאימ, אינסהפבעי
 תולעים הני שסא לאימורא ס"ס הוה מפיקא דאז מנקבמרוחקים
 הוה דודאי האומרים ואלו פירשו, שהיפה קודם ושמא אתאמעימא
 ממורנא הם דהנקבים דתלינין סכשירין מנקב מרוחקים הם אםאף

 חריעותא נעשית דלא כאן כש"כ שקול, בספק אף חותרהדנשחופה
 מ"מ מעי' הפרת"ב כתב גם מגדים(, )נועם להקל דתוליןמחיים
 כשנמצא אלא בועלע הנקב הלינן דלא מ"ד, מ"ק ורא"פ נ"דומעי'
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 וטרת חכם. שאלת טריך זה ברין להורות לשו"באין
 כגרגיר התולע אורך וקצרים, לבנים תולעים הםהמורנא
 שו"ב, לכל הימב ונורעים חלב כלבן לבן ומראהחמה
 זמן רכל אחד, מורנא, ברין טעמים שני הפוטקיםוכתבו

 המבעי מחום טוב, כי מנוחה המורנא תמצא חטהשהבהמה
 בטקום מפלם לבקש תלך ולא הרך גופה אתהמחמם
 המורנא תבקש הומה כשאפם הבהמה במות אולםאחר,
 כע-מי את תנקב הילוכה ובררך הריאה, ותעזוב חםמקום
 תנועת מפאת חיה שהבהמה שבעור השני, מעםהריאה.
 אך ממקומה, המורנא תמוש לא תמיר, שמרחפתהריאה
 את המורנא תעזוב התנועה ותפמק חיותה פתילבהנתק
 הריאה. קרומי ררך ררכה ראשית ותעשרבצה

פר.

 ר-

 : פקיתט ונוו8גה מ5פניפ 5שרה שנימק ר"אח

 יכ( כקיתט ונשפכה מבפנים בשרה שנימקריאה
 בנפיחה ועולה הסמפונות נטוחו לא אם הוא:הדין

 ח פ ז ה י ר 1 קמ

 כשמוציאים הוא קדמונים וטנהג תלינן, לא סת בנמצא אבל חיחהעלע
 בו יש ואם פיהם, בהבל אותו מחממין לרחוש יכול שאינחההעלע
 על נטצא דאם שם עוד וכתב מכשירין, לרחוין וטתחיל חייםרוח

 כ"א להכשיר אין ורוחשים חיים יש ובתוכם טתים תולעיםהריאח
 מקום בשום להקל אין תולע שום נמצא לא אם אבל עיי"ש,בהפ"ם
 שנקב עין בפביעת ומכירים בקיאים שהם אומרים חבודקים אםואף
 ולא תאבה לא תולע בלא אף להכשיר ורוצים הוא מת~עתזח

 מ"פ( בסעי' )פר"ת מקום בשום כן לנהוג ואין אליהםתשמע

 ריאה אר"י ב' מ"ז חולין בגמרא פקיתע. וצצ,צ58ת רהאחרכ(
 ד"א א"ל סמפונות, דקייסי והוא רבא אמר כשירה, כקיתוןשנשפכה

 בגויה, לה ושפכינן דקוניא צעא מייתינן א"ל ידעינן, מנא לר"אב"ר
 רש"י וכתב כשירה, לאו ואם פריפה חיורא שורייקי בח איהאי

 ונשפך שלה הקרומים בתוך נימוח הריאה בשר כקיתוןשנשפכה
 ריאה הל"פ מהל"ש פ"ז חרמב"ם וכתב שם, וכו' לסופחמראהטח
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 לכן מרפה. חצ( אחר סטפון רק נימק אם אבל תא,כשרה

 ח 8 הז י ר י קט

 חמם6ונות אם נקב, בלא שלם קייס חעליון וקרום כקיתוןשנשפכח
 פריפה. אחד מם8ון אפילו נימוח ואם כשירח נמוחו ולא בקומםעומדים
 באבר שחוא בכלי אותח ושופכין חקרום שטקבים בדיקהווושים
 הממפוטת שנימוקו בידוע לבנים חופין בח נראח אם בו,וכיוצא
 וכתב וכשירה, שנמוק חוא בלבד הריאה בשר לאו ואםופריפח
 שלה העליון וקרום כקיתון שנשפכה ריאת ז' סעיף ל"ו מימןביור"ד
 כשירה, נימוחו ולא במקום עוסדים הממפונות אם נקב בלאקיים
 שיהא והוא וכו' בדיקה ועושים פריפח אחד ממפון אפילו נימוקואם
 מכשיר שם והרם"א מריפה, ומרוחים עכורים אם אבל זך, חמיםמחוי
 יהיו שלא דצריך הוא פשופ ומ"ם עיי"ש, ומרוחים בעכוריםאפילו
 ממפונות בהם יש אם היפב להבתין אפשר שאי עד כ"כעכורים
 כ"ד זו, בבויקה הבקי על לממוך יש בהפ"ם חרם"א כתב)שם"ח(
 ל"ו סי' השם"ח גם להכשיר, וחפור הר"ן, הרז"ה הרשב"אחרא"ש
 ובהקבץ כהפ"ם דוקא הבדיקה על וממכינין כהרמב"ם, ח"יסעיף
 ונשפכה בכולה כמים בשרה שנמם ורדא אבל שם, עיין הבקיאיםכל

 כמה לדעת כי הפ"מ באין ואף זו בדיקה ידי על להכשיר ישכקיתון
 )ברכת חכם שאלת יעשח ולכן כשירה בורדא ויתיר חסרפומקים
אברהם(.

 הריאה באפצע ניסוחה אם בין בזה חילוק ואין כשוירה.רכא(
 כל אפילו משמע כ"א ס"ק הש"ך וכתב אגרהם(. )בית בשיפוליאו

 ואע"ג ופומקים, בש"ם משמע וכן כשרה, כקיתון שנשפכההריאה
 במקוס חסרח דברע צ"ל רביעית כדי עד אלא כשירה אינהדבחסרה
 עוד וכתב הג"ח, וכ"כ סהרש"ל וכ"כ כקיתון, כולה מנשפכהאחד
 לחבריח ניקבו דילמא חיישינן ולא כשירח נטוחו בלא כ"ב, ס"קחש"ך
 כשירה הכי אפילו להגין בשר ליכא דהא לחבריה שלא אפילואו
 פומקים. ושאר והר"ן, הרשב"א כ"כ ניטוחו, חיה דניקבו איתאדאם
 דמכשירינן כקיתון שנשפכח דריאה שכתג קל"פ אות בלבו"שוע"ן
 עיי"ש. ריעותא חוילא

 מפריף דנימוח שכתב ג' ט"ק רעת חות עיין אחר. 188פץרכב(
 חממפון נימוח ולא ובדקו חממפון עובי קצת רק נמחח לא אפילובזח
 דכשנימוק שם העלה ונם פריפה, אפ"ה מעבלע"ב ניקב לאונם
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 הרט בכלי הריאה שנותנים רהיינו זה, אחר לברההצריך
 ההש סיסן לבנים חומים כטו נראה אם באברטצופה
 כשרה לאו ואם ומרפה, הסטפתלמיחו

 ת"
 אנו שאין רק

 כלל לההפות להעעחפ אין כן על זו בבריקהבקיאין
 71ברין

 ? ס84פ*פ שונתרוקנח רהשח דיןפדנ

 רביעיח טחזיק אינו החסרון אם בנפיהה, ועולההיהאות כששי היא ומבחוץ יכד( טבפנים שנתרוקנההךיאה
 ח פ ז ה י ר ו קם

 משום אלא הממפון נקיבת סמעם עצמו סחסת פריפה אינחהממפון
 לא הנשפך בשר שוב הממפון וכשנתקלקל הבשר מבריןשהממפונות

 כאין דחוי פריפה בשרה כל דבנהטר הריאה כחסרה וחוי בריאהדר
 דבנשפכו בראיות עליו השיג במק"ם או עיי"ש, כלל ריאהכאן
 עיי"ש, הממפון נקיבת משום עצטו טחמת פריפה ממפונות קייסי%א
 חסירה ונראית כקיתון שנשפך הריאה מן קצת נשפך אם בב"אכתב
 יותר מחזיק החמרון היה אם יידע שיעיר ש לעטוד יכולשאינה
 הסקצת בהוך בממפונות מיחו היה שלא ידוע אם לאו, אומרביעית
 לבנים חופים שם שאין וראה כלי איזה לתוך שנשפך כגוןשנשפך
 הסרח שמא ססאק היה אם אכל גדול, וצורך בהפ"ם להקליש
 ממנה קצת נשפך ולשער בה לעיין לב שנתן ופרם מרביעיתיותר
 הבדיקה על בהא לממוך דאין הפוטקים רוב דעת ולדינא להפריף.יש

 שם. בפרישה עיין בדיקח הצריך כל לבדוק בקיאין אנו שאיןבזםה"ז
 דוקא בקוץ הריאח לנקוב הייט הוא וחבדיקה ופופירה.רכג(

 וצח שבחיר בדיל, של כלי לתוך המים וישפוך סכין או בידולא
 וכוכית כלי או לכנה מזכוכית או לבן באכר הטצופה חרם כליאו

 חופים בהם אין אם בסים ולדתבונן )פארציליין( חרמינה כלי אולבנה
 וכדומה לכן כבגד אף אלא מטהש לבנים דוקא ולאו כשירה,לבנים
 חכם. שאלת בלי זה דין להורות לשוחפ אין אכן אברחם()ברכת

 רב אמר ב' מ"ז ח%ין בגמרא ס4פניפ. שצתרוקנה ריאחרכד(
 רביעית, מחזקת אפילו כשירה קיים שלה וקרום שנימוקה ריאהנחמן
 כקיהון נשפכח אעח בטקצתח טאליח נתרוקנה ניסוקח רש"יו*ירש
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 יכו( יותר מחזיק ואם וכשרה, חסרון הוה לא יכה(הלוג

 ח 5 ז ה י ר ו קם

 חסרון חלל רביעית טחזקת אפילו כלום נשאר לא במקצתחאך
 מבחוץ היא אם בהגה, ח' סעיף ל"ו סימן וביור"ד עכ"ל, הלוגרביעית
 עד החסרון מחזיק אפילו מבפנים מבשרה שנחסר אלא ריאהכשאר
 ופוסקים ומור, וש"ס )מהרי"ו, פריפה מכאן יתר כשירח, רביעיתכדי
 דאף ופוסק ע"ז חולק י"ד סעיף שם והפ"ז מועד( אהל בשםובאי
 ובעל מפורש, ברשב"א מצא שכן וכתב כשר נםי מרביעיתביתר
 דאורייתא, באיסור האחרונים נגד להקל דחלילה ופסק ע"ז חולקנח"כ
 ובל"י הפ"ז, לדעת מסכים והפר"ח דמריפה, הסכים חשם"חוכן
 ממריפין והש"ך וב"ח, ורש"ל, וא"ם, הב"י, היינו בנין דרובכתב
 החיסרון שנראה אף רביעית כדי רק החסרון היה אם מיהועיי"ש,
 כ' סעיף הלכות בלקומי הזבח תקוני בספר והנה כשירה,טבחוץ
 הוא החיסרון דאם מסלוצק הגאון בשם קודש קהלות מהספרחביא
 בשר שיש החיסרון נראה אין ומבחוץ הריאה בשר בעומקגפנים
 הוא כשהחסרון אפילו להקל יש הקרומים ובין החסרון ביןבכתיים
 חשש וכל בקרומים הוא הריאה חיות דעיקר משום מרביעיתיותר

 וכאן הקרומים יתקלקלו שעי"ז חשש משום רק הואבנתרוקנה
 עיי"ש, כלל להקרומים הקלקול יגיע לא בבשר מכוסיםשהקרומים

 תבואה ופרי נ"מ, ס"ק ולבו"ש כ', סעיף השם"ח דברי לפיאבל
 מבפנים דחמרון המעם שכתבו ק"ל ס"ק אפרים וראש ק"ז,סעי'
 הוא דברור להקל אין בודאי לבדוק וא"א לסמפונות דחיישינןמשום
 שיש בכ"ם בפנים הבשר בעומק או להקרוס הוא בין חילוקדאין
 וז"ב סמפונות חשש מהטום אסור מרביעית יותר טבפניםחמרון
 שם(, ר"נ סעיף ל"ו תשובה )דרכילפענ"ד,

 הפרי וכתב ומחצה, ביצה שיעור והוא הלת. ר5ףעיתרכה(
 להקל לסמוך יש בהפ"ם קל"ח ס"ק אפרים וראש קי"ג סעיףתבואה
 שהחוש לפי בקליפתן ביצים שני כשיעור מבפנים חסר אםאף
 והלכך התלמוד בזמן שהיו ממה נתקפנו שלנו ביצים ששיעורמעיד

 רביעית, לשיעור עולים אינם ביצים שתי אף שלנו בביציםכשמשערין
 עיי"ש. עכ"פ בהפ"ם להקל ע"ז לסמוךויש

 בין שוה זה דשיעור ל"ב ס"ק ועד"ק יותר. טחזיקרכו(
 דלא הבו כי קפנו לפי הקפן בזה אמרינן ולא בדקה וביןבגסה
 בזה לעיין שיש שכתב מ"ג ס"ק בדע"ת ועיין עיי"ש, עלהלתוסיף
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 לבדהה, חש"א לסטפונות רחיישינן טרפה. הלונמרביעית
 ה*ם נתקלקל, שכ"כ הואיל רכז( לנקוב העור סוף נמיאי

 רביעית ליכא ובכ"מ יותר או יכח( מקהמות בב'נתרוקן
 וכשר. להו טצרפיןלא

 : נקובה בועה נטצא אם דיופו.

 רש תרש לנקב ת" נקובה בועה בךי%4ץ נמצא84ם
 ח 8 ז ה י ר ו קם

 נדלו לפי והקפן והגדול כינונית בגסח אמרו זה דשיעור מסתברכי
 פריפות הלכות על יוקש ראש בספר ועיין עיי"ש, בצ"ע והניחוקפנו
 דחסרון דנפשי' טמברא שכתב ק"ם ס"ק בחידושים ל"פ סי'חריאה

 עיי*ש, מרביעית יוחר מחסרון יותר גרע שלימה אונא בשרכל
 שאין כל שלימה אונא נהדוקן אם דגם העלה כ"ה אות בגה"קאך
 עיי"ש. כשר כיאוי ועופד קיים והקרום מרביעיתפפי

 מרביעית, יותר דממריפינן הפומקים דלדעת והפעם לנקדב.רכז(
 לינקב הקרום דסוף כהטום או לסמפונות, דחיישינן או פעמים ב'יש

 סבחוץ חסרון דאוסר להרמב"ם דאף מב"י ומשמע שם, בנה"ךכם"ש
 היה לינקב סופו הי' אי נימוקה גבי כאן משא"כ לינקב דסופומשום
 הרמב"ם דהא ע"ז הקשה והפרסעג כ"כ, ההפסד שהגיע כיון נקובכבר
 בצ"ע העלה ע"כ נקובה סוג תחה ולא חסרה סוג תחת והחשוב
 הכשיר ז"ל טבריסק דוב יוסף רבי מהגאון הלוי בית ובספר שם,עיין

 קרוב אינה החסרון אם ובפרפ מרביעית יותר אפילו מרובהבהפטד
 ג'(. חלק הלוי )בית עכ"ל הקרוםלשיפת

 טקוטות בב' הריקן היה דאם התב"ש כתב טקוטות. בב'רכה(
 קל"ו ס"ק ורא"פ בפרת"ב ועיין וכשר, מרביעית ליתר מצפרפיןאין

 הפסק ורק לזה זה סמוכים הם המקומות שני אם דאףשהוסיף
 כתמונת הוא מבפנים החמרון אם אבל מצפרפין אין ביניהם כ"שבשר
 כל של החלל חהטבין אז תמונות שאר או פשופה או כפופהכ"ף
 שבכה"ג כיון פריפה סרביעית יותר מחזיק הוא אם החיסרוןמקום
 סופר חתם בתשובת ועיין עיי"ש, ההסרון באמצע בשר הפסקאין
 יש ונם רביעית מחזיק חחיסרון דאם ססיק ושם בזה מ"ש ל"ה,סי'
 שם. עיין בהפ"ם אפילו פריפה זו הריקטפ

 כהטטיח אמימר אמר ב' מ"ו חולין בגמרא נקופה. 8יעהרכפ(



 חזפחמקוריפטע

 היכא בריאח שניקבה בועה ר,ט"י ופירש בבועח, מקיפין איןדרבא,
 או שחיפה קודם אם ידועח ואין וכו' פבחא ידי משמשאדלא
 ולנוקבה אצלה ולקרב לחקיף אחרת בועח מביאין אין שחיפחלאחר
 אין בועה בה שנעשית כיון וכו' שווים חנקבים מראח אםולראות
 וכתב שם, הרעספות וכ"כ שעח כל לחשתנות שעשו בה ניכרמראח

 ואין פריפה הבועות מן באחת נקב י"ג חל' מחל"ש פ"זחרמב"ם
 1' טעיף ל"ז סימן יור"ד ובשו"ע וכו', ניכר הדבר שאיןמדמין

 יודע ואינו דפבחא ידא מכהטמש דלא היכא נקב בו שנמצאאבעבוע
 בהגהת בכנה"ג עיין שם, פרפח מיתה לאחר או מחיים ניקבאם
 שנמצא דבועה בחגח, ובלבו"ש ב"פ, טעי' ל"ו טימן ובשם"חב"י,
 מוגלא מלאה הבועה אפילו דפבחא ידא דמשמהטא חיכא נקבבו

 ועיין לריעותא תרתי משום אפילו בזח ואין כשירח וטרוחיןועכורין
 נגד שהוא וכתב בצ"ש זה דין שחניח פ"ה טי' שאול גבעתבשו"ת
 אפילו בבועה בנקב לאסור שדעתם והדא"ש וחרמב"ם חרי"ף,דעת
 זבח תורת בספר ועיין דפבחא, ידא בכהטמוש למיתלי דאיכאחיכא

 כדעת לדינא דהעיקר שהשה י"ב טי' ב' אות מערכתהטפרדי
 הבאה בועה כל להפריף לדינא כן שהחליפו האחרונים וכלחמחבר
 מצוי שהוא סשום דפבחא ידא במשמוש תלינן ולא נקובחלפניו
 ממה ונשפכה נשברה ו,טלחופית ישנח בועח שהירטה לתלותיותר
 שכתב י"ח, סעי' שם"ח ועיין עיי"ש, חפבח ביד לתלותשיש

 לבו"ש ועיין פריפה הוי לבד העליון העור רק ניקב לא אםדאפילו
 חוי לא הבועה של חעליון העור רק ניקב או דבנקלף פ"חט"ק
 פריפה ודאי הוי מחבועה העורות ב' ניקבו אבל פריפח, ספקרק

 בבועה שנמצא דנקב שכתב פ"ו, ט"ק ל"ו סי' בדע"ק ועייןעיי"ש,
 להקל יש בכח המשמוש חי' לא אפילו דפבחא ידא בהטסויטוחי'
 שס, ידו הולכת ע"י לינקב עלולה מתוחה דחבועה דכיון לוולותדיש
 לתלות דיש לדינא דחעיקר שכתב מ"ח, ט"ק תורח בדעתועיין

 מחטמוש שם הי' לא אפילו שבבועה בנקב גם דפבחא ידאבמשמוש
 ריעותא שם אין אם זה וכל מזה, לתלות יש הדעת אומדן כפי אםבכח
 לכ"ע, פריפח בחנקב דם פפת שיש כנון בלא"ח אבל בנקבאחרת
 בשם שמביא חב"י דעת לפי וכן וי"ז(, פז ט"ק ינ מחוו,ט גבוחנשלחן
 היכי אבל משמע משכהטא, דלא חיכא שכתב רש"י מלשון שדייקחר"ן

 סעיף ערוך בשולחן כתב וכן וכשר, שחיפה דאחר תלינןדמשמשא
 מדמשמשא היכא כתב משה הדרכי וגם בהצמשא", דלא "חיבא הלשוןו'

 חפ"ז בתבו וכן ריעותא, שם אין אם בצלעות לעיין וצריךכשר
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 בירו או בסכיט הפבת או רל( הבורק בה שנגעלתלות
 עוברת למרכא סמוך נקב נמצא אם אך רל"(,כשרה

 שיש אף עצפה, הסרכא בפקום ומכ"ש ומעוך,במשמוש
 אפשר אי רהא מרפה, הכי אפילו בפבת או בבורקלתלות
 לא. או מבצבץ אם לראות הסרכא את?ברוק

 ח 1 ז ח י ר 1 קמ

 כתב ובשט"ח יופף, הבית כם"ש לד קפן פעיף והש"ך יז, קפןפעיף
 הנקב מימני על בדק לא אפילו בדיעבד אבל לכתחילה רק חוא זהדכל
 עיי"ש. כשר א*"ה הצלעותקל

 לד פעיף ובש*ך י"ו פעיף לו במימן הפ"ז כתב חפודק,)רלש
 הש"ך כתב וגם שם. להקל בו תלינן דפבחי ידא דמשמש בטקוםאבל
 הפעם פריפח, מירנה לאחר או מחיים ניקב אם יודע איט אםאבל
 עשוטת דבווות מחמת בריאה, שמקי*ין כטו בכועה סקי*יןשאין

 שם.להשתנות

 הפורים גדולי בשם שכתב יו"ד פעיף הזבח תורת במ*רועיין
 ידא בסהטמוש שבבועה נקב לתלוונ להמתירין דאף פשופ שדכרו"ל

 לחוץ שהוציאח לאחר בריאה הנקב נמצא אם דוקא וה מ"םדפבהא.
 הבודק הרגיש אם אבל ב*נים, בדיקתו בשעת הבודק בה הרגיש%א

 ואף שם דפבחא ידא משטהי מקודם שהיה אף בבקה נקב שישב*נים
 נעשה והנקב ישנה לבועח לחויפ דיוו פרי*ה א8"ה משוך הנקבשהיה
 עץי"ש.מהיים

 בעכורים הבועה אם אף לריעותא תרתי הוי ולא כשירה.רלא(
 פימנים ד' שכתבו פוסקים ו"ט פ"0 אות ב"י הג' )כנח"גומרוחים
 פחיים חנקב אם א( שחיפה, לאחר או מחיים להכיר בבמגחבנקב
 לא םחיים אם ב( חבשר, בצד הוא שחיפח ולאחר פלסעלה,חוא
 "ט מהיים נ( בתוכה, פים יש שהיסה ולאחר בתוכה, מיםנשאר
 אין שהיפה ולאחר פובין, כמו בדופן כנגדח או הבועחמביבות
 ושחיפה המאחר בדופן, וכנגדח פביבותיה אדופה םחיים ד(כלום,
 בא בהנהת וככנח"נ אברחם )ביכת ית ש לסמוך אין אבלכראוי,
 ל"מ*אמע



 זפחים שלמקומןש

 : טחוס או עצם הריאה גפי על נמצא אפ דץפי.

 יש טחוט או עצם הריאה גבי על נמצא אםיב(
 קשה העצם אם הריאה את לנקוב שאפשר כיוןלהמריה,

 הג(. טריפה אחד בצד אףוחר

 ת פ ז ה י ר 1 קמ

 מעשה כ"ג, ס"ק ל"פ, סיסן בפ"ז כתב פהופי או עצפרלב(
 הריאה על מונח קצת ארוך דק עצם מצא שהיה מומחה אחדבפבת
 ולא הריאה ונפחה טמנה אותה וקולף לרחבה בעורה ודבקמבהה
 נקלף הבהמח שמצלעות אומרים שהבודקים מפעם והכשירה,מבצבץ
 זו, טעשה ראה שבילדותו כתב וכן הצלעות, שכננד בהריאהונדנק
 כדיקה געי הריאה לגקוב לו שאפשר כיון דפריפה לו נראהולהלכה
 לחוש דיש ותו בבדיקה בקיאין אינן ואנן מחפ כמו התלמודמדין
 יפה בטהר"ם משמע וכן אחר במקום נם הריאה גיקבהשמא
 ולפי התב"ש וכתב והתיר, עליהם חולק והפר"ם שמואל()זבח
 בבדיקה מקילים והרנם למהפ דדמי כתב גופא דהפ"ז כיון דעתיעניורנ
 כריאה דעצם די"ל וממיים שם והאריך הוא כן נמי הכאבהפ"ם
 זה, למקום המחט בא מהיכן ידעינן לא דהתם ממחט קילהוא

 מהצלע דממתמא דידן בנידן משא"כ נקב, לכאן עברו מדיואפשר
 אוסר דהפ"ז כיון ום"ם עכ"ל אחר במקום תיה ולא נפרדשאצלו
 בודק וסתם גדול לצורך אם כי הריאה על עצם להכשיר איןבוה
 יצחק(. )לקיפת דוקא, ש"ח לעשותצריך

 וארוך דק עצם ע', סעי' ל"פ סי' השם"ח כתב פריפח.רלנ(
 הריאה אותו כשמפרידין אעפ"י לרחבה הריאה בעור דבקקצת

 לנקוב, דעלולה אותה מפריפין נפרד מהצלעות ומסתמאשלימת,
 עיי"ש ופושרין בנפיחה בדיקתינו על לסמוך יץש גדול לצורךכאא
 כתכ ל"ו ובמימן למחפ, לה ומדמה מהפ"ז נובע זה דין עיקרכי

 דוקא כתב ה' סי' הכרמל חר ובתשובה להקל, בהפ"ם בריאהפחפ
 סשא"כ כשירה, בעורה ודבק מבחוץ הריאה נבי על מונחשחעצם
 קרום שנם תיישינן ניקב א' שקרום כיון לקרום קרום ביןשטמצא
 שם. גהפ"ם, אף ופריפה גיקבהב'

 * ** ש4



255 זבחים שלמקרמן

 לה ההט '8נושטרח צלע הריאח וגד שגמטא שלמה ריאה דיןפה.
 : ונקושר וחזרעוקץ,

 אם שנשברך*, צלע הריאה נגר שנמצא שלטהריאה
 חור אפילו או עוקץ, כטו להוץ יוצא והשבר הצלענשבר
 הריאה לנקוב שמופו מפני טרפה, ייו( עוקץ לו וישונקשר
 הכם. שאלת יעשה ובהפ"מ רמי, כנקרב לנקוב העומרוכל

 : הריאה סראות דיניפט.

 מהן יש בה, הרגי5 די"( מראיתה שנשתנהוייאה
 ח ב ז ה י ר ו קם

 הריאה לנדוק צריך ערקץ נה אין אם אפילו וכן שוקץ.רלד(
 וו3יין ש"ח, צריך הצלע שבירת כנגד בריאה ריעותא איזה ישואם

 סתחכך הריאה אז מתגלגלת כשהבהטה והפעם נ"ד, סיסןביור"ד
 כתב נ' ט"ק נ"ד בסי' והש"ך הריאה, לניקנ לחוש וישבצלעות
 פריפה עוקץ שם שהיה רואים אם השברים ונקשרו כשחזרודאפילו
 שאלת יעשה ובהפ"ם כשר, עוקץ שם שחיה ספק הוא אםאבל
 אין הב"א בשם הש"ך שכתב מה וז"ל כתב דהפר"ם מפעםחכם
 דוקא דבעוף ואפשר עוקץ, שם כשיש בבהמה מפריף אי הכרעשם
 מאחר ום"ם הפ"ז, סכשיר וכן בבהסה, לא אבל פריפה בעוקץמיירי
 שאלת בלא להכשיר אין עוקץ שם גשיש דמפריפינן פוסקיםדאיכא
 מ"ש ב', ס"ק בדע"ק ועיין להפריף, הבודקים נוהנין וכןהכם,
 שיש אף סבהסה אחד צלע דבנשבר כך לדינא והעלה זהגענין
 שלא השבר סיבת נודע אם לפנים נכנם והשבר בהשברעוקץ
 הכאה או נפילה חשש יש ואם להקל, יש הנאה או נפילה ע"ינק~טה
 שכנגד באבר בדיקה ונם שתיפה קודם יפה הילוך שיהי'בעינן
 לא דאפילו שכתב נ"ח סי' ריב"ם בשו"ת וכתב שם, עייןהשבר,
 בדיקת ע"י כ"א להקל אין בשבירה עוקץ ואין אחת צלע רקנשבר
 ופסק כתב ב' ס"ק חואר בפרי ונם עיי"ש. דוקא ובהפ"םתריאה
 בדיקה מהני לא עוקץ יש ואם הריאה לבדוק צריך צלעדבנשבר
עיי"ש.

 רבא אמר ב' מ"ז דף חולין בגמרא הריאה. טראה?רלה(
 אלא הוא אדום שחור חנינא דא"ר פריפה, כדיותא כשירהככוחלא
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 הו( מראה רבהאי לרבנן להו רקים משום פרפהשהם
 שההש כל אפילו זה וממעם לנקוב, וסופו העורנתקלקל
 מקומות בהרבה נשתנה שאפילו ה"( מראות ויש הז(.מרפה
 בריא. רהררא כשר, כולםאו

 ח ט ז ה י ר ו קם

 רב אמר וכו' נתן מדר' כשירה אדומח נתן, מדר' כשירה ירוקחשלקח,
 דרבא בריה ממא רב אמר וכו' פריפח בבשרא כשירה, ככבדאכחנא
 וכו', פריפה ביעתא וכנון וכטוריקא ככשותא דדמיא ריאההאי
 שחור, %א לז'ור כמראה שחוא כחול צבע ככוחלא רש"יופירוט
 ככבדא בריא, דהדרא כשירח שנקופרוד"א אדומח עשבים, כמיןירוקח
 הרמב"ם וכתב כשירה, ככבד דומה שלח שמראה ריאהכשירה,
 בין כולה מראה בין מראיה שנשתנו ריאה פ"ז, הל' מהל"שפ"ז

 מותרת, כולה נשתניח אפילו המותר למראה נשתנית אםמקצתח
 האסור שמראה מריפה שהוא כל אפילו חאסור למראה נשחגחואם
 אסורות מראות וחמש : שם י"ז בהלכה וגם שם, עיין תשוב הואכנקב
 כהלמון או כשווע כעין ירוקה או כדיו, שחית חן ואלו בריאחיש

 והוא הבגדים בו שצובעים הצבע הוא וחריע חריע כעין אוביצה,
 הבשר, כמראה או לירוקה, ונופות מעפ אדומות לשעדותדומה
 שהוא כל בה שנמצא ריאה א' סעיף ל"ח מימן יור"ד ובשו"עשם.
 שהיא בין ירוקה שהיא או הבשר למראה שהיא או כדיו,שחור
 היא אם וכן וכו', כרכום כמראה שהיא בין ביצה חלמוןכמראה
 היא אם דאף וי"א ובהג"ה וכו', אסורה לבנה שהיא חבקעתכמראה
 הריאה נשתנה אם ולכן שם. נהונ והכי וכו' פריפה ביצהכלובן

 רך בשר רקמת היא הריאח כי פריפה, חאסור למראהמראיתח
 שאם מ"ז( )חולין חז"ל אמרו זה ובשביל מיוחד, גוון שלומפוני
 בכל ואפילו אהר לגוון ונהפכה הרנילה ממראיתה הריאהנ,טתנה
 פריפח.עטהוא

 מרגישים המובהקים שהשוחפים שכתב סי יש סנראוברלו(
 בריאה מראות איזה יש אם פנים בדיקת בשעת חידבמישמוש

 הריאה כיר~ר חלק אינח קר שהוא נרגש המראה מקום הן,ואלו
 שבריאה, מקומות סשאר קצת קשה ונם )שם"ח(, קצת נסוחגם

 יורה לא כזה אירע ואם כ"כ, שכיחים מראות שינוי איןובכלל
 לבקיאות זקוק המראה שינוי ענין כי הכם, שאלת בלתי בעצמוהשו"ב
 בספר ועיין ו' י"ב, כלל אדם בבינת בזה האריך וכבריתירות
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 : פריאה פטאח טיאח א"" דיוצ.

 "א5 : הפםולות הריאה למראות מימן נתנוהפוטקים
 לבנון שתורה, בשרא, מוריקא, 'מ'ביש'5", ממנותאכלו
 מוריקא, כמו הט( 5 ע נ למראה שנומה כל : רבר שלוכל5ו

 ח 5 ז ח י ר 1 קם

 הנר לאור בלילה המראות שינוי בענין להורות אין נם יעבץ,שאילח
 סק"כ כ"ז כ% המנח"ז וכתב יומף( )מנחת הדחק, בשעת אםכי

 ובשעת בלילה היא רוב וע"פ רבה שהשחיפה הגדולותובקהילות
 ונמצאים היות להעיר: טקום וכאן שם. להחמיר ואין יחשבהדהק
 המממיך שהרב הראוי מן הצבעים גווני הכרת חוש להם שחסראנשים

 בעניני להבחין בקי הוא אם הנבחן את ינסה הקבלה את הנותןאו
 וחיתר איפור בהוראות חשוב פרפ זה כי מפני הריאהמראות

)תוה"ש(.
 זו מראה בעורה שנראה דכל לחז"ל דקיי"ל פריפח,רלז(

 נשתנה במשהו אפילו זה ומפעם לנקוב, ועתידה העור נתקלקלכבר
 )תב"ש(. ופריפה משהו כנקב הו"ל זולמראח

 ס"ד, ס"ק ורא"פ מ"ב, סעי' בפרת"ב כתב 15ראות, הש4רלח(
 בדיקה בלא רב זמן מהבהמה שהוציאה אחר הריאה להניחשאין
 זמן איזה אויר בה ששולפ שע"י דאפשר הריאה במראותועיון

 זה וכל להיפוך, או פסול למראה כשר ממראה ישתנהלפעמים
 שנוי בה ראח מהבהמה כשהוציאה אם אפילו בדיעבד אבללכתחילה
 ולאחר פסולה או כשירה מראה היא אם לראות כיון ולאמראה

 ואין מותרת, כשרה מראה שהיא ורואה לבודקה בא הרבהשנשתהה
 עיי"ש. מתחילה שהי' ממה זח מחסת מראיתה נשתנח שמאחוששין

 קצת אפילו לגעהל שנופה כל כתב בחג"ה חלב"ש געל*רלפ(
 אבות, לנ' געהל למראה חלקו חז"ל אברהם, בית בספר וכתבפריפה,
 הד' שרק ול"נ תולדות. גם להם ויש ביעותא, מוריקא,כתותא,
 וירוקה ירוקה, אדום, לבן, שחור, : בש"ם הנזכרות פסולותמראות
 במלאכת הבקיאים אומרים וכן גרין, בלאה, געהל, מראות, ג'כולל

 ונם שנה מארבעים פבחי ראשי לנו שהעיד שם וכתבהצביעה,
 מראות לא לידייהו אתא ולא הבדיקה במלאכת שעמקו שנהמחמישים
 ובתבואת שם, עיין זה אחר לבדוק חיוב אין א"כ אפום, ולאפמולות,
 יש געה*ל דבסראה כתבו בחג"ח ובלבו"ש מק"ב ובשפ"ד מק"נשור



 זטחיט שלטקוטן8ש

 כזהב, או כשעוה, או ימא(, ביצה כחלמון או יט(, זאפריןהוא
 כררכו, חי בשר למראה שבוטה וןיינו יטב( א ר ש ב ,טרפה

 ח ט ז ה י ר ו קם

 ירוק בשום להקל ואין זו למראה קצת רק בנופה אפילולהפריף
 פריפה, געה"ל ירוק לצבע הנופה דכל א' כלל אלא לנו ואיןגעה"ל
 שם(. ב' סעיף )בעה"פ פריפה נמי כאתרוג געל ואם שם,עיין

 כגון שמותיהן בפירוש הפוסקים בין תלוקי ויש זאפרין,רם(
 אומרים ויש זאפרין, שקורין כרכום שזה שמפרשים יש מוריקא,השם

 הוא שהכרכום וב"ח, הלבו"ש בשם הפרם"ג דעת ובם ביצה,כמראה
 שלגו הכרכום זה אין דבע"כ כתב ב' ס"ק התבו"ש אבל שלנו,ואפרין
 המאכל לתוך הניתן שלנו שזאפרין רואין אנחנו דהא ואפרין,פקורין
 שהוא ובע"כ כשירה, לכו"ע אדום ומראה אדום למראה נומהסראיתו
 ס"ק אפרים הראש אולם עיי"ש, געהל לירוק שנופח יערי כרכוםסין
 אוסרים שלנו בכרכום דאף לחדיא שכתב ז"ל הנוב"י בשם כתבי"ב
 לאסור שאין א' בס"ק כתב ולדינא עיי"ש, לאדמומית שנופהאף

 עיי"ש. השמ"ח כדברי שלנובכרכום
 שהיא בין א' סעיף ל"ח סימן וביור"ד טהיח, טחלכותרמא(

 ר"ל ביצה כחלמון בד"מ כתב שם, פריפה וכו' ביצח חלסוןכמראח
 הוא הבישול שקודם שפשיפא הבישול אחר ובין הבישול קודםבין
 הרם"א ע"ד כתב סק"ד בכרתי והנה הבישול, מלאחר געהליותר
 עיי"ש, וכו' חלמון לא אבל וז"ל ביצה כלובן אומרים ויששכתב
 אולם מספיקא, רק אסור לכו"ע לא חלמון דכמראה מדבריו~משמע
 אדרבה דכחלמון דמוכח פעות שהוא כתב י"פ ס"ק אפריםבראש
 עיי"ש. גישול קודם אף מריפהלכו"ע

 למראה דוטה שהיא או א' סעיף שם וביור"ד טהירא,רמב(
 רק לאסור דאין שכתב ותב"ש שם"ח עיין שם, וכו' פריפההבשר
 אין בשולה דלאחד במראה אבל שנתבשל קודם חי בשרכמראה
 שיש כתב סק"ח ה', שורש עיניים במאירת אולם עיי"ש,איסור
 דבמראה סק"ו הלבו"ש וכתב עיי"ש, מבושל בבשר אףלהחמיר
 לסראה דטי ולא פריפה, זו למראה קצת רק נופה אפילובישרא
 ושאין כיון חמיר דזה שחור מראה ממש לו שיהיה עד שמקיליןשחור
 ניכר נשר שמראה בת"ה וכתב עיי"ש, בשר נמראות בקיאיםאנו
 אוסרין י,ט לבשר דומה במישמוש ואם עיי"ש, ג"כ, כחוש בבשריותר
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 למךאה נדמפדץ ואמ מרפה, געל לטראה שנרטהלפעפים
 ר ו ח ש בשר טראה גכלל התז נמי בשולה שנגמרווינשיל

 ימד( ביצה כלובן היינו לבן, טרפה וכזפת כריו היינורפם

 ח פ ז ה י ר 1 קמ

 דעת וכן הרז"ה בשם הב"ח דעת הוא אוסרין היש מתירין,ויש
 דבשעת הפר"ח דעת הוא מתירין והיש הדחק, בשעת שלאהפר"ח
 דלא הדחק בשעת שלא אפילו להקל פסק והתב"ש להקל, ישהדחק

 עכ"ל, כעץ במשמוש קשה היא אם באופתא כ"א במשמושומטריפינן
 שם. חכם שאלוו יעשה בודק מתם בזה דיעות חלוקי דאיכא כיוןמ"ם

 אפילו בה שנמצא ריאה א', סעיף שם ביור"ד ,צחור,רמג(
 ס"ט, חיור"ד הלכה עמק בשו"ת עי' שם, אסורה כדיו שחור שהואכל

 דאין שכתב שם ותב"ש ה', סעי' בשם"ח ועיין זה. בדין באורךמ"ש
 יש לשחור קצת נומה רק הוא אם אבל ממש כדיו אם כילהטריף
 נ"ל לכן שלהם, דיו שחרירות איך בקיאין אנו דאין משוםלהכשיר
 ובדליכא ובשירה, כדיו שחור מקרי לא כזפת שחור שאינו כלדבהפ"ם
 שחורה מראה שהיא ריאה במהר"ץ כתב עכ"ל, יותר יחמירהפ"ם
 לתוך ויכניס הקרומים שני תוך השחורית שנכנס עד לקותאאינה
 הקרומים שני תוך רק נכנס אם אלא עמו הדין אין בת"ה וכתבהבשר,
 לה חשבינן פסולה דמראה משום טריפה, נמי הריאה בשר בלאלבד

 מנפח דאי כהצום טריפה נמי לבד הקרומים שני ובניקבכנקובה,
 נכנם פסולה המראה אם נמי הכי הרוח ממנה ויוצא מבצבצתהריאה
 העליון הקרום לתוך נכנס אם אבל טריפה, נמי קרומים .טני לתוךרק
 כל נם אלא קאמר שחורה מראה דוקא ולאו כשר, התחתוןולא

 כל דהא טריפה, נמי שהוא בכל אפילו הכי דינם הפסולותהמראות
 פ"ד הרמב"ם שכתב כמו כנקובה לה חשבינן הפסולותהמראות
 נכנם פסולה המראה אם גדול לצורך הקיל י"ד, סי' והשם"חמהל"ש,
 כתב ובתב"ש אחד, עור בהאדים היינו לבד, העליון הקרוםלתוך
 פריפה לט"ז לכאורה האדים לא והתחתון העליון עור האדיםדאם
 שם רם"ז בסעיף לקמן מדר"נ דמו נבלע לא דאי היא לקותאדע"כ
 כשירה. אפ*ה האדים לא התחתוןהא

 היא אם דאף וי"א א' סעיף שם בהנ"ח פיצח. טלהערמד(
 נ', ס"ק ל"ח סי' חש"ך כתב שם, נהוג והכי פריפה ביצהכלובן

 אחר ביצה כלובן דהיינו מהרי"ל בשם כתוב שמצא ד"םבשם



 זפחיפ שלטקוטן260

 לבן טראה וכל הביצה, שבתו כטטם או בשולה,אחר
פרפה.
 : פריאה נשרח מראה איזח דקצא.

 או ירוק, כחול, ארום, : הם בריאה הכשרותהטראות
 זה: בסרר שחשבו הראשונים מן )ויש הכברכמראה
 בטרעה סימן: בהם ונתנו כוחלא עשבים, רקיע,ארום,
 בתכלית ארומה הריאה מל אפילו , מ ו ר א . א"ר'ע'ך'(טוב

 נבלע לא שהרם אלא וה שאין ימה( כשרההאורם
 ח פ ז ה י ר 1 קם

 וכן לבן ולא וצלולית זהרורית רק אינה חיה בעודה אבלשנתבשלה
 ופירש חיה, הביצה בעודה דמיירי כתב ופר"ח מח"ב, בספרסשמע
 לבן כצמר שאת ננעים בריש דתנן ובהא ביצה, קרום ר"ל ביצהלובן
 משום המראות על חכם שאלת יעשו והבודקים ביצה בקרום להשניה
 נפחו דאם י"ב, סעי' בפרת"ב כתב שמואל(, גזבח בקיאין, אנושאין

 להכשיר יש לבן מראה בה ומצאה הנופחין מדרך יותרלהריאה
 מכדרכה יותר הנפיחה ע"י מראיתה להתלבן הריאה שדרךמשום
 עוד וכתב מראה, בה היה לא כדרכה נפחוה שאילו לומרותולין
 דכלובן להיפוך כו~ב סק"י הלבו"ש אבל טריפה, ודאי הוי ביצהדכלובן
 הניע שלא דכל טריפה ספק רק הוה לא בישולו לאחר אפילוביצה
 החלבון היא ביצה והלובן עיי"ש, טריפה ודאי הוי לא עץ בקעתללובן
 שעליה, החיצונה הקשה הקליפה שהוא ביצה קרום כמראה אושלה
 החיצונה, והקליפה החלבון שבין הדק הפנימית קרום כמראהאו

 בהרות יש בכבשים ל"ח, סי' דע"ת בספר כתב ט'( טעיףנפרת"ב
 הלובן ונשאר הקרומים וקלפתי בחנתי פעמים וכמה ללובןונוטות
 דלובן להכשיר בהרות ג' לבדוק ומגי נקיים היו והקרומיםבהבשר
 אחד כחלגון או מהביצה העב כקליפת לא הלובן ואם ספק רקהוא

 שם. בהפ"ם להכשיר הריאה ברוב ואינהבישולו
 י"ט חלכה מהל"ש פ"ז ובהרמכ"ם פשירה, האודםרמה(

 או כחציר ירוקח או ככחול שחורה בריאה מותרות מראותארבע
 שחורה אינה אם ד' סעיף שם ביור"ד שם. וכו' ככבדא אואדומה
 שחיא או הכבד כמראה או ככרתי ירוקח או כח~, כמראח אלאכדיו
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 שטשרץ ה"ע כחול, טנחה. יעא דויאה ברעךכיו
 ירוק ~טג לאי"ר כצבע ש צע, לר ורוטה בלשובלעט
 כטראה % בלע"ג נרץ 1ש0 השרה ירק מטראה אוכם"זי

 ח ט ז ח י ר 1 קם

 רש"י אדומה ריאח בדץ ע""ש. כשרה האודס בתכיוז אפילואדוטה
 אדמומית ליה דמבירא משום דכשר וטעמא אדומה כולה אפילומכשיר
 אדוסח בין כולה אדומה בין לכן בא, הוא לקותא מחסת לאוהריאה
 רמז כשירה שהיא האדום זה על מימן מהר"ץ וכתב כשירה,מקצתה
 אדומה, מקצתה אפילו ממריף חננאל ורבינו האדום4 טן נאהלעיטני

 מודה ריאה למראה ודומה הנפיחה לאחר מתלבגת היא אםאבל
 שכתב י', מי' חיור"ד קמא בגו"ב ועיין כשירה, דהיא חננאלרבינו
 אחרת ריעותא עם ומצפרף ריעותא הוי שבריאה אדום מראהרכל

 יש בהפ"ם ואפילו לבשר נכנם המראה אין ואפילו לריעותא,לתרתי
 ששמע שכתכ י"ב, כלל ריש אדם בחכסת ועיין עיי"ש, בזהלהחמיר
 מראה אינו אם כלל מבחינים ואינם אדום בפראה מכיטירין שו"בשכל
 אך בידם בקבלח הוא שכן י"ל ואולי סמכו, מה על ידעהי ולאבשר,
 להרם"א לו והיה בקיאים אנו שאין כיון להחמיר דמהראוי צ"עבאמת
 שהביא בלק"י א', ענף במנח"י ועיין עיי"ש, כן לכתוב להאחרוניםאו

 עיי"ש, בזה הבודקים על זכות ללמוד שהאריך שלמה תיקונימטפר
 כ"א אלו במראות להכשיר שאין כתב ל"ח, סעי' תבואה בפריאכן
 בקי שחוא היפב בדקדוק חמורח עיני ראות ואחר בקי בודקע"פ
 עיי"ש. אדום מראח ואיזחו בשר טראה איזחוויודע

 בלא"ה כחול שהמראה ד' מעיף שם באה"מ עיין לאזור,רמו(
 שור ותבואות י' סעיף חו,טח בשסלח הךין לאזו"ר, מראחשחיא
 שצובעין בעצמו לאזו"ר כחצבע שהחש דבין שכהב י"ב, קפןסעיף
 גווני בכל ממנח כחנצבע שחהש ובין לשחרות נופח שחאבו

 הגיע שלא כיון בה לן לית לשחור נופה שהגוון דאעפ"יכשר
 עמקינן חי בכבד היינו הכבד כמראה וגם עיי"ש, חזפתלשחרורית

 מק"פ(, ותב"ש ה', סעי' )שם"ח אחר, לצבע לפעמים נופה בצלידאילו
 קרוב הוא שאז כשר צלי כבד כמראה דאפילו משמע בערוךאבל

 שם. כלאזו"ר צבע שהוא הכחולימראה

 טירק ירוק מראה סימן נותן המהר"ץ דהטדה. ירקרמז(
 דתניא ב', מ"ז חולין בגמרא נתן כדר' נל את לספ נתתי דחטדחקהט5
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 כשרה. בלע"ז, בלאר'י - גרי"ן ירוק לטראה הנופהרקיע
 טכה יש אם לבדוק צריך אדוטה, טראה בריאה ישאם
 לרבר רגלים כי מרפה. י,"( האדוטה הריאה נגרבדוטן

 ח ט ז ח י ר י קט

 אחת אשה באתה קפוטיא למדינת הלכתי אחת פעם אומר נתןרבי
 ראיתיו לפני הביאתו שלישי ומת, שני ומת, ראשון בנה שמלהלפני
 המתיני נתי לה אמרתי ברית דם בו היה ולא בו הצצתי ירוקשהיח
 נתן אותו קורין והיו וחיה אותו ומלה לו המתינה דסו בו שיפול עדלו

 ירוק מין כל ודוא עשבים כמראה היינו וירוקה שמו, עלהבבלי
 אדם בחכמת וכתב )שם"ח(, להכשיר יש זה ירקות מין וכלנרי"ן
 כשירות מראות ד,טאר דם"ל ודעימי' לחנו"ב דאף ז', סעיף י"ב,כלל
 דעת אך עיי"ש, ריעותא דחוי מודח ירוק במראח מ"מ ריעותא הוילא

 כשרות, מראות לשאר בזה דמי דירוק מבואר כ"ד, בס"קהלבו"ש
 כתב בזה, המיקל כדעת דהעיקר והעלו שהאריכו הפומקים דעתוכן

 ממ*נ טריפה, ריאה בחדא ואדומה ירוקה ב' אות הכו"פ בשםהפרמ"ג
 עדיין הדם נפל לא ואם עבידתיה, מאי ירוקה עדיין הדם נבלע לאאם

 בחטמע חזותי, חזותי מדאמר משמע וכן יעו"ש, עבידתיה מאיאדומד
 עיי"ש. ריאה בחדא ירוקח אדומח בין חילק ולא גווניםהרבה

 אם וי"א ל"ח, מימן ביור"ד הרם"א וכתב חארוטה,רמח(
 וה, אחר לבדוק וצריך טריפה, האדומה הריאה נגד בדופן מכהיש

 הרא"ש שמביא אפרים רבינו דעת הוא ד', ס"ק בפ"ז שםוכתב
 הגדולים כל נגד להכריע שרוצה אעשה ומה עליו רש"ל וכתבוהפור,

 ב"י כתב וכן גוובי, בכל כשרה דאדומה דפירשו והאחרוניםחראשונים
 שיחם, לסמוך יש הפ"ם במקום וע"כ גדולים שאר לכל כשרדזח

 פודה פ"ם בדופן מכה כשיש דמחמיר אפרים לרבינו דאפילוונראה
 ממראות שנו דסאי דכשירח, ריאה למראה חוזרות נפיחה אחרבאם

 כשחן אפילו כנקובה והוויין לקותא מחמת דהוויין להו דקיםהפפולות
 מחמת לנקב דחהטשין בזה וח"ח דכשר. ריאח למראהחוזרות

 מחמת אימור אין האדימה לא ואלו כדופן, מכה בה ושלמהשחאדומה
 לא כאלו ליה הוה נפיחה מחמת האודם שאזלא וכל בדופן שישמכה
 כמהר"ץ ודלא וכו', אחרינא במידי האודם ותלינן כלל אדומההיתה
 ונם כשירה, הריאה לסראה וחוזר הריאה מגפחין אם ולכן שם,עיין
 גם שמואל( )זבחי להחמיר דאין ח', ס"ק ל"ח, בסיטן הש"ךכתב
 פירשו דכולם ורמב"ם ורש"י הרי"ף דעת הביאו ורש"ל הב"ידעת



288 זטחיט שלטקוטן

 צריך אולם יסס(, היא ולקותא בראה גם שלפהרטכה
 כשרה. הכשרות, טראות לשאר הארום נשתנה ואםלנפתה
 הלכה ולא ת( פינרא או בועה בבי על כשרה טראה אםוכן

 טקרי ולא להכשיר, יש הטוגלא שהוציא אחרהמראה
 לריעותא.תרתי

 ח ט ז ח י ר ו קם

 שכנגדה, בדופן מכה יש אם אפילו נוונא בכל כשירה אדומהדמראה
 במכה אפרים כרבינו הלכה לפסק והעלה בפלפול האריךוחתב"ש
 הפ"ז דכתב הא הפרם"ג וכתב דעתו, לעיל שהבאתי כנגדהבדופן
 אם אפילו גם הדמש"א דעת אבל שם. צ"ע, הוא להתיר ישדבה"ם
 באה שמזה ומסתברא אדופן ווהוכתה שנודע רק בדופן טכהליכא

 עיי"ש. לחפדיף יש בריאההאדמימות
 בהלכות אמרינן אמאי הקשה דת"ה היא, ולקותארמם(

 תלינן לריאה ונסרך ממכה יוצא ומדכא בדופן מכה יש אםסרכות
 אם אמר נמי מראות בהלכות וכאן ונשירה, בדופן במכההסרכא
 ולא שבבועה במוגלא המראה תלינן הבועה על פסולה מראהנמצא
 אחד במקום ריעותא למתלי איכא כי ש"ם מראה משום אותהאסרינן
 מכשירינן אז בדופן מכה ליכא כי קאמר איפכא והכא בה,תלינן

 היפך וזה בריאה האדומה אומרין בדופן מכה איכא וכיהאדומה
 כיון דבוקה סרכא דגבי לסרכא, מראה בין חילוק שיש ומשניהמברא,
 המכה מן ודאי המרכא אמרינן ממנה יוצא וסרכא בדופן מכהשיש
 סושכות והריאה הסירכא נעשה הלחלוחית שמן לתלות דדך כיבאה

 ה"ה שבנוף, הליחות כל עליה לסשוך הריאה שדדך עליההסרכא

 נראה כי חריאה מן חבועח להסיר אפשר היה אם נמי בועחנבי
 אבל לקולא, תלינן להכי הריאה טן ולא היא בועה טחמתשהמראה

 עומד המראה הכי אפילו הדופן מן היא נפרדת הדיאה הריהכא
 וכיון מעליה אותה מושכת שהריאה לומר שייך אין ובמראהבריאה
 באה היא שבריאה לקותא מחמת דודאי אמרינן משתנהשאינה
 פריפה הלכך לדיאה הגיע נמי לדופן מגיע חיה שהמכה כמוואמרינן
 שמואל(.)זבחי

 קמ"ל מאי שם בשם"ח בשמלח" "חלופה וחקשה *טרא.רנ(
 לא בלא"ה פינרא עם אבל תר"ל, הוי דלא קמ"ל בועה ע"נבשלמא

 בלי אף דכשר דקם"ל ונ"ל רכ"ד, רק אינה הפינרא כי תר"להוי
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 י פ8ולח טראח 8ח עיש חריאח נפחו ייוצבנ
 לאחך אם פטולה, מראה בה שיש הריאה נפהואם
 למראה הזרה לא ואם כשרה, ריאה, למראה הזרההנפיהה
 הכל כי בהפ"ט, להתיר יש יפ( כשרה למראה אם כיריאה
 נפיהה. אהר שהיא כמורנין

 ה 8 ז ה י ר ו קם

 שלא כשירה ומראה המראה במקום לנפוה אפשר דלא אףהפ"מ
 סהמת כי למראה נהשב לא זה אבל בהפ"ס, רק להכשיר איןנפהוה
 המראה על ריעותא עוד יש דאם מזה לנו ויצא המראה באהמוגלא

 עיי"ש. כלל למראה נחשב לא כי תר"ל הוילא
 המראות אלו כל ס"ב ל"ח בסי' וביור"ד יהשירה* לנחיאחרנא(

 למראה נשתגית אם בידה בה וסמרם אותת שנופה עד פוסלותאינם
 סעיף הפ"ו שס כתב שם. אסורה בעינה עמדת ואס מותרתהטותר

 לא המותר למראה רק גשתנה ואם דוקא, ריאה מראה דבעינןב'
 המותר למראת כתב והמהבר היא, לקוווא נמי כשירה דמראההכשיר
 והפ"ז סני, המותר דבמראה טה"ש, בפ"ז הרמב"ם לשון והואוכו'
 הפור מלשון ראיה והביא ל"ט, סימן פא"ם ביש"ש רש"ל לשוןהביא
 יקל מי כתב מ"ם הפ"ז של ראיוהיו דחה כי אם והפרמ"ביעו"ש,
 אותה קורא דהפ"ז כיון קלקול הוי לא כשירה דמראה לומרראש

 ושם ד' אות להש"ך מקום והראה הפ"ז על השיג ובנה"ךקלקול,
 והשם"ח ה', אות הפר"ת וכ"ד המותר, למראה הזרה אםהכשיר
 להיפך כתב דהלבוש וכתב לאסור, דהעיקר כתב ה' אות ובל"יסי"ב,
 דהא ייו תמה והפרם"ג בשמו(, בסק"ד הש"ך שהביא כמו)ולא

 דמראה כשנראה אלא אמורים אין הסראות אלו וכל כתבבלבוש
 סגי, הטותר למראה אף טשתנית הא משטע הנפיתה, אתרבעיניה
 טשר, לסראה צ"ל 8הפר למראה ס"ב בלבוש שם ט"ש הנראהוכפי
 משתנית דאם השם"ה כתב מזו וגדולה ל"ד, הוא ריאה למראהום"ש
 כשבהטתנית השם"ה הכשיר בהפ"ם דוקא ום"ם כשירה, אדומהלמראה
 ועיין ב', ס"ק ל"ו, מי' בפת"ש ועיין מגדים( )נועם המותר,למראה
 דמראה ולומו' בהפ"ם להקל דקיי"ל דאף שכתב בהנההבלבו"ש
 למראה רק ההוזרת פסולה במראה מ"ם ריעותא, הוי לאכשירה
 אהרת ריעותא עור עם ומצפרף ריעותא מתם הוי נפיהה ע"יכשירה
 ס8ק הלבו"ש4 כתב גם עיי"ש, בתפ"ם אפילו לאסור ריעותאיתרתי
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 : הקרופיפ בין היא פסיה טראה אם יידצג.

 הוא המראה אם הקרומים, בין היא פסולה מראהאם
 יש לה, הראויה כמראה הוא ת(עחתת העלית, בקרוםרק

 כמראה רק החש הונחתון אם אבל גרול. לצורךלהכשיר
 או ים( מוגלא יש אם כך וכן אהפן. בכל לאסור ישכשרה,
 הקרום, ער להריאה לה ובא שער בולעת הבהמהלפעמים

 המראה, מתחת השער או י" המוגלא ולהעציא לפתוחיש
 ה 8 ז ה י ר 1 קמ

 בוט"ם נוכר שלא למראה חחוזרת פסהח דסראה שם ובחנח"חל"ד
 להפריף יש ע"כ גמורה ריעותא הוי ודומיהן גרא"ה או ברוי"ןכגון
 יו"ד, פי' חיור"ד קמא נו"ב בשו"ת אמנם לריעוחא, תרתיממעם
 וטלא אפילו להתיר מיבריו ומשמע בזח, להקל חתשובת בפוףכתנ

 יופף בראש ועיין שם, עיין כשירה למראה בנתהפכה כמובהפ"ם
 בזה. להקל יש ובהפ"מ הנוכ"י כדעתשכתב

 שאומר מי יש כתב ג' סעיף ל"ח מימן ביור"ד טוגלא,רנב(
 מחטת ולא מחמתו בעור שינוי יש אם אלא פומלת הללו מראותשאין
 שער מכח מראה השינוי בא אם וכן הרמ"א וכחב שבתוכו,מוגלא
 ובוטם"ח כהטה בדרכי ועיין כשר, בריאה המונח נצרר דם אושחור
 שלפעמים משום בא זה שער מכח מראה שהשינוי פ"ופעיף

 נגד המימפון דרך בריאה נכנם השער ואותו וטער בולעתחבחמח
 וטטעב כ"א ס"ק ל"ז מימן שרד בלבושי ועיין עיי"1,חקרומים
 הוטער אין דאפילו מדבריו ומשמע עיי"ש, אודם או שחור שערבלשונו
 כשירה מראה אדום דחא הכשרות ממראות רק הפפולותממראות
 עיי"ש. נשר אפ"ה הפסולות ממראות היא מלמעלה שעליו ומראההיא
 פומלין אין הנועה ש עומדין אם פםולות הסראות כל בת"חכתב
 כתב וכן הבועח, מחמת וטעה כל נשתנית שמראות ל*יהריאח
 שם. ל"ח מ"ק ל"ז מימןהש*ך

 שכתבו סק"ב ותבו"ש ס"מ, סעי' שם"ח עיין ה8וגלא,רנג(
 המראח הלכה הקרומים מתחת השער או המוגלא כשמוציא אםדדוקא

 דרך כן נראח חיח השער או חמונלא שמראה נראח שמזחמהקרומים,
 5ט הטראה הלכה לא אם אגל ריעותא, אין עצמן ובקרומיםהקרומים
 ועיין עיי"ש, לנקוכ ועתידת חיא חקרומים דלקות חזינן דהאלחפריף,
 לאחר חמראח חזר בלא חמחמירים דאף שכתב מ"פ ס"קבלבו"ש
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 שהמראה רנתברר כשרה, הייאה למראה הקרומים חזרואם
 וכן ריעותא, ליכא ובקרומים מובלא או השער מרמתהיה
 כשרה, הקרומים בין יפ( למקום ממקום זזה היא אםכך

 מוגלא איזה יש אם כי בקרומים לקותא שום ראיןדנראה

 ח פ ז ה י ר י קמ

 ועיין עיי"ש, דפלוגתא מפיקא רק הוי לא עכ"פ מ"מ המוגלאהורקת
 בענין שהאריך ת' מעי' אדם ובבינת ג' מי' י"ב כלל אדםבחכטח

 חרא"ח דעת נפי בזח, לחקל יש הדחק ושעת דבחפ"ם וחעלהזה
 המוגלא הורקת לאחר המראה הלכה לא דאפילו התבו"ששהביא
 התבו"ש שחביא הרא"ת של הראשון כפירהפ שחעיקר יעןכשר,
עיי"ש.

 זזה פמולה חסראח ואם חר"ץ וכתב למקופ. 8מקופרנד(
 במקום בין נשתנה שאינו אעפ"י במקומה עוטדת ואינח למקוםממקום
 שאין נראח דהא כשירה, אפ"ח חשני במקום בין מתחילהשעמדה
 מראה אירע ולפעמים ממקומה, שזזה כיון הוא עצמה מריאההמראה
 מטקום זזה חסראח ביד ממרם כשחבודק תלויח מרכא ועליחאדוסח
 )ב"א, בחנם, יפריף שלא זה על להבחין וצריך כשירה,למקום
 הריאה על יש דאם י"ג, מעי' חדשה בשמלה כתב יצחק(ולקיפון
 לא ואי האדמימות במקום נקבים אחר לבדוק צריך אדוסותנקורות
 דזה לחוד ובמישמוש בראיה גם בדק שלא רק הוא וזה טריפה,בדק
 ולא ובמומוש בראיה עכ"פ שבדק שלא כל אבל בדיעבד, אףמעכב
 בדיעבד להפריף אין בנפיחה בדק שלא אף נקב שום הרגיש ולאראה
 ספרי בשם שכתב ע', סי' חיור"ד יצחק בית בשו"ת ועייןעיי"ש,

 פושרין בדיקת אפילו מהני דלא אדומות בנקודות להחמירהאחרונים
 לא הבי ומשום הנקב ומתם להנקב דם פפת נכנם שמאדחיישינן
 שבאם בידו ההוא במקום שם סירם אא"כ להכשיר אין ע"כבצבץ
 לפעמים מצוי אמנם שם. עיין המירום ידי על יצא דם מפה שםנכנם

 כידוע האפעמען ממיבת אם כי נקבים של מימן אינןשהנקודוח
 האחרונים המחברים במפרי זה בנידון האריכו וכבר הטבע,בחכסת

 שינוי דיני וכל שם(. חשחיפה )תורת ולהחמיר להקל בכה וזה בכהזה
 צרור נראה שלפעמים מה אבל ועוף, בחיה גם נוהגים בריאהחמראה
 מפני בדיקה בלא אפילו כשר שחור או אודם מראח בעוף בריאחדם

 חשלחן(. )ערוך השחיפח טסיסני הדם קרישות לזחשגרם
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 ביר ובקי מומחה להיות צריך ההבורק מתהתיהם,בקרופים
 שהוא. כ5 מעפ שינוי אפי5ו 5היניש שיכולבהרנשתו

 : מקצתה אם פי חר"אח פל פרק לא אם דיןצר.

 קמן וליתא מקצתה, אם כי הריאה כ5 בדק לאאם
 מיעופ רהוה משום מרפה, רובא ברק אפי5ו השאר,5ברוק
 לכך פרפות איזו ברק ש5א ח5ק באותו יהיה ואו5יהמצוי
 ובועות מסרכות הריאה כל ברק אם אב5 מספק.אסורה
 וליכא 5מברקה קמן ליתא והריאה מרפות, טשארולא

 ימ(, ומ5אים בגריים הריאה בנאברה כמו כשרה,5ברורי
 ו5כן כך, כ5 מצויין שאין ארובא סמכינן פרפותדבשאר

 לומר 5ו אסור בפנים הריאה בריקח לברוק שהתחי5 מיכ5
 בה מצא ולא בפנים שברק אף כשר, שהיא בהמה שוםעל
 עיניו ולמראה לחרו דייאה שיוציא לא אם ריעותא,שום

 ומומחה. רגי5 שיהא ערישפום,

 ח פ ז ה י ר 1 קפ

 לא אם בצלעות הבודק לעיין צריך ורק ופלאיפ, פגרחםרנה(
 בעל כל דמקם ז', ס"ק בתב"ש ועיין ~שם"ח( סירכא איזה שםנמצא
 להחמיר יורה לא אבל ופלאים בגדיים אפילו בזה לעצמו יחמירנפש

 בלא דוקא זה דכל שכתב י', בסעיף בפר"ת ועיין בהפ"ם,לאחרים
 צריך אין הריאה נאבדה ואח"כ בפנים בדקה אם אבל כללבדקה

 ריאח כל להוציא שנהגו במקומות אפילו ופלאים בגדיים כלללהחמיר
 סק*ם עיין עיי"ש, בזה, להחמיר יש נדולות בבהמות אבלולנפחה,
 צריך ודאי פורח ע"י הריאה את להשיג אפשר דאם שכתב י"ד,ס"ק

 בשפח וכתב עיי"ש, רבנן, אפרחוהו בנופי' דריאה זו דבבדיקהלפרוח
 פריפה שהם פריפות מיני הרבה ששכיח במקומות דדוקא סק"זאמת
 היא ההוא הפרפות שמין נודע לא אם אבל חומרא, מפעם %אמדינא
 כמו סצויות שהפריפות אע"פ להתיר יש מדינא, נמורפרי*ח
 חן דהפריפות הללו דבעתים ס"ד, סי' ארי' השאגת עפ"דהכשרות

 להחמיר אין לכן הכשרות, כמו הן מצויות לכן חומרות, מחמתרק
 עיי"ש. גהפשם,בזה
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 ו הפ1ד פהצר השפצאתן הפרפה? דעיצה*

 אם אבל טרפה, טפולש נקב שניקב הכבר הצרת,(
 ינו(, כשר ממא הלב או םרכא ע"י אפילו ונסתםניקב

 ה 1 ז ה י ר ו קמ

 יתרת רש"י פירש א', מ"ו, הולין בגמרא הפיד, הצררנו(
 כתב הל"י מהל"ש פ"ו והרמב"ם פרפשין, והוא בלע"ז אובר"שהכבד

 הנשימה ואברי המאכל אברי בין המבדלת הבפן שבאמצעהסהיצה
 והמקום הכבד, טרפש ונקראת הריאה תראה ואה"כ אותה שקורעיןוהוא
 בשו"ע כתב עכ"ל, הנקב וסותם מגין אינו קשה שהוא שבאמצעהלבן
 פריפה, הכבד מצד מפולש נקב הכבד פרפש ניקב מ"ה, מ"א מי'יור*ד
 הלב אפילו כתב סק"ה הפ*ו שם. כשירה בצלע במירכא נסרכהואם
 מע" מ"א, סימן הש"ך וכתב מעליא, סתימא הוי הנקב סותםטמא
 מרדכי גדולת ובספר הריב"ש ותשובת מהרי"ל בשם י"ד, י"ג,י"ב,
 על מכה מהמת קרום או מרכא עלה אם נדולים ויטאר מהר"לובשם
 פריפה, מפולש נקב הכבד הצר ניקב ואם וכשר, סתימה הויהנקב
 שתינטל שסוף הכבד מצד אלא הקרום של עצמו מצד זה מריפהואין

 הכבד שאם מהר"צ וכתב לה, מהני הנקב שסותם דבר כל אקכהכבד,
 י*ו כלל אדם ההכמת דעת גם טריפה, הכבד הצר של הנקבמותמת
 שהכבד מה רק אהר בדבר סתימה שם אין שאם שכתב י"דמעיף

 טתשובה אבל עיי"ש. בצ"ע ומיים מהני %א י"ל סותמותבעצטה
 ולדינא עיי"ש, עצמה הכבד סתימת דמהני מבואר כ"א סי'הרשב"א

 עיי"ש. עצמה הכבד מתימת מהני דלא בההלפ סק"ה הדע"קכתכ
 מים מלא דבהמה כהטום הפרפש, ניקב של המעם מהר"ץ כתכגם

 בהלל הנקב דרך המים יבוא אז הכבד בהצר נקב יש ואם הגוףבהלל
 בהצר למעלה מפולש נקב ניקב אם אבל הריאה, וניקבו הריאהשל

 מונה הכבד שאין המקום באותו לשדרה ממוך הכליות תתתהכבד
 פהסום הבהמה, בהלל מים כשיש ואף הנקב, משום להפריףאין

 למעלה הוא והגקב בכדם למפה מונהים המים הולכתכשהבהמה
 הזבה אבל עכ"ל, הריאה, לתוך לירד יכולין אינן והמיםבצלעווו

 פריפה נמי בצלעות למעלה שהנקב דאף נראה ולי וז"ל, כתבשמואי
 אל המים יבואו כך ומתוך בפרקדונה הבהמה מתגלגלת שמאמפני

 הערוגה על עומדת הבועה אם בועה גבי המהר"ץ שכתב כמוהריאה,
 דתיישינן והפעם פריפה, שהיא ערוגה ובין הממפון שומן לצדלמפה
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 מצר פרפה אינו ניקב אם הכבר ך צ ח ש מפני הראיהפעם
 שהלב מפני , ר ב כ ה מצר רק הפנימיים באברים כמועצמו
 מרחפת והריאה חמימות מ5א הוא הריאה בתוךהמונח
 המאכ5 שמבשל חמימות מלא נמי ההכבר ומקררו,עליו
 55ב כבר בין מפםיק הפרום הרופן ו5כן האצפומכא,בתוך
 יש ואם הכבר, חצר הוא - ההמימות תתגבר שלאוריאה
 והכבר הלב של החמימות מתגבר הכבר בחצר מפולשנקב
 סתימה כאן יש אם לכן ומרפה. הריאה לייבש וםופויחר,
 הכבר אם אבל החמימות. תתנבר 5א רשוב מהני רהואכל

 ממריפין הפוםקים רוב הכבר, חצר ש5 הנקבםותמת
 החום. נובר ללב יותר שמתקרבת כיוןמכ"ש

 : הפפד לחצר נטרך הפופות ופית שהטפפ נפצא אפ ייןצו.

 רמ( הכבר 5חצר נםרר הכוםות וביה המםם נמצאאם
 מחפ או קוץ שם יש ובוראי מחמ או קוץ אחר לברוקצריך

 ח פ ז ה י ר ו קם

 מים גבי ומכ"ש הבועה, ותנקב בפרקדונה הבהמה מתגלגלתשמא
 שם. עיין הבועה, מן שכיח יותר במיםכי

 שאין לי נראה י', סעי' מ"א, מימן הפ"ז כתב כשר,רנז(
 דססכינן לא או נקב בו יש אם הכבד בחצר לבדוק צריךהבודק
 הריאה סרכות זולת מריפות שאר אחר לבדוק צריך שאין כמוארובא
 ג"כ ויבדוק שמים ירא יהא הבודק שכל הוא ולהלכה מצויות,שהן
 נקב ונמצא בדק ולא עבר אם אבל נקב, בו יהי' שלא הכבדבחצר
 שם בפ"ו הוא וכן זה, עבור אותו עונשין אין אחריו הכבדבחצר
 שמואל. ובזבחכהדיא,

 בהרם*א ט"א מימן ביור"ד וכתב הנפד, לחצר נטרךרנח(
 בכרם לבדוק יש הכוסות לבית הכבד 1רפש נסרך ואם ח'סעיף

 )כן זו סירכא באה זה וע"י שניקבה מחפ או קוץ שם יששבודאי
 ואין עכ"ל, נהוג והכי מעשה וראיתי ישנים( בבדיקותמצאתי
 אפילו בדיעבד שמכשיר מי ויש בדיעבד, אפילו בדיקה בלאלהכשיר

 מגדים( הפרי )סהשמעות לאפור יש בודאי בפשיעח אכן נבדק,לא



 זפחים שלםקוטן0ש

 שטטריפין פוסקים ויש יי5( הסירכא באה וטזה להוץונקוב
 שטכשירין פוסקים ויש בפרש, כלל טצא ולא ברק אפילורס(

 ח פ ז ה י ר 1 קט

 גוף על הוא כשהסירכא דדוקא ס"ם סי' קמא פופו"ד בשו"תועיין
 על רק חכומות בית גוף על איגה הסירכא אם אבל הכוסות,בית

 סשום לחמסס, בנסרך ברם"א נזכר ולא להכשיר, יש שעליהחשומן
 פריפה דודאי להססס דנסרכה היכא מיבעיא לא קאטר, מיבעיאדלא
 הכומות בבית אפילו אלא הנקב, על מגין ואינו דק עורו דהטסםכיון
 סעי' ס"א סימן תשובה )דרכי האחרונים כ"כ פריפה נמי עבדעורו
 )ביור"ד היא חיובית זו דבדיקה מ"ש תשובה בפתחי ועיין שם(,ע"ד
 שכתב ס"פ סי' השני חופ בשו"ת ועיין הנו"ב( בשם י"ג סעיףשם

 בדקו ולא הכוסות לביון מטרפש סירכא שהי' ראה אם בדיעבדדם"ם
 בחכמת אכן עיי"ש. להטריף אין כנגדו נקב או מחפ שם יש אםכלל
 פריפה מחפ שם יש אם בדק לא דאם כתב פ"ז סעי' י"ז כללאדם
 ח' סי' ב' אות מערכת חספרדי זבח תורת במפר וכתב שם.וכו'
 החיוב ע"כ הכוסות לבית הטרפש נסרך להיות ורגיל דמצוידכיון
 הריאה לבדוק כדי להפרפש לפתחו שבא בשעה הבודק עלמופל

 עיי"ש. כזו סירכא שם אין אם מקודםשיבדקנו
 אם דה"ה שכתב יעקב באר במפר ועיין הטירפא, פאתרנפ(

 פריפה לעבר מעבר ניקב ולא נקב שנמצא אלא כלל מחט נמצאלא
 ביהודא בנודע כתב וכן עיי"ש, ואסור דם מקורפ גרע סירכאדהאי
 נגד הוא הסירכא אם דוקא ומיהו שם, נ"ז סס"י יור"ד חלקתניינא
 כשירה הנקב כנגד שלא הוא הסירכא אם אבל פריפה שבפניםהנקב
עיי"ש.

 ומהר"ם מרדכי, מאמר תשובת דעת והוא שטפריפין,רס(
 שם יש בודאי כי בלשוגו שכתב חרם"א דברי ש*ירשואייזענשפאפ

 בהססס קוץ שום שם נטצא שלא דאף והעלו שנוקבה, מחפ אוקוץ
 לאחוריו, וחזר נסרכה זה ומחטת וניקב קוץ שם היה בודאי כיפריפה
 עד מאד דק שהוא או הבהמה במעי שנתעכל י"ל בפרש שאינוומה
 תשובה הפתחי ונם )לקפ"י( יום בכל פעשה והוא למצוא יכולשאינו
 נקב שנמצא אלא מחפ נמצא לא אפילו יעקב באר בשםמביא
 ע"א ל"פ דף שמואל זבח בספר ועיין מזה, רנ"פ לעיל עייןפריפה
 כי בפוסקים, שלמד אף זה בדין להורות אסור שו"ב דסתםשכתב
 יוחו בפרות שכיח זה שדבר כתב וגם בזה, גדול לימודצריך
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 5שוהפ אין זה ברין רעות ח5וקי ראיכא מאחר ו5כןרא(
 ואם להתנהנ איך הכם פי לשאו5 וצריך זה בדין5הורות
 5הומרא. יעשהלאו
 : הנופות ופית בהטפפ תהובה טחפ נטצא אפ ריןצז.

 יצ( הכוסות ובית בהמסם תחובה מהמ נמצאאם

 ח ב ז ה י ר ו קט

 הבדק בתיקון פ"ז סי' הזבח תיקוני בספר ועיין עיי"ש,סבשוורים
 ניקב בדין בעצמו להורות לשו"ב דאין להדיא כן שכתב ב'אות

 עיי"ש, חכם שאלת בלא בזה כיוצא ובכל בסירכא ונסתםהפרפש
 בדין להורות לשו"ב דאין ג"כ שכתב ל"ד ס"ק תורה בדעתועיין
 אלא מעשה, ולעשות הכוסות לבית או להממס הכבד מטרפשסירכא
 םכיס הראה שלא פבח כדין דינו ע"ז יעבור ואם שבעיר הרבלפני
 עיי"ש. הש"ס מדיןלחכם

 והפ"ז והש"ך מ"ו בסימן הנו"ב דעת והוא ווט5עוירין,רסא(
 בכרם לבדוק דיש שכתב הואיל הרם"א דברי שפירשו ס"הבסימן
 קוץ שום מונה בפרש נמצא לא ואם לה, מהני בדיקה דעכ"פש"ם
 אף להקל הדבר קשה בדק ולא הכרס שהשליך אירע ואםכשר,

 שם. הנו*ב דעת כן עכו"ם בבהמות כ"ש ובהפ"ם, ישראלבבהמות
 אפילו להפריף דנוהגין מקומות יש כלום מצא ולא בכרס בדקואם
 ויש בכה"נ, דמקילין מקומות ויש מחפ, או קוץ שום בפרש מצאלא

 כנגד בכרס מחם תחוב נמצא אם דהיינו יותד דמקיליןמקומות
 הפרש על מונוו רק תחוב נמצא לא אם אבל מריפה, היא אזהסריכא
 מימן צדק הצמה דעת וחוא מכשירין, כלום בפרש נמצא לא אםוכ"ש
 גמצא סחפ אותו וכננד בכרס תחוב מחפ שנמצא דכל דפסקמ"פ
 כנגד שלא היא הסירכא אם אבל מריפה, היא אז דם קורם אוסרכא
 כשירה, הפרש על מונחת היא אם וכ"ש תחובה היא אפילוהמחם
 מ"ח בסימן התבו"ש וכתב עיי"ש, כהב ויפח הפר"ח עליווכתב
 וערח בספר וכתב עיי"ש, כדבדיהם בהפ"ם להקל ונ"ל י"זס"ק

 פליפערלעך( - )הקמפים כפלי בין סחפ נמצא שם, ותבדיקההשחימה
 בבית שנמצאח כמו הדין כלל, נדחק ולא הכוסות בית אוההטסס
 הכומות בית של העורות שני ניקב אם בהפ"ם, ובפרפ גופההכוסות

 מריפה, אז לזה מזה שביל נמשך אם אבל כשר, זה כנגד שלאזה
עיי"1.

 ת"ר ב', נ' חולין בגמרא הכו5חע, פפית שנטצא טחפרמב(
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 צדדים כהפני כשירח, אחד מצד חכומות בית בעובי שנמצאתמחפ
 עליה נמצא לא שחיפה, שלפני בידועה דם קורפ עליה נמצאפריפה,
 י"א חל' מהל"ש פ"ו הרמב"ם כתב שהיטה, שלאחר בידוע דםקורפ
 אחד ניקב ואם פריפה, לחוץ מהם אחד שניקב הכוסות וביתהמסס
 אחד מצד הכוסות בית בעובי מחפ מותרת, חברו חלל לתוךמהם

 במקום נמצאת דם ופיפת הכוסות בירו חלל לרווך מפולש ניקבכשירח,
 מותר דם פיפת ובאין ניקב, השחיפה קודם שודאי פריפההנקב
 סעיף מ"ח סימן וביור"ד ונקבה, המחפ דחקה השחיפה אחרשודאי
 לעבר מעבר ניקב ולא קוץ או מחפ תתובה מחם באחד נמצא אםח'
 לאו ואם ופריפה, כלו שניקב בידוע דם קורפ עליו ימצא אםוכו'

 חנמצאים קוץ או מחפ ח' סעיף שם הרם"א וכתב שם, וכו'כשירח
 ואין ענין בכל כשר כלל בחן נתחב ולא בחללו הכוסות וביתבהמסס
 אין אחד מצד המחפ בניקב דאפילו מקילין ויש בדיקה שוםצריך
 לסמוך ויש והרא"ש( )רמב"ם קורפ עליו יש אם מבחוץ לבדוקצריך
 כגלגל קליפות ובתוכן כדור כעין הוא ההממס הכוסות, וביתהמסס שי ותכניתו מהותו את ונבאר עיי"ש, מרובה הפסד הוא אםעלייהו
 )פשעפפשיך( ונקרא הכרם סוף הכוסות בית מאד, דק ודפנו רחיםשל

 להקיבה ומשם להמסס, ומשם הכוסות לביה מהכרס הולךוהמאכל
 צר הוא להמסס הכוסות מבית והחלל לדקין, ומשם )מאגין(שקורין
 הכוסות, בבית נשאר רובא וכדומה מחפ בולעת וכשהבחמהקפן
 תולי ידי ועל להחמיר יש קוץ או מחפ ע"י נקב י"א ס"ק הפ"זוכתב
 בחמסס מחפ ע"י נקב כתב י"ב ס"ק והש"ך שם, להקל ישבהפ"ם
 חשש אין חולי ידי ועל נהגינן, והכי בת"ח כם"ש שהבריאאמרינן
 להכשיר חולי ע"י בנקב האחרוניס כל הסכימו ולהלכה וכשר,להבריא

 לכתתילה נוהגים והאידנא בהפ"ם, דוקא מחפ ידי ועל הפ"ם, בלאאף
 תקוע המחפ נמצא ואם המצוי מיעופ שהוא מפני הפרפש אתלבדוק
 חבשר עובי כל את המחפ ניקב שלא אף הסירכא נגד הכוסותבבית
 חכמי אמנם דם כקורפ חוי דסירכא משום פריפה, הפוסקים רובלפי
 גוונא בכחאי הכריעו זה( בנידן ופרייא השקלא כל בכו"פ )עייןפראג

 המחפ בין בריא בשר יש אם ודוקא בהפ"ם, נוהנים אנו וכןלחכשיר
 חוא, חבדיקה ואופן להחמיר, ראוי גונא כהאי ובחמססוחסירכא,
 גקיאות לזח וטצריכינן השביל או המחפ במקום חד בסכיןשחותכין

 קש בדיקת ע"י אם כי להבחין אפשר ואי מתעקם השביל לפעמיםכי
 זח דבלא הסירכא און ולקלוף לחסיר כן גם וצריכים להבודקיםכידוע
 שם, דוד בבית ועיין מקובנא( רי"א הגאון )בשם בירור, שוםאין

 זח בנידן יורפר עוד להקל הוראה בעלי כמח חתחילו האחרוןובזמן
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 כולו שניקב 2נירועה יסג( רם קורפ שם יש אם בחוץיברוק - הטחמ עבר לא השם לחויו, ניקכ לא אם לראות שםיהוזוך
 בכהאי שהכריעו פוסקים יש רם קורם ובאיו י%(,ומריפה

 ח 1 ז ה י ר י קם

 מכה מחמת ששה קרום שכל מהראשונים אחדים דיעות עלולסמוך
 אברים בשאר ולא ובושפ בריאה דוקא קרום דאינו בש"םדאמרינן
 שיפה הובא ופריפות שחיפה הלכות באשכול גם והראב"ן()הרא"ה

 שפועים כמו ולא קצת בריא בשר שיהא צריכים זאת בכל אמנםזו,
 נוהנים לכן )קשמ*ליצירפ( מסובך הוא זו שאלה של שענין ולפיכזה.
 חכם הוראות עפ"י אם כי זו בשאלה להורות מחלימים הבודקיםשאין
 השחיפה( )תורת הריאה בשאלת שנוהגים וכמו טוכהק מקצועבעל
 קש נמצא שאם שם הם"ק באמצע שצדד מח י"א ס"ק בדע"קועיין
 מופר כתב בשו"ת ועיין עיי"ש, זה לענין כקוץ דינו אם שםתחוב
 שהביא י"א ס"ק תואר בפרי ועיין לצדד, ויש בד"ה כ"ג סי'חיור"ד
 דוקא מחפ בעינן אי הבה"ג, עם והר"ן, והרשב"א, התוספות,פלונתת
 ע"י דאינקוב היכא אבל דם, קורפ בעינן במחפ דדוקא הבה"גודעת
 התוספות לדעת אבל אסור, דם קורפ ליכא אפילו הנקב דבר ושארקוץ

 הנקב דבר ושאר בקוין נם אלא טחפ דוקא דלאו והר"ן,והרשב"א,
 עיי"ש. הנ"ל התומפות כדעת להקל הכריע ולדינא דם, קורפבעינן

 תחובה שכתב מה פ"ז ס"ק דעת חשפתי כתב דם, קור*רמנ(
 לו שייט חכוסות בבית אפילו חוץ סצד דבתחוב בפנים שתחובחר"ל
 אנו דאין בכ"מ טריפה הבהמח לחלל חוץ בצד מעפ ותחוב עורותב'

 דחבדיקה מהפ"ז שכתב שס בבאה"ט עיין עיי"ש, בבדיקה,בקיאים
 אפילו לעבר מעבר נתחב דכ9לא כתב ונם עיי"ש, חדיו מצדחוא
 ננד מבהט שאינו כל הנקב למקום מיד ממוך מבחוץ דם קורפנמצא
 ועיין י"ז( ם"ק דעת ושפתי תשוכה )פתחי קם וכו' כשר המחםפי

 אף כנגדו מבחוץ דם קורפ דכשיש שכתב ד' ס"ק יקותיאלבתורת
 בינתיים בריא בשר ויש שבפנים הנקב עד מגיע דם הקורפ איןאם

 עיי"ש.פריפח
 אין דאם שכתב מה שם י"ח סעיף ש"ך עיין וטרישה,רסד(

 דף בחולין עזריאל נחלת בספר ועיין )ש"ם( מניין דם קורפ מכהשם
 שכוזב מה לפי אבל אתי, הב"י דברי ל4רויטי דח,ט*ך שכווב פחנאא
 מבחוץ דם קורפ יש אם פריפה כלל נתחב נלא דאפילו ל"אבם"ק
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 בשר יש אם רוקא וגם בהפ"מ ורוקא י0"( להכשירגוונא
 ראוי נוונא בכהאי ובהמםס הסירכא, ובין המחם ביןבריא
 ותחוב יט( לעבר מעבר המחפ עבר ואם יפ( להחמיריותר

 ח 5 ז ח י ר ו קם

 עליו באין אף לאסור יש בתחוב מכ"ש כ"ב, מ"ק הבאה"םכם"ש
 מקומ בכל המוזכר דם קורם שכתב מהרש"א בגליון ועיין עיי"ש,מכהם
 עיין לא, לחוד האדים אבל הבשר, בעובי צרור דם או מטשותהיינו
 יו"ד מ"ק בדע"ק ועיין מזה( זבח ומנחת דעת בשפתי )ועייןשם,

 שעל לתלות מקום והי' דמבחא ידא משמוש שם שהי' דאףשהעלה
 פילש שסחיים מעיד ה"ז ק"ד שנמצא כל אפ"ה המחם נתחבה זהידי

 אי שנסתפק מה שכתב מ"ב סימן סופר חתמ בתשובת ועייןעיי"ש,
 אין אם נמי אמרינן אי מבחוץ, דם וקורם חולי מחמת שניקבניכר
 ס"ח טי' השולחן ערוך כספר כתב שם, עיין וכו' מנין דם קורפכאן
 הפוסקים בדעת השואל יבחר - הכומות ובית בהממם נקב אומחפ
 שם. ושימתו דעתולפי

 סעור מעפ רק נשאר לא אפילו שם בהג"ה לח5ששיר.רסח(
 סצד נקב מק"ם מ"ח מי' התבו"ש כתב כשירה, ניקב שלאהחיצון
 הפומקים וגדולי עורות, ב' הכוסות לבית שיש מחמת כשירה,אחד

 כ"ם בם"ק כרוב והלבו"ש כהמכשירין, פומקים אנו ובחפ"םןכשירין,
 באחד או החלל עד מבחוץ בבשר והנקב חולי, ע"י או מחפ ע"ימפק

 נקב לא ושמא חולי ע"י שמא מם"ם להתיר יש - הפנימיםמאנרי
 הפנימים.באברי

 שסחסירים המעם מק"ח מ"ח מי' הכו"פ וכתב להחמיר,רמו(
 הכוסות בבית ובתחוב דחקוהו, ומשקין דאוכלין יען בהממם,:הפ"מ
 הלך ואילך אילך הבהמה וזורקו שנשאו תנועה סשום דאח"ש"ל

 ההממם, תוך המחם לתקוע אח"ש כיון מי בהממם אבל לחוץ,"טחם
 הבהמה לצד מהמחפ הקופא ואם דחקוהו, השחיפח קודםיבודאי
 קודם דחקוחו ומשקין דאוכלין לומר יש הכרם, החלל לצדוחחוד

 תנועה בלי נח הכל כי לנקב להקופא א"א השחיטה לאחר כיהשחיטה
 וזריקה הצועח שע"י לפעמים יקרה פנר.מת בבחמח ושאף ודאיאלא
 הש"ך דעת וגם ולבוא, לצאת המחם נדחק לסקום ססקום הבהמהשל

 ע"י כונתו נתחב, שחיפח דלאחר דחיישינןשכתב
 פלפ~

 חבהסח,
 רש"י לשיפת דגם שכתב כ"ג סי' חיור"ד מופר כתב בתשובתועיין
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 בירוע לאו ואם טריפה, הטחט סביב רם קורפ נמצא אםבו
 רוב לרעת ולהלכה וכשירה, ועבר דחק שחיפהשאחר

 מריפה. ג"כ רם קורפ נמצא לא אפילוהפוטקים

 לתרתי שויצפרפו וקראיפ הפ ואיך וטללפ לריקותא תרתי דיןצדנ
 :ריעותא

 ונרולי האחרונים הולירו ר8"( לריעותא תרתיברין
 מוצקים כללים וקבעו מחודשים רינים וכמה כמההפומקים

 ח ב ז ה י ר 1 קט
 דק עור מעפ רק אף ונשאר נקב או בביה"כ תחוב במחם לחקליש
 לדקדק שיש אך עיי"ש, קצת בשר שמצריך י"ב ס"ק כהפ"תודלא
 טלמעלה עליו הנפרס מקרום ולא ביה"כ עור מגוף הנשאר העורשיהיה
 מזה. כ"ב מ"ק בדע"ת ועיין לבקיאים,כידוע

 המחפ עבר ואם ח' מעיף מ"ה סימן ביור"ד לעבר, מעבררמז(
 מביב דם קורפ נמצא אם אותו בודקים בו תחוב ועודנו לעברטעבר
 ואם ופריפה, כולו ניקב שחיפה שקודם בידוע עליו שכן וכיהמחפ
 דכיון הדיחו ולא מלחו לא אם וכשירה, ועבר דחק שחימה אחרלאו

 ובהנ"ה שם. וכו' מביבו הדם הית סחיים עבר אילו שם עודנויפהמהפ
 אם להפריף יש בבדיקות בקיאין אנו דאין הזה דבזמן אומריםיש

 נהוג והכי וכו' דם קורפ נמצא לא אפילו צדדין משני המחפגקבה
 וכה"ג קש כרוחב הנקב מן קצת רחוק הוא אם אף חש"ך וכתבשם,

 בין מבפנים בין דם קורפ ונמצא צדדים מב' ניקב אם וכןטריפה
 נמצא לא דאפילו הבאח"פ כתב וגם שם, הפ"ז וכ"כ פריפהטבחוץ
 לעבר מעבר שניקכ כל פריפה סבחוץ ולא מבפנים רק דםקורפ

 ראיות והביא ע"ז שהשיג ג' מ"ק מ"פ מי' תבו"ש ועייןפריפה,
 עיי"ש, אוטר ואינו טחיים שניקב ראיה אינו לגד שבפניםדהק"ד
 כדעת בהפ"ט אפילו לאמור לעבר סעבר הטחפ עבד אס הואולדינא
 דהמנהג הוא, דבתרא הרם"א וגם הקדמונים שהעידו כיוןהתבו"ש
 בשם נ"כ שכתב ז"ל רעק"א הגאון דעת וגם להקל, איןלאמור

 סי' צדק צמח בתשובת אגל עיי"ש, בהפ"מ אפילו לאמורהאחרונים
 עיי"ש. בזה להקל כתבמ"פ

 דין והרקח, הראב"ד בשם הב"י כתב לריעווץא, תרתירמח(
 חדא הכא ע"פ, דף וקידויפין נדה טריש בגמרא מקורו לריעותאתרתי
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 בח ויש לריעותא, תרתי כל על ולמדו לריעותא, תרתי וחכאלריעותא,
 כרוב לן,ה בי' הפרמ"ג בפתיחת וגם להלן, שיתבאר כמו כלליםכמה
 שור כח בתשובת וכתב עיי"ש, בראב"ד מקורו לריעותא תרתישדין

 לריעותא תרתי אמרינן דלא י"א סי' ח"א ז"ל( שור צבי רבי)להרה"ג
 דשכיח בריעותא אבל רחוקות, לעתים כ"א שכיח דלא בריעותאאלא
 אצלה כשנמצא ואף ריעותא, ככלל אינה המטבחיים בביתטובא
 דיעות כשיש ובפרפ לריעותא, לתרתי חשבינן לא ב' אוסירכה
 שם. מ"ח אות דע"ת בספר כמ"ש לריעותא תרתי כללהכשיר

 תר"ל כללי עיקר ח', אות ל"ו סי' השלחן ערוך במפרכתב
 כתב סק"ג והפרמ"ג הראשונים, מפוסקיס ולא מש"ס לא שורש לואין
 פסוקה, הלכה מזה לעשות אין לכן ע"ז, חולקים שיש כנה"גבשם

 גדול ביוקר הוא והבשר מאד גדול בבהמה שהחפסדובמדינותינו
 זה אין ובודאי בטוש"ע, ולא בראשונים נזכר לא כי להחמיראין

 אלא לעיל, שהבאתי נדה מגמרא כ"ז למדו שלא ברור וזה כלל,הלכה
 בכ"מ הפ"ז וכ"כ תר"ל, מטעם הטריף שהראב"ד בועח עלמס"ת
 הראב"ד כי מופרך ג"ז אמנם מטריפין, הבודקים לקותות שתישיש
 סי' בתשובת והרשב"א שניקבה, הסרכא על טעידה שהבועהס"ל

 לד' אבל נקב, בלא סרכא שאין רש"י לדברי שזה כתבוע"ח,
 על חולקים שרבים ועוד פריפה, ס"ת אין לחתפרק שעתידהתופפות
 ומומחה הוראה מורה כל לכן הב"ח(, חפר"ח, )חרשד"ם,הראב"ד,
 אבל עיניג ראות לפי והאדם והמקום והזמן העת לפי לפסוק ישובקי
 כיון להחסיר יש סק"ד ותב"ש סעי"ג, השמ"ח כתב תר"לבספק
 עוד עליה ובהצפרף ריעותא מקרי איזה הצורך כל פירשו לאדחז"ל
 להחמיר יש להקל בידו ברור יהיה שלא כל ע"כ טריפה, ריעותאאיזה

 אכן עיי"ש, דאורייתא באימור לפגוע שלא לקותות ב' בכלמספיקו
 פפק בכל להתיר כתבו ל"ה, סימן ריש ולבו"ש סק"ה ל"ה, סי'בשפ"ד
 האבן טור ובשו"ת הפרמ"ג, וכן ידיעה, חסרון ספק שאינו כלתר"ל
 קמא פו"ד בשו"ת ז"ל טהרש"ק הגאון וכ"כ באריכות, עיי"ש י',סי'
 האחרונים שמקילין תר"ל ספק דכל שכתב טק"ח בד"ק ועיין נ"א,סי'
 כשיודעין אבל כלל הריעותא כאן היה לא אולי הוא כשהספקהיינו
 מיעוך ע"י לה הלכה אולי הוא שהספק רק חריעותא כאןשהיה

 עיי"ש. לחחמיר ישוכהשמוש
 תרתי בדיני שם שכתב והבדיקה, השחיפה תורת בפפרועיין
 לריעותא תרתי לדין ראיח שהביאו מה הדין ביסוד אולםלריעותא,
 המחברים מגדולי כפח כתבו כבר מקודם( זאת )שבארתי נדחטריש



דדצ חזפחםק1רי
 התם דאמרינן חמרה שנמצאת מקוה גגי דשאני לדחות. אפשרדמשם
 על הפמא דמעמידין משום פמאות ע"ג שנעשו הפהרות שכלבש"ם
 לפנינו, חמרה דהרי ריעותא, יש דמקוה טהרה בחזקת דגםחזקתו,
 דיש בריאה כז שאין מה לריעותא, תרחי בשם הגמרא מכנהשפיר
 שנשהפה ובהמה כשרות בהמות רוב היינו להיתר. ורוב חזקהלה

 דכל נ' מימן ביור"ד הפומקים לדעת ואפילו עומדת, היתרכחזקת
 מכלל מקום מכל זו, חזקח אמרינן לא מחיים נתהווה בודאישהריעותא

 הראב"ד על האחרונים שממכו במה גם יצאה, לא כשרות בהמותרוב
 מן היוצאת תלויה במרכא להטריף שכתב דעתו( לעיל)שהבאתי
 בפעם הראשונים שיפת ידוע דהנה : להעיר אפשר כן גםהבועא
 הראב"ד דשיפת וכידוע עץ במעיף לעיל )שבארתי חמרכותפריפות
 באה כמדרן שלא במרכא היינו ותוספות רש"י של המעמים שנידתפם
 שמונחות בשביל אלא נקב, מחמת שלא כמדרן וסרכא נקב,מחמת

 הראג"ד שכתב ממה ראיה שום אין לכאורה זה ולפי זו, ע"גזו
 ו,שאני לריעותא, תרתי לכל הבועה מן היוצאת תלויה בסרכאלהפריף
 לנקב עלול דהוא בכל הבועה ממיבת הבאה הקרום חלישת בשבילהכא

 המירכא. כן אחרועלתה
 לפי לריעותא בתרתי המחמירים מברת לתפום קשה זהמלבד

 של טריפות בפעם ל"ו( מימן יור"ד )חלק מופר החתם שכתבמה
 אנר8ה היא מחלווע שתי היא כשחולה הבהמה כי יען לריעותא,תרתי
 כמו לקותות של ריעותות כשתי יתכן זאת ולכאורה כמובן.כיותר
 יש פעם איזה אבל חולי, מחמת וקמפ נ~ד או בועח, על תלויחבסרכא
 אפשר ואולי מתולדד, שהן וכדומה מקמא יתרת על בסרכאלאמור
 כמח באמת אמנם ביותר, חלושח היא גוונא בכהאי דגםלומר

 במפר גם הסהש~ש, חופ במפר עיין זה, בנידון להקל נופיטמהגדולים
 זצ"ל, דימקין ליב יהושע רבי רשבה"ג הגאון בשם שמביא יומף,מנחת
 לעיל שהבאתי השלחן ערוך בספר וכן זה, בענין להקל גופהשהיה
 מאוה"ג הגאת טרן דעת וכן באריכות( דעתו לעיל )עיין בזה,מקיל
 לריעותא, בתרתי למקיל מפורמם שהיח זצ"ל מאלאווייפשיק הייםרבי

 לפעמים מקיל אחד שגדול שרואים מה לממוך ראוי שאיןשאמר
 עניני בשמו שאומרים השמועות על לממוך ובלי המוכות,געניני
 בריאה.הקולות

 עם אפילו גדולח ריעותא ? חפה לריעהזא תרתי ש8ל נלליגפ
 בל ריעותא עם ריעותא ומתם לריעותא, תרתי הוה דהו כלריעותא
 דהו כל ריעותא שתי וכ"ש וכשר, לריעותא תרתי מקרי לאדהו

 מלוזא כל א( כלל %1י48 שש,8ה "8 לריעותא תרתי בדיני גםדכשר,



 ו5חים שלמקוסןמ2

 לריעוזחז הוזרתי כל את וחלקו לריעוזא, וזרהיבזטם
 רע( ריעותא מתם יסט( גרולה ריעותא מוגים,לארבעה

 ח 5 ז ה י ר ו קם
 פנים כל על כן, קיי"ל דלא אע"ג ופוסקים בש"ם פלוגתאדמצינו
 לריעותא, תרתי הוה ריעותא עוד אליה בהצפרף מקריריעותא

 רחוק ולא זו גבי על זו בעומדין אלא מקרי הוה לא לריעותא תרתיב(
 ביניהם כקש הפרש שאין עד לזה זה ממוכים הם ואם מזה,זה

 אלא הוה לא לריעותא תרתי ג( לריעותא, תרתי להיות ג"כמצפרפין
 תרתי הוי לא מכוונות אין אם אבל מכוונת, עדות שמעידיןהיכא

 הוא אחר כל אם דוקא הוא מפריפין שאנו לריעותא תרתי ד(לריעותא,
 אם ה( לריעותא, תרתי הוי לא אחד משם שניהם אם אבל אחר,משם
 נשאר לא הנפיתה ואחר ריעותות שתי בה נראה הריאה נפיחתקודם
 בה נראה היה הנפיחה קודם אם ואפילו - אחת ריעותא אםכי

 - הריאה למראה ונשתנה המראה הלכה הנפיחה וע"י גמורפרפות
 פריפה. ספק רק אינה לריעותא תרתי כל ו( לריעותא, תרתי מקרילא
 השחי%ה(. ותורת מגדים )נועם להקל הולכים ספק יש אםלכן

 דאסא כפרפא מקמא יתרת א( : מקרי נדיח ריעותארמפ(
 להכשיר(. שמנהג )במקום דקל של כחריות ב( וחליף(. חמר)לענין

 הנ"ל ה( מוגלא. עם בועא ד( בש"ם. בהדיא נתפרשו שלא מראותנ(
 ומכשידים(. )במקומות זכים במים דממיכי בועי תרתי ו( דם. מלאהעם
 הסשמעת ריאה פ( רובו. או כולו הקרום נגלד ח( חולי. מחמת קמ%ז(

 בקרום רק הנ"ל יא( אודם. למראה החוזרת פרפה מראה י(קול.
 מפרפא פתות מגכה יותרת יג( )שלעכעריק(. ליחה מראה יב(העליון.
 מרכא כל יד( ב"א(. )פרם"נ ריעותא, סתם רק היא שזו )וי"אדאסא.
 כמדרן. שלא ומרכות וכהטמוש, מיעוךהצריכה

 עוברת ,טאינה תלויה מרכא פו( : מקרי ריעותא פתפרע(
 )חכ"א( ירוקה )נוב"ה אדומה מראות: פז( ופהטמוש. מעוךע"י

 בשר יח( כבשר, קשה משמוש יז( כשר. למראה החוזרת פרפהמראח
 כ( שכור(. )כאופן דם פפות חמזעת ריאה יפ( )לחתבו"ש(.בלוי
 בין כא( הבודקים. בין בהכחשה או בחיתוך. או בגב מפקסרכא
 חחלוקים כל כב( חלון. בלא לאומא אונא בין או כחלון, לאונאאונא

 מלאה הג"ל כד( זכים. ממים בועא כג( ל"%. במימן בש"עהמבוארים
 הנ"ל כה ופרם"ג(. )תבו"ש דאונא בדרי יותרת כה( )תבו"ש(.רוח

 החתיכה ונמצאת הורדא מן קצת חמרה כז( נקב. לענין כפ"דמקמא



29 ופחיפ שלפקופן

 אטת רוט חג, רוזא כל ריעוזא , ח% קפנהרקותא
 בנירת יש ובכלל סוגים, לשלשה רק שפחלקיןמהמחברים

 ח פ ז ה י ר 1 קפ

 חולי מחמת היא אם ספק שיש קמפ כח( בשםאל. או בימיןהחמרה
 מפרפא פחות מקמא פצול ל( כפ"ד. מגבה גבשושית כפ( בתולדה.או

 בריאה אפום לב( במקצת. הריאה צמקה לא( שורש, לו ואיןדאמא
 ע"י הקרום נקרע לד( במקצת. נגלד לג( רוק. ע"י שנתנדנדאף

 לעבר מעבר בועא לו( )להתבו"ש(. כקיתון הריאה נשפכה לה(נפיחה.
 כהאונא גדולה ורדא לז( ורדי(. בחסרון המקילין )לדעת דורדאבשפולי

 ריעותא נקרא שזה אומרים )ויש דממיבי טינרי תרי לח(האמצעית.
 נקרא שזה )וי"א שכשר באופן ממיכי ופינרי בועא לפ(קפנה(.
 שנפוחה חריאה מא( דממיכי. ומורמא בועא מ( גדולה4.ריעותא
 מרובה בהפמד האונוח צורות חלופי מב( ומתנדלת. דקל שלכחריות
 שמכשירין.במקומות

 יתיר מד( סדק. הכשק ע"י אונא מג( : קטנח ריקותארעא(
 הכשרות. מראות סו4 טורסא. או פנרא מח( בימין. אף דאוניורדא
 שהתנתקה סרבא מח( ויפה. שלמה הריאה שגמצאת )קליפות( יבלתמז(
 בועא נ( דריאה. בממפונא מחפ מפ( מקומה. נודע ולא הפבחביד

 בשיפולי קמפים נא4 בטקצת. עדיין וניכרת ריאה למראההחוזרת
 אגודל. של אטצעי מפרק פחותה מקמא יווטרת נב( )העקעלאך(.אומא
 מראה נה( הפבח. ידי משמוש במקום נקב נד( זבים. בסים בועחנג(

 כשירה. ריאה למראה נפיחה ע"י החוזרתפריפה
 בצפורן מחזקת שאינה מקמא יתרת נו( : רהוא 5ל ריעותארעב(

 המתעקטת אונא נז( כה"ג. בדרי יתרת ומיט"כ הנפיחה לאחראגודל
 במקום אפום נפ( הורדא. בכים נקב נח( דאמא. בפרפא גבהלצד

 מרכה מא( הריאה. בשיפולי דלדולים מ( בדיקה, עקישמכשירין
 לאומא. ואפילו לאונא אונא בין קרום מב( חלון. בלא אפילוכמדרה
 אפילו מקמא מפ"ד פחות מגבה גבשושית מד( במקצת. צמקהמג(

 וורדות שתי סה( מפק(. להפם"ג אבל לבי"ש, אפרים )ביתבפ"ד
 נפיחה ע"י אפום מז( מתולדה. שהוא שניכר קמפ מו( אחד.בשורש
 הנקב. בתוך מקצתו והמורנא המורנא נקבי םח( ריאה. כשארעולה
 שנבדקה אונא ש ריאה. למראה נפיחה ע"י החוזר כשר מראהספ(
 ויש ימין, של העליונה באונא מגבה יתרת עא( ממפון. בהולא



 זפחיפ שלסקופןשש

 להתהלקתע בנוגע בין הבורקים בספךי שנוים כמהיה
 גופא. הריעתעות בקביעת וביןהסונים

 ח פ ז ח י ר י קס

 מראה עג( הכשרים. הלופים עב( גדולה. ריעותא שהואאומרים
 כשר פראה עד( חריאה. למראה הזר חמוגלא ובהורקתפריפה,
 נקרע עו( שפה. לו שאין הורדא כים עה( העליון. בקרום שלפשלא
 בהיה לתלות אפשר שאי נקבים עז( העליון. הקרום נפיההע"י

 למראה נפיהה ע"י והוזר אהד בקרום פריפה מראה עה(וכדומה.
 ריעותא. לתרתי מצפרף אינה בדופן מכה וכן חצלע נשבר עפ(ריאח.

 סרכה לריעותא, תרתי סשום ולא עצמן מצד פריפותואלו
 או דם, ממנו שיצא או הריאה, בנפיהת ועולה דבוקה וכ"שתלויה
 בדופן ומכח תלויה סירכא או בראשה, כפתור כעין היא תלויהסירכא
 ודאי כי בדיקה, בהן מועיל ואין עצמן מצד פריפות אלו כלכנגדה
 הריאה מבשר הריעותא סקום נתכמה אם מינה ונפקא הם,נקובות

 ועתה %קפ"י( טקומו כיסוי רמהני לריעותא בתרתי סהטא"כ פחני,לא
 פריפה מבועה תלויה טירכא א( הם, כמה לריעותא חחדתינבאר
 אהר, למקוס דבוקה וכש"כ ובה מינה וה"ה הראב"ד( בשם)ב"י
 בועה ג( מ"כ(, בשם רם"א )הגהות פריפה הגבשושית על בועהב(

 קול כהטטעת בעצמה שהגועה או קול דסשמעת מקום עלהעופדת
 מראה ו( המרדכי(, בשם מד"ם רט"א הגהת נ"כ )הוא תר"להוח

 הקמפ על בועה ה( מ"ד,(, )שמ"ה תר"ל, הוה נבשושית עלכשירה
 דאונא בדרי יתרת על בועה ו( מ"ה(, )שם"ה תי"ל, הוה בהוץוהטרון
 האהרתים(, בדיקת בשם )שם"ה פריפה, מקמא ביתרתוכש"כ

 מ"ו(, סעי' ל"פ, מי' )שם"ה פריפה, האפום טתוך תלויה מרכאז(
 תר"ל זה אין ז"ל להרשב"א אבל נקב, מפעם ז"ל להרמב"םוהוא
 לינפל, הלב שמוף יבשר וזה נקב על יגיד זה כי מכוונות עדותןשאין
 )שם"ה כשירה, סראה סתוך טרכא ה( לחהמיר. דיש הפרם"גוכרוב
 פ"ו(.פימן

 ריעותות, שאר או היתרת על בועה פ( הפרם"ג( שהופיף)סה
 וורדות ב' י( היתרת, על הם אם תר"ל הוה כשירה ומראה סרכאגם
 שאר בועה או תלויה סרכא עליהם ויש בשמאל ואהד בימיןאהד

 ל"ה, סימן ביור"ד המוזכרים ההילופים כל יא( תר"ל, הוחריעותא
 או בועה או תלויה כגון ריעותא איזה ההילוף על יש אםדסנשירים,



נש חזפייפק1יי

 היכר ויש כאופתא שיעא הריאח אם יב( להמריף, יש כשירהטראח
 תלויה, או כשירה מראח או הסדק, על ובועח לאומא אונא ביןמדק
 דכ"ע י"א מפ"ד, פחות ע"ג יתרת יג( תר"ל, הוי לא אם לעייןיש

 בתוך בועה או תלויה סרכא יד( הוא, תר"ל ולאו טריפה, דלאומודים
 נגד דחוא ואף פטריף, דהב"ח כיון לעיין יש הריאה במקצתצימוק
 חדינים, באריכות שם יעיין תר"ל, וקרי הוי לקותא מקום מכלהגמרא
 לעיין יש טהם באחד תלויה וסרכא להדדי דסמיכי פינרי ב'מו(

 אונא בין סרכא טז( שם, ופ"ת פר"ח, ועיין דמיפרף טאןדאיכא
 מרובה בהפמד חלון בה ואין מהציין למפה הבועה מתוךלאתא
 חלון בלא אפילו לאומא אוגא בין או חלון בה יש אם אבלכשירה,

 ואה"י(. זהב )כהשבצות לריעותא, תרתיהוי
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 עז"*יב

 ך 3ש3מ

 ש ו4ש15 שז ש,ע", ?ףה%ח אף ןעיתי4*
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 הפנימיים אבריםריני
 צ חלב ניקב דיןא.

 משרירים כו5ו החי, בנוה המךכזי דטונך 1,וא דן5בא(
 בכים מונת ה5ב 5מע5ונ ובסימו 5ממה ראשומשרממים,

 חצר א5 מסובך הלב כים ותהתית ה5ב מרפשונטפא
 כי - הח5לים מן לאתד ה5ב ניקב אם הצא ההריןהכבר.
 שפתוא איזה חלליפ4 וצני רק צזצר )הצמרא ח55ים ש5שה לויש

 כשר סותם ל ה5ב שטן אם מרובה ובהפמרמריפה.
 " 8 ז ח י ר ו קם

 חללו, לביוצ הלב ניקב מ"ב. דף חולין במשנה חלב4 ניק8א(
 חלל לבית או קפן חלל לבית זירא רבי בעי ב', מ"ה דף שםוהנמרא
 דפרפה, גדול חלל לי ומה קפן חלל לי מה שם ואמיקנא יגדול
 האמצעי, חלל ג' חלל שבאומא, אמצעי - גדול סמפון : רש"יפירש
 לחללו הניע ובלא טביב, לו יש קפנים חדרים הרבה - קמןהלל

 בין חללו לבית שניקב הלב הל"ה מהל"ש פ"ו הרמב"ם כתבכשרה,
 בשר ניקב אבל פרפה, שבימין הקפן לחלל בין שבשמאל, הג'לחלל
 ונקראים: מביב לו יש חדרים והרבה מותר, להללו הגיע ולאהלב
 )עורק( מזרק נ( הימיני, חדר ב( הלב, של והפרוזדור השמאלי חדרא(

 החדר ו( בפנים, הימיני הפרוזדור ה( העורקים, )אבי( ראש ד4הריאה,
 הלב. מסתם פ( השמאלי, החדר ח( השמאלי, הפרוזדור ז( בפנים,חימיני

 שטזב חלולים, נ' ללב שיש מביא א', מ', מי' יו"ד ובשו"ע)תוה"ש(.
 הפרוזדור את נ"כ חושב בי שם, וכו' פריפה מהם לחחד ניקב שאםשם

 ארבעה בלב נטנה אנפוסיה בחבמת אולם חשיבהע, מפניהשמאלי
 הרמב"ם אבל מפאנו, רם"ע ובשו"ת בפור בכנה"ג ועייןחלולים,
 לשאר ניקג אם וכן הנ"ל, הגמרא, כשיפת חלולים שני רק מביאהנ"ל
 פרפה, ג"כ חללים הג' לאלו פתוחים שהם שבהלב חקפגיםחללים
 הקפנים חללים בשאר ולדינא סק"א(. תואר, ופרי וכו"פ סק"א)רנב"ש
 )דע"ת(. פריפה מפקרק

 שומן אם אבל א', בסעיף מ' סימן וביור"ד חל48 שוומןב(
 שומן מתימת מהני דלא אומרים ויש ובהג"ח, כשר, סותם עצמוהלב
 והפ"ז סקי"א( )בל"י הלב, שומן נ"כ נקרא הלב ופרפש שם, וכו'הלב
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 ואם ל. טחמירין גונא כהאי בבהמה אולם בעוה,ובפרם
 ואם כושירה. חולי מחמת אם ד( לחלל הגיע ולאניקב
 רינו ניקב הלב קנה אם וגם טריפה, במחם או "(בקוץ

 ח מ ז ה י ר 1 קמ

 אינה כן גם חלב דשומן פמק דהרם"א הא כתב מ"ב, מ',במימן
 ז"ל והוא בשומן הי' דחראב"י דהמעשח ו' ממעיף חוא ראייתומוחם,
 לא לדינא ואעפ"כ בשומן, ולא איירי בפרפשא דלקמן פירשווחב"ח
 אין הלב דשומן דכתב ב' אות כו"פ ועיין כחרם"א, והחמירהקיל
 מהש"ך מ"ש באה"פ עיין במרפשא, לאחלופי אתי דלא מדרבנןמותם
 בעוף אבל להחמיר יש דבבהמה נראח ליינא ומיים להחמיר,והפ"ז

 גם להחמיר חוכך ום"ם ומותם הוא רך שלו דשומן להקלממתברא
 מכריע א', סעי' י"ז, כלל או"ה שער אדם והחכמת בצ"ע, וחניחבעוף

 בחלב כתב ד' אות השלחן בערוך ועיין עיי'ש, להקל ישדבהפ"ם
 למעלה, ברחבו עצמו בלב הגדל שומן א( פהור, חלב מיני ב'יש
 שאינה חז"ל אמרו וע"ז בו, מונח שהלב הכים הוא דליבא, פרפשאב(

 הוא הנדל השומן אבל שפיר מיהדק ולא ככובע עשוי הוא ביסותם
 עיי"ש. יפהמתימה

 וכן הל"י, מהל"ש פ"ו טהרמב"ם משמע והכי פחטירין*נ(
 שכתב ב' מ"ק בם"ז ועיין מתימה, הוי לא הלב שומן דגם בו חכלכתב

 ג' ס"ק תורה בדעת ועיין בזה. לעוף בהטה בין חילוק איןדלדינא
 הפמיד לא חלב בשומן המקיל ובעוף הפרם"ג וכתב בזה, שכתבמה

 עיי"ש. וסותם הוא דרךכחטום
 אם להלל הגיע ולא ניקב ב' מעיף מ' מימן וביור"ד יחלל.ה
 הש"ך כתכ עיי"ש, פריפה במחם או בקוץ ואם כשרח חולימחמת
 לחלל הגיע ולא מעל"ע הבשר ניקב יאפילו חב"ח בשם ג' מעיףשם
 ועיין נן, כתב פרפות דאילו במשנה הר"ן דגם חפרם"ג וכתבבשר,

 בפלפול האריך י"ב, מי' חיור"ד הלכה עמק ובשו"ת שם,בבאח"פ
 שלא אנל דוקא, בהפ"ם כ"א נזה להקל לסמוך דאין וחעלה זהבענין
 החלל כנגד שלא אפילו במפולש מעל"ע בנקב לחחמיר "טבהפ"ם
 עיי"ש. לחלל הגיעולא

 דאם ר"ל בפנים מבעיא דלא שכתב מק"ג פ"ז עיין קההה(
 ניקב דשמא פרפח, דודאי מבפנים הלב בתוך חמחפ או הקוץנמצא
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 לתיל תניע לא אם אבל משהו בנקב אפיל1 האט1ךכלב
 פריפה. מהט או קהו ע"י ואם כשרה תולי מהמתאם

 ש פלב טחפ נטצא אם ייןב.

 נמצא ואם מכשיר. הרם"א בלב, מהפ נמצא אם1(
 ר1קא לחדץ חטחפ( )אתן וקופתו שבלב הגרול בטמפוןהמהם

 ח פ ז ה י ר 1 קמ

 נכוי לתללו ולא בתוץ תחב אם אפילו אלא וכדומה, הושפ אוהממפון
 )בשם עיי"ש הפנימיים מאברים אתד ניקב שמא דתיישינןמרפה
 בפגים נמצא דאם יש הפרש דם"ם סק"ה חיים בשנות וכתבהפור(,
 סחפ וכדין פריפה פפק רק חוי לא בחוץ נמצא ואם טרפה, ודאיהוא
 או חולי ע"י הוא וספק ניקב דאם הפרם"ג וכתב עיי"ש, הגוףבחלל
 ועיין ס"ם, דהוה כאן ה"ה מ"פ, בסיסן דמכשיר להמתבר קוץע"י
 או חולי ע"י אם ספק יש דאם כתב ג' באות שהפרישה אלא שםפ"ז
 צרורות או דם רהטם חודו על העוף בלב נמצא ואם פריפה, קוץע"י
 שהניא ו', אות ברכה )מחזיק לחו,ט, אין הבשר בעוכי נכנם ולאדם
 בפנים בועה נמצא ובאם שלו(, בפסקים ז"ל כהונה בתי הרבבשם
 צ"פ, אות ח"ג אלקלעי ר"א להג' הספרדי זל"א בספר עייןהלב,

 מש"ם דפשופ יען כשירה הוא הפומקים רוב לדעת אבלשהטריף,
 והרשב"א התוספות בשם לוג, סי' הפ"ז וכ"כ דכשירה,ופומקים
 קנה וגם סק"ג חיים שנות ובספר סק"ו התניא בשו"ע וכ"כוהר"ן,
 הערונה, דופני שעל התלב והוא במשחו, ליאסר כלב דינו שניקבהלב

 נחמן רב בר רבה אמר הלב קנה ניהו הי בעי שם, חוליןובגמרא
 תלב אימא אלא דעתך סלקא דפנות ע"נ דפנות, שע"ג תלב רבאמר
 מן הצלעות ש היורד דפנות ע"ג רש"י ופירש הריאה דפנותשע"ג

 ממט היוצא הגדול המזרק הוא הלב קגה פירש והרמב"םהשדרה,
 שהוא הלב בקנה מיהו י' סעיף ל"ד סימן ביור"ד ובהג"ה שם,לריאה
 קפנים נקבים בו להיות רגילין ללב הריאה ערוגת בין שיורדוומן
 הפרי וכתב עייעש, וכשר נקכים מיקרי ולא רביתייהו והיינודקים
 אפילו להקל ויש להקל יש הלב קנה בנקיבת שיש ספק דכלתואר
 שם(. מ"ח מעיף ל"ד מימן תשובה )דרכי הפ"םבלא

 אע"פ בלב סחפ נטצא ג' סעיף ס' מימן כיור"ד פלפנ טחפ0
 ~יבא, בפרפשא נסצא אם הדין וחהא פריפה, בחוץ ניכרושאינו
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 תמרה של כנרעין הטחפ ראש אם הלב חלל לצרדהיינו
 וטאחר שבלב, לסטפון תנרגרת ררך רנכנם דתלינןכשרה,
 על אותו תפלופ חהבהמה לנקוב מופו אין למפהשראשו
 וניעונ כיחהירי

 ח ט ז ח י ר י קס

 דהיינו לבר וקופא שבלב הגדול בסכפון רק נמצא לא אם מיהו :ובהנ"ה
 שם, וכו' כשירח וומרה של כגרעין המחפ ראש אם הלב החלללצד
 ניקב דלא אע"נ בליבא דכהעתכתא מחפ נדולות בהלכותוכתב
 פריפה בפרפשא שנטצאת מתפ כתב בת"ה הרשכ"א וגם כו'.פריפה
 מ' סימן יור"ד בפור לחב"ח ותימה עכ"ל. בלב נמצאת אםוכן
 כלום מזה נוכר לא דבגמרא בלב בנמצא דפריפה לחרשב"א לומניין
 - לחלל %א בחוץ תחוב אפילו מתפ ג' ס"ק הפ"ז כתבעיי"ש,
 עיי"ש, ללב בא ואח"כ שם דניקב דאפשר בפנים שחוא וכש"כפריפח
 לצד קופא בין לגואי, בלב כשנמצא חב"ח בשם סק"ו הש"ך טזבוגם

 פבע ג' ס"ק מ' מי' הכו"פ כתב פריפה, - חחלל לצד וביןהראש
 ו,טב הולך והדם תנועח, מלא חוא כי לתללו, חבא כל לדחותהלב

 לא - ללב מהממפון למפה ויורד הסמפון מן בקרבה המחפוכשבא
 לסמפון ולחעלותו להוציאו פעולות כל עושח והפבע לסובלויוכל
 קצרה בדרך ולצאת לנקוב המחפ שתדחה וברור אתורנית,ולשוב
 סק"ד התבו"ש כתב וכן ופדיפח, ולצאת לנקונ הפבע יפעולובודאי
 וחפרם"נ פריפה, בסמפון שמונח אעפ"י בלב ומתפ : הרם"אכם"ש
 חוושפ דרך שמא וחיישינן הפירושים ככל מחםירין ואנן כתבסק"ד
 ובטחפ נקפינן, וחכי כהתבו"ש כתב נ' אות השיחן חערוך ונםבא,

 שידוע חצלעות בדופן מבחוץ שבאח חיכר ויש בלב תקועשנמצא
 ולא לדופן עדיין מקצתח תקועה אם לעיין יש פנים, לצד חמחפשבא
 בטחפ אפילו כשירה לבר קופא אפילו מפולש בנקב חלב לחללעבר
 ח' ס"ק הטפ"ד ש"ך ועיין מרדכי( בשם ורש"ל ד' סאק 3באה"פדקח
 חמחפ בנתחבח דדוקא נאמר דשם נ"א סי' לקמן בזה לעייןשצוח
 דמכשירין חוא מיד ונשחפה שם וו~דנו חלב בתוך חצלעות דרךלפנינו
 בפירויטם חאריכו שהאחרונים חש"ך וממיים עיי"ש, זולת ולאבזח

 ולחלכה עיי"ש, הפירהטים לכל חיישיגן הלכח ולענין שונים,בדרכים
 אנו ואין חלב של חגדול בסמפון מתפ נמצא אם גם מתמיריםאנו
 שנכנם ותליגן המחפ. את הבחסח תפלופ וניעה כיחח שע"יתיים
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 : הל5 פעשוך עצפ נמצא אפ ייןב.

 חלוקי הפ 0 הבהמת לב בתוך הנטצא עצפברין
 וטסקנה ובתפונהשע העצם במיאה ושוסכץס ביןריעות
 חעה אצל לפעמים נמצא וכן "( להכשאר הפוסקיםרוב

 והוא כזה רבר לפרקים מצוי הבמים בשוורים וגם)צ5אים(
 מבעי.בררך

 ח 5 הז קוריפ

 שהמחפיס כיון נתב נ"ה טחודש גבוה שלחן וגם4ר הסמ*וןדרך
 העב גצד אף נוקבים שקים תו*ריס של ד~מחפים וא*ילו דקים,שלנו

 לישראל פוב בספר וכ"כ נקפינן. והכי וטריפה חילוק אין לכןשלהם,
 םק"ד התבו"ש וכ"כ עיי"ש, פרי*ה רבה בטמפנא ואף ב' הרוזיפ"ב

 שחאריך מה סק"א יקוחיאל בהערת ועיין עיי"ש, להחמיישהעלה
 טחפ נמצא האם דכסו והעלה בזה התבו"ש על והשיג זהבענין
 שבנ עיין שבלב, הגדול בסם8ון גם כן כשר, שבריאה הגדולבממפון
 עצם בנסצא להנשיר מסכים ו' סעי' שם הש"ך גל45 עשפז(

 טץ דכל הסים שער המפר בשס שכתב פר"ח ועיין עיי"ש,בלב
 וכתב מתשוורים, א' ובמין הצבי סלבד בלבותם עצם להם איןבעה"ח
 עיי"ש, עצם בהם ש"א זה ממין שהוא ידוע אא"כ להגשיר איןדבכ"ם
 שחור הוא אם עצם הלג גחלל גסצא דאם שכתב ד' ס"ק תבו"שועיין

 לו קיש אף הכהפת בכל וכשר הבהמח טדס דנעשה 1"ל אדוס4י
 הדוחה בח אע הוה דטינה כיון לנקוב דסופ אפרינן ולאעוקצין
 בצני, נ"א להתיר אין לגן הוא אס אבל וופר"ח, וכ"כ אותומדהה
 וא*ילו לבן ושההא אף לרוקל יש הלב בשר בעובי העצס נפצאואם

 עחקצין לו 4ש אפ וס"ם שסייפ פק"ד נס"ז ועיין עיי"ש, בהסוחבשאר
 ושרישה חוא משסא שהעצס הדברים פראין כי בכה"ג אף להחסיריש

 ח5רם'ג בדברי שהגיה סק"ת בא"ז אברהם בית בס*ר ועייןעיי"ש,
 פחע,ת ושין ע*י"ץה וףקצ*ן ביש בוה אסור גצבי דאף ורולג*ה
 4ץ11העלה ר484ץש פסיג ש להקאס ,4הינה יההפע,פי~פ"*הפהספר
 ט"ק ט' טי' בדע"ת ועיין באריבות, עיי"ש נווני בכל בזה להקלשיש
 שם, בזה שבתב מהמ"ז

 פו*ח כתב וז"ל ר סעי' ט' בסיפן הפ"י יץב לה5ופיר.ח(
 ב14שננז היח שסקהצת קבלווי הלב בהעך עצם נמצא אם ז"להב"ח
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 לל4: סודטק )חפרפש( חל4 שוטן אפ ריןר.

 טכפ4 יותר ב5ב מורבק )חפיפש( ה5ב שופןאם
 נטצא אותו שהסירו ולאחר 5בריקה שנוקק באופןהרגי5
 שכן המכ5 הלב, של החל5 ער המגיע ט( רם קורפשם

 ח פ ז ח י ר ד קם
 כשנתקשה הצבי בלב נמצא שכך לפי הדור חכםי והכשירוהבשור
 עכ"ל, בבהמה גם לפעסים כך נמצא שיהא ואפשר עצם נעשההדם
 ואוסר וכו' תשובה יש לדין אם נקבל היא קבלה אם אומרואני
 מינהם שאר ללפוד דאין ועוד רם* כנקוב לינקב העומד כלטפעם
 וטריפה בלב מחפ והוי בלעח מעלטא עצם שמא חיישינן וא"כמצבי
 הפוסקים מדברי יסוד לו שאין בזה להקל שאין נראח ע"כוכו'.

 ידעו חדור וחכמי הפריפות על להוטיף דאין כתב ובנה"כעיי"ש,
 אינן - בזה לחחמיר הפ"ז של הוכחותיו וכל הכשירוהו פעםטאיזה
 דברי נ"כ הניא ובפר"ח עי*"ש, הדור תכמי פפק לפתור ואיןבלופ
 שיש שכהב חשמים שערי במפר ועיין עיי"ש, זה בדין יפמגמגםהפ"ז
 מרוב בלב עצם להם שיש השוורים מן אחד ובמין חסוסיםבמיני
 עצמות שצריכים אברים שאר כמו הלב חיזוק וצריך גופםהולשת
 הב"ח, כם"ש הדם קישוי מתמת אינו שהעצם לנו ביאר ע"כלחיזוק
 מםין שהוא שידע עד להתירה כח בנו ואין התולדה הוא שזהאלא

 בשום כלל חדות בו ואין גסים צדדיו שכל עצם ומיהו חהם,השוורים
 שכיח חלולים נ' אצל בלב ולפעלה שם, בפר"ח עיין להכשיר ישצד
 )זבח ריעותא שום שם ואין בלב ודבק עורות ג' לו ויש עצםשם

 )שבו"י בלב עצם נמצא אם מכשירים הפוסקים רוב ולדינאשמואל(
 רבני וגם לישראל, פוב הארץ, פרי השסים, שער מ"ד, מי'ח"נ

 פק"ד חתבו"ש כתב גם דרביתייהו( ספעם מכשירין עה"קירושלים
 פושרין למים שיפילו דם צרורות או עצם הוא אם להכיר מקוםשיש
 וכשר, דם צרורות חוא אז קצת טמנו נימוח ואם יותר או שעותכ"ד
 מ"ה בסיסן חיור"ד על שלמח* "כרם בספר ועי' לו~פריף. יש לאוואם
 עיי"ש. חתבו"ש וכדעת חזק בחומץ העצם לשרות שכתבמח

 שחוא סקום בכל הנזכר דם קורפ כעין היינו הפ. קורטפ(
 )יד מזיק, אינו לבד הבשר האדים אבל בעובי' צרור דם אוטמשות
 נמי דבפנים שכתבו באחרונים ועי' לבאר, שהאריך מה ש"ך ע"אפריסא
 שזה הדם נצרר כמו חמכה רושם אלא דם קורפ דוקא ולאו להכיריש
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 ההלל ער הרם קורפ הניע לא אם אולם מרפה. גופא,בהלל
 מים, מיא כסוי עליו שהיה לב ; מרובה בהפסרכשר
 כשר. רפה שלם חלב נמצא ואם הכסףמסירן

 ש חלב ני*ל אפ רע21

 יש אם וכן חולי, מחמת בין ביר בין ס הלב נימלאם
 ח פ ז ה קירימ

 ואין צ"ע זה דין ום"ם פריפה, ומש"ה בפנים, אפילו להבחיןיש
 הוכחה יש אברים בשאר מרכא דמפריף למאן הד"ם כתבלהקל,
 )ראבי"ה מכשרי, היה ק"ד נמצא היה לא אם דהא דכשירהמכאן
 נקב בלא סרכא ואין נסרך ואפילו עב דהלב י"ל אבתי והנה שם(עיין
 או בעוביו ק"ד נמצא אי דוקא וכהט"ה לחללו הנקב דחגיע יימרמי

 משא"נ התב"ש, כם"ש ונתרפא במקצת המכח ששלפ וראחבמקורו
 שם. עיין לסרכא, דחיישינן אפשר דק דעור וכדומהבדקין

 כתב שהמשנה מה מ"ב חולין בתומפות איתא הל8. ניפלי(
 מהל"ש פ"ו והרמב"ם ניקב, בכלל זה וכל נימל ה"ה - הלבגיקב
 פריפה כולו ניפל כך בכחטהו ניקב אמרו שחז"ל אבר כל כתב כ',הל'
 סעיף שם וביור"ד עכ"ל, חסר שנברא או בחולי, או ביד שניפלבין
 חכם ובתשובת שם. פריפה, חולי טחמת ובין ביד בין הלב ניפלה'
 לב בלא לחיות דא"א כיון כשר לב בלא פסק ופ"ו ע"ד פימןנבי
 ונ"ל מיד, ושהפו כשנחתך רק משכחת נאן דניפל ודין נאבד,ודאי
 דפריפח, י"ל בריא שהיה כלל ראה ולא מיד ושחפו העוף קנהדאם
 יעקב משכנות בתשובת ועיין ה'(. סעיף מ' סימן ביור"ד לצדיק)צבי
 עורות גבי זרת, עבודה במסכת הירהטלמי מדברי ע"ז שהעיר י'סימן
 חיות קצת בה ו"ט פריפח מו2שה אלא אינו הלב דניפל מבוארלבובין
 בריבח חמע,טה שמביא ד' בסעיף מ' טימן בבאח"פ ועיין שם.עדיין
 חתרנג~ות שפתחחאחת

 והחת~
 שלא חריבח ואסרה אצלה עמד

 לודאי קרוב או שטא אמרח חתרנג~ות ובעלת בתרננח~ת, לבמימשח
 שאלה בתשובת ח"צ חגאון והכשיר החתול, ואכלח לארץ חלבחויטלך

 אחת שעח אפילו לחיות בעולם נברא לשום שא"א מפעם ע"דמף
 חכמי בשם חקבלה שלשלת בספר כתב בזח. שחאריך עיי"ש לבבלא
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 כמגץ הלב ניפל סנה לא הקרטב"ם סחיי5ה. ש( לגבוחשני
 רנע א5ילו לב בלא לריות אפשר דאי טשוםהפרפהץ
 וכנבלה ב5ני פשופ אלא פר5תע בכלל זה איןאחת,
 את מצאו ולא המעים ממנה להוציא תרנגולת פתתואם
 אפילו וחולין שתיטוג לאחר הלב שנאבר תוליןהלב

 אפשר אי אם מקום ומכל שכיח, בלתי טבה שלבמציאות
 טעין הלב במקתם נמצא אם אוסרין. דבר בשעםלתלין
 הלב על נמצא ואם כשר הלב דמות לו אין אפילושריר
 קלקול הגיע השם החלל עד לבדוק צריכים ופצעים,חבורות
 כשר. בריח משחו נשתייר ואם פריפת הלב חלל עיהבשר

 צ ה85ף דתיו.

 שהוא מ8ני כן חקרא קרוש, דם של נו,פ המאהכבר
 להכשירו אין רם כולו שהחש ומפני בגסותו. וגם בעביוכבר

 בצלי. אם כי מליחה *וץ עללאכילה

 ח ב ז ה י ר ו קפ

 הרבח דם בו שנמצא ימין מצד אחד חללים ב' בו יש הלבהרפואה,
 ועובר דס, ומעט ווח הרבח בו שנמצא שמאל סצד ואחד רוה,ומעפ
 וע"י ת~יד, ומתנועע הדאקיפ הוורידים צומחין ומפנו בוהזה

 ועוטד חיים, הבעלי פת - וכשינוה הגדייס אברי בלפתנועעים
 הדם ומושך להכבד וקרוב שמאל לצד צפה הקותו ופף הג'באמצע
 ואויר מזתותיו אליו לחכ*א להריאה סם5ונות טטנו ויוצאפפנו,

 קע*ד אות ג' א' מלבים שטעתי בילקופ ועיין שמ, עי*ן וכי'חנשימח
 חלב רואה, הלב 3לב( נאמרו דברים )עשרה חלב, פעולת אתשמניא
 חלב מהלון  ושלב  צופל,  עוסהחל5 אלב יודע, הלב פדיר, חלבשומע,
 -י :' . .' עייןבש%. סתנחלע- חיפ חל5.ש5ו3צאליך

. 

 פה,והא~ח סק"ד "שם בבאח"8 ץ ,ע שתי"4אית.""-
 וקיץ והפרתמה, חיח סעשה לבבות ו "פ ואם גרצ, קי דףטדדסש"צ

 פריפוו, לבבות כ' הצ שאם ז5פק וע*ו ע*ד סין צבי חכם בשו"תסוח
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 ויטוז משל אפ דץת
 עג וצריפה כלחם ממנו נש"ד'ר ולא ע( הכברמפל

 ח פ ז ה י ר 1 קפ

 בזח לחחמיר 1"ש שכתכ כאן חיור"ד ,שעל לצדיק צב4 כחגהתועיין
 בסקום נסצא והחפ בועאר מהפ~ש רק בו דבוק היושרת איןאפילו
 דאם שגהב י' ס"ק זהכ בש*הי אברהם בית בם8ר ועיין פריפהןהלב
 יש כאחת הם במופן או שבתחילתן רק נמורות לבבות שניהיה

 שם. לגמרי כשר הלב דניפל הם"ד דעת למניף לצרף דישלהכשיר
 ולא הכבד ניפלה ס"ב, פריפות אלו ר"פ גסהטגה חיגד.יג(
 היבצה נשתייר אם הא מ"ג שם ובגמרא פריפח, כלום ממנהנשתייר
 בעינן הילכך פפא רב אמר וכו' כזית הוי דלא אע"ג בשירהכלום
 פ"ה וברסב"ם שם, רש"י עיין חיותה במקום וכזית מרה ממקוםכזית

 בזית ממנה נשתייר ואם פרפה, כולה שניטלה כבד הלכ"אמתל"ש
 וגם וכו', מותרת זו הרי מרה במקום וכזית בו תלויה שהיאבסקום
 שהיה או בכאן וטעפ בכאן מעפ מפזר היה אבל כ"ב, בהלנהשם

 אמורח. שהיא לי ויראה ספק זו הרי כרצועה ארוך שחיה אומרודד
 ב6קום כזית נשתייר א"כ אלא פריפה הכבד ניפל מ"א מיסןוביור"ד
 הרפואה וחבמת התלמוד בספר שם. וכו' חיותו במקום וכזיתמרה
 שבכבד טחלה שבי אטרו הקדסונ'ם שחרופאים כותב קצנלטוןלי"ל
 הוכיחו אשמר 4ען פראהצ חזו חבהטנה השכמי סיתה, לידימביאה
 הכבד פן גדולים חלקים לחם4ר שאפשר בדורנו חאחרוניםהרופאים

 כך אחר החר הכבד שגם אלא עוד ולא שיומתו, מבלי חיים בעלישל
 אדם, ע"י כהצמון הבבד ני*ל הלשץ כי לומר מוסוף הוא -לקדמוהו,
 כאפור אנל חוראה, טורי לפני כזו שאלה באה סע~ם אםוממופק
 שאלות כלולים ובו כש"ר, שניטל שכבד הדין עיקר לימוד שטהתמוצנח
 מעשים היו כאלו ושאלוח יבש, ניטוק, חהליע, נרקג, כטושעות
 מק"י שם תשובה ובדרכי םק"ב, מ"א סיסן בט"ז כסבואר יופבכל

 שליפ"א(. פורת "פראל מהגאון חהין למ0כו4 חתלמוד )טבואבנרקב,
 ה8וטקים מרוב נראה דפריפה חכבד דגפילת טוה, השרט"1כתב

 ע"ב, ס"ג, דף בתה"א הרשב"א סדברי אך עשסן סצד וואדהפריפהז
 לינפל, המרה דמוף דאמרינן סרח, משום חוא דהפריפוחמימע
 פריפה כבדים דב' פ8ק דבצוה"ק הא ישקשח אלו דברץ לפיאסנם
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 ערך ולפי - גמה בבהמה י( זיתים שלהט כפבטנן נט41אאיאעט
 אפילו בעופות מכשירין ויש כשר. - ובעופות ברשתזה

 בכל מהכבר הנרול חלק נשאר ואם זיתים. שני שלבערך
 יש ה8ומקים, מהלוקת שאמרע זיתים והשני כשהענין

 כזית טיהיה להשתייר צריכים שהזיתים שאומריםפוסקים
 הטיהיו בו, תלף שהא חיהו גמקום וכ31ת פרהבפשם
 שההא הש"ך וכתב במקוטו, שלם אחר כל הללו זיתיםשני
 חיותו" "שמקום שמפרשים פוסקים יש אבל בכליות.תלוי

 ח ב ץ ח י ר 1 קט

 חכבד חמר כאלו רואין דניטא אמרינן לא רואין תרי האואמאי
 ב' לענין ס"א טי' בעזשובת הם"ב כפ"ש לינפל, חכבד סוףוכאלו
 לא מצ"ע פרפות בו שאין דאבר הוא המונח וחכלל יעו"ש,כים*ם
 מב' ום"ם להרשב"א, כבדים דב' הך קשה א"כ כנפל, יתראמרינן
 וממילא הגידים עם מכל כחמר יתיר דכל קושיא אין להרשב"אכבדים
 שהרשב"א מ"א, התב"ש ודעת )נוע"מ( רואין, חד והוח המרחניפלה
 המרה, מחמת %א הש"ם משמעות וכן מצ"ע הכבד מריפותס"ל
 כהתוס' שהעיקר כתב הלה"פ אבל חכו"פ, כתב וכן התום',כדעת
 כרשב"א.ודלא

 חכבד ניפלה ודאי מרה להם שאין מינים ולענין פריסח.יג(
 דאין הפוסקים כל מסתימת נראה וכן כרשב"א הלכה דאיןפריפח,
 בזנבו טרח להם שיש בצבי וכן שלהם, בכבד נכלע מרה דפעםלומר
 סינים דבאותן השמיענו לא אמאי לינפל המרה סוף הכבד ניפלאם
 פריפה הכבד ניפל סתטו ואפ"ה פריפה מר פעם נטצא ולא פעמואם

 משא(. דעת)שפתי

 דלדינא דהיה א', סעיף ס"א ס*מן ש"ך עיין זיתים, ג'יד(
 א', מעיף שס הפ"ז גם וכליות, ופרפשא, מרה, במקום זיתים ג'בעינן
 נשאר אם לחתיר שבת לצורך או דבחפ"ם פסק ק"ג, בסימן חם"באך

 דהעיקר בכליווק נשאר שלא אף מרח ובמקום הפרפשאבטקום
 כן שסוברים ורוקח, וראב"ן מהרי"וו, דעת וכן בפרפשאדתלויה
 הטלמים, בריאיס לחיות צריכים אלו ומקומות בפרפשא,דתלויח
 או כטתלקפ כאן ומעפ כאן מעפ אלא שלמים אינם הזיתיםואם

 זית רק אם ואפילו זיוע לשיעור מצפרפים אינם מרודד אוכרצועה
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 צריך הילנך האו"ה וכתב בטרפש. רבוק משםהיינו
 המשמות. באלו זיתיםשלשה

 2 הפפר נימק או חפבד יטש א8 יעם.

 שנראה ער טי( בצפורן שנפרך ער הכבר יבשאם

 ח כ ז ה י ר 1 קמ

 אפשר גדול הפסד דבמקום שהעלה יעקב בשטת ועיין כך, סהםאחד
 ג', ס"ק בתב"ש ועיין עיי"ש, אחר בענין ולא זיתים בב' דסגילהתיר
 להקל.לצורך פנים שטתן בנימין נהטאת תשוכת בשם זה דברשהניא

גד~
 סק"א בם"ז וב"כ עיי"ש, דבריו ומדחה בבחמה זיתים בב' דסגי

 שם בשבו"י עיין בעוף אבל בבהמה חוא זח וכל כלל, להקלשאין
 תזית אם אף האחרים זיתים הב' רק בנשתיירו להקל שיששכתב

 שם. עיין הדחק בשעוז הי' לא ואפילו נשתייר לא כליוחשבסקום
 בעינן הזיתים דשיעור מודים דכ"ע שכתב נ' ס"ק דעת בשפתיועיין
 וכתב עיי"ש. לכזיוז להצפרף בבלל הגידין ואין הכבד מבשרדוקא
 זיתים בב' צבי או מרה לו שאין דבמין כ"ד ~עת פ"פ כללהטנ"י
 עיי*ש. ססתבר הכי מ"ם בצ"ע שהניה ואףסני

 ונשאר בצפורן כמשרפפ דה"ה בבאה"פ עיי1 פצפורהטו(
 שירפופ ובין נפרך בין חילוק שיש ושפ"ד סק"נ בפר"ח ועייןהיכר,
 איסור ספק רק הוי ושרפופ דגמרא, סדינא איסור ודאי הוידנפרך
 טעיקר אבל צפורן הפרכת בשיעור בקיאין שא"א חוטראמחמת
 כהטרפפ ואם עיי"ש, סכהט בצפורן בנפרך כ"א נפרף לא דגמראהדין
 סגי, בקרום גוכר השירפופ אם בריאה ומיהו )ש"ך( יבש הותוניכר
 כשירה, נבשר לחלותית שיש דכל בקרום ולא בבשר דוקאובכבד
 בשיעור בזטה"ז כקיאין אנו דאין כתבו והפרם"ג והפר"ח)נוע"ם(
 השרפופ ונשאר בצפורן בשרפופ גם דאולי לחוש דיש הצפורןהפרכת
 וגם בנפרך האוסרים נגד ראוט יקל מי א"כ צפורן הפרכת בכללהוי

 גסור יובש שאינו דכל שפסק סק"ח בדע"ת ועיין עיי"ש.בשרפופ
 לממוך אין אבל בהפ"מ להקל יש חשרפופ ונשאר בצפורן נפרךרק

 סעיף ס"א סימן תשובה )דרכי לאיסור פסק שהש"ך כיוןלהקל
 שם(.כ"ז
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 טי( המנר ניטק אם בם ומר*פה, יבש נקרא נתוכורהשרפוט
 לר"וב. רפפו זיתים שני שנעמשר אע"פ פריפה לרםחהיה
 שאם ופםקו וה על תולקין בניטין והמשאת הב"יאבל
 כשר. זיתים השנינעמשרו

 : חפפד חתליע אפ דיןי.

 ובמקום מרה במקום אפילו יז( הכבר הו;ליעאם

 ח פ ז ה י ר י קמ

 השפד. נימוקפז(
 ובגמר~

 דאתא דמא א' ס"פ דף גיפ*ן
 אימר קאתי דפפומיה וכיוז וכו' תקנתא ליה לית מכנדא אימפומא
 נשתייר ולא כבדא כולה אהמה אתטוחי רש"י וכתב איתטח,איתמוחי
 שפ. ריאה של לקנה שסייבר חכבד קנה דרך לריאח ונפי כלוםהימנה
 יוצא שדם דהיינו הכבד נימוק בהג"ה ג' סעיף מ"א מיסןוביור"ד
 הכבד נימוק חרוקח וכתב פריפה, לדם והיה שנימוק הכבימבשר
 והיה נימוקה דהכבד דר"ל וכהפסע הנ"ל, בגמרא כדאמרינןפריפה
 לבדא בכולא ת*כלא דשדי בודאי כולו לירקב דסופו פריפהלדם

 הב' בח דנשתיירו דחזינז אע"ג וחלכך כולה, כבר גיטוחהוכאילו
 להתיר העלה והם"ז שם, בהב"ה יור"ד בפור ועיין מריפה,זיתיס
 וכן שלטים, זית'ם והב' כאבן בקשה וכן שלמים, זיתים הב'אס

 אם כאבן בקשה והחמיר לדם בנימוח להקל העלה ז' באותהתבו"ש
 צורת ונשתנה גבוה במקום נפלה אם זולת זיתים, הב' נשתיירולא

 כי אם והנה"ך ריסוק, סשום פריפה קימים זיתים דהב' אףהאבך
 הפ"ז, עם המכים לדינא אעפ"מ הב"ה על שחקשה הפ"ז קושיותדחה
 בריא דהבשר חיכא אעפי"כ דהחמיר, להרם"א דאף כתבאטנם
 חקלו חלכה דלענין כתב הפרם"ג גם )נוע"מ( מודה היפ"א אףתחת14
 לפעפים וט"ם להכשיר, ג"כ דפטק מ"א סי' בם"ב ועיין להכשיר,כולם
 הראי חיד במשמוש כולה ונימוק אבעבועות מליאה כולה הכבדבאה
 שחרופא בבשר בקיאין דא"א פריפה שלמים זיתים ב' נשאר יפלאכל

 עיי"ש.עררו
 שלה הבבד חתליע א', מ"ח, חויין בגטרא הפפר. חתלישיש(

 ו;שלישי לרגל ליבנה רגלים שלש אסיה בני עליה ועלו מעשה היהזה
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 וזזליעו זהעים וזפגי ו-אם כפטב, ל וטיש"ש' כוטרה,חיחעו
 ש(. ופריפה ווזלעהם נקב לבר שליפים זיתום של כאןאין

 ח פ ז ה י ר י קם

 ובשלישי כלום להם אמרו לא הרגלים ובשני רש"י פירש להבגהוזיררח
 מהל"ש פ"ו הרמב"ם כתב שם, וחתירוה, הסתירין ורבו למניןעטדו
 דהדרי כשרה כ' שפ"ג סי' והרקה כשרה, שההליע כבד בשרחל"ח
 סרח בטקום א*ילו הכבד התליע ד' טעי' מ"א, טי' בשו"ע וב"נבריא,
 ב' פעיף ט"א מיטן 14י"ד בפור כתב והדעמ יטם. כשרה חיותוובסקט
 כזית נשתייר ול* כלה התלישן אם אומר ע*א תיפ"ד דףבחר"ן
 כל שניפל אף מכשיר והפ"ז שבנ חיחעא בטקום תזית מרהבסקום
 וכתב ויתים ב' בצויופם שאין ונמצא טתולעים זיחים דעמ ואלוחכבד
 הם"ה בדברי חכרע שום מצז* דלא כתב וה*רמ"ג הם"ה, בשםזח

 השני אלו רק נשתיירו ולא הכבד כל ניפל אפיט הב"ח פסק גםבזח,
 חפהר,ש"ל אבל נריא, הדרה דחתלעה כשי1ח אפ"ה שחתליוףזיהים
 החמיר ח' שת ובתבו"ש זופ חש"ך עמו והפכים 8ריפח דבכח"גפסק

 חתלעה ע"י אם הא דמכשירין. הוא כולו וחתליע שלם כולו אםרוזקא
 שיעור יהיה צירוף וע"י מהולעיס וחם נשאוו זיתים ב' ורק הכלניפל
 עם ששהח שע"י וי"ל כשירה ב1 סמצא והסרח שירוקה כבד טהני,לא

 %ענין הסרח, עם ששהה במעי בשף מצוי וכן נעשית אחת"שחמרה
 שיחן עיין בתוכה תלעים בנסצא בעצטה תככד יאכ% מותראם
 בדרכי ועיין שם, עיין שלמה בית והקווכת ב' באשדש י"א, ס"קנגוח
 באריכווצ וצם קע"פ סע" ש"ר סימן,ץאיבח

 הב' דאם פא"פ 81הרש"ל ה8אעז גוזורת וכוזפ הטריפה,יח(
 התולעים נקב לבד שלמים זיתים ב' נאן אין היזליעה ג"כזיתים

 מיירי וחב"ח הת"ת גפ ואולי ו' סעיף שם הש"ך וכתבופריפה,
 בפשיפות כתב ובפ"ת נהטיעורן, ציתיפ ר*כ' הסרו דלא בעניןכשהתליע

 חסרו הרי וועלעים נקב סתסרון לבד שלסים ציתים בב' כאן איןאם
 סתולע שהוא נשביל העם הוי פריפה ולגאע משישון זיתיםחב'
 כחש"ך %א שלמים זיתהם בב' דבעינן טתולע טשאיע עדיףיהא

 שסואל" )זבחי מפק בלשק זהשבהג
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 פ בעוף או בפהסח פסייפ שוי נסשאו א8 דץיא.

 פריפה, בעוה או בבהמה יט( כברים שני נמצאואם
 ח ב ז ח י ר ו קם

 רגלים ה' בעלח בהמה ב', נ"ח, חולין גבטרא ססדטג שוייפ(
 ביד ויתר שחסר אלא ל"ש אר"ת מום. ה"ז רנלים נ' אלא לה שאיןאו

 להדיופ חא לבבוח וכו' ל"וצ רש"י פירש פריפה, ברגל ויחר חסראבל
 מחל"ש פ"ו הרטב"ם כחב כו'. א' כחסר יתר דמי כנפל וכו'שרי
 ע"י בין פריפח כולו ניפל אם מרפח במשחו שנקבוע אבר כלהל"כ
 מאווע אברים בשגי כשנברא וכן חמר וונברא ובין ביד וביןדילי
 סעיף מ"ח טימן וביור"ד חשוב, חוא כנ8ול היתר שכל פריפהאכר-
 דמי כנפול יתר דכל פריפח בעוף או בבהמה ככדים שני גסעאוי'

 פריפה כבדים ב' בה"ב בשם כהב הרא"ש שם. חכבד ניפלוהוח
 נפלו כאילו דר"ל י"א פירושים, ג' יש בזה אך דםי, כנמול יתרדכל

 ובשני פריפה, ב' יש אם פריפה. תכבד דגיפל בכבד וא"כשניהם
 דבוקים חפח%ין היו ואפילו כשר, הוא הפחול ניפל דקיי"לפתולין
 דינר כעובי נשתייר לא דאם דקיי"ל העב( )במקום בטומכי בזחזה
 זה דבוקים כבדים השני חיו לא אפילו וכן כשד, אפ"ח פרפהזהב
 ההצבינן כבדים ב' או פחולין ב' דיש דכיון פרפה, אפ"ח כלללזח

 כבד, כלא או פהול בלא נברא וכאלו שניחם נפולים כאלולגמרי
 כבדים בב' וא"כ כשר כך נברא דאם וה פירוש לפי חרמב*ם%דעח
 ד'1 ט"ק ל"ח, טי' בפ"ז ועיין וחרא"ש, רש"י, פירוצ )כך כשר,חיח

 רם"א וכ"כ הראוי במקום עומדח אם דדוקא פ"ז, טי' שסובש"ך
 דמי בנפ% יוגר כל דאמרינן חא חרמב"ן ודעת ד'(, מעי' נ"ח,בטי'
 יש אם ולפי"ז עמו, מקומו וכל לו הסחובר ממקומו ניפל כאלור"ל
 כאלו רואין אנו שהרי פרפח, חעב במקום בזח זח דבוקים פחוליןב'

 %א חעב במקום הפחול מן חטר כן ואם לו המחובר המקום גםנהצל
 בב' וכן כשר, יחד דבוקים כשאינם אבל ופרפח, כשיורנשתייר
 אינם ואם פרפח, חיוחח ובמקום מרח במקום דבוקים אםכבדים
 אוחו כנפ% דר"ל רשב"א ודעח כשר, חמקומות באותןדבוקים
 כשר, שמחובר מקום בכל בכבד ובין בפחי בין ולכן לבדחיחרת
 כשר לכ"ע וחיוחח מרח ממקום למפח יחד דבוקים חכבדיםוועם

 למפח כשמדובק פהצא"ב לשניים נחשב כלל דבוקים אינם אםדדוקא
 מ"ק מ"א, ט" ש"ך עיין כלל, ליתר נחשב %א לבד חלח% אלאאינח
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 מתהי5ין כברים השני אם אב5 1(, רמי כנמו5 יתררכ5
 ודאי חיותה, ובמקום מרה במקום כ*ית מאותו5מפה
 מארכובת למפה שיוצא רג5 מיתרת נרע ר5ארכשרה

 ו בספד מחט שמצא אם ייןיא.

 נמצא אם גם מ(. מריפה מ( בכבר מתמ נמצאאם
 ח הוב ורי קמ

 סעיף י"ד כלל אדם בחכמת )ע*ין ורמג"ן. רש"י הומרות וקיי"לפ"ז
 שם(. ופ"וי"ד

 ח' מימן יור"ד חלק נו"ב בתטובת עיין ר8ה טנ8ולכ(
 להקל ס"ב, מ בסימן הרם"א לם"ש דאף טכתב התשובהבאמצע
 כטר, חמר נברא אם פריפה ניפל שאמרו דכל חרמב"ם כדעתבחפ"ם
 דלא מחמר גרע יתר כי בחפ"ם אף להקל אין ככדים בשני חכאמ"ם

 אדם בידי כנפול היינו כנפול ירשר אלא כחםר *תר כסינינאמרה
 באחד "8 אם אף כבדים ב' נמצא ואם טם, בפם"נ ועיין שס,עיין
 שחיתיר אומרים אין וכדומח כאבן קשה או דם שכולח לקותאמהם
 ונפרפו תיו טלטים מתחילה מ"ם דחא חעיקרית חיא והבריאהלקוי
 סע"ק סוף ס"ד, סי' ~שפ"ד לכטרותן, יחזרו ואיך כנפול יתרמפעם
פ"ו(.

 מחפא החיא ג, מח, דף דעלין כנמרא בבפד. מהשכא(
 אסו לפיפרפח, ווסף דרב בריה טר סבר דכבדא בחחתיכחדאיטתבח

 אמר אלא מר, פריף הוה כה"ג בבישרא איטתכח אילו אשי רבליח
 טבשפתא לגיו קופא אי ואעזאי, נקיב נקובי לבר קופא אי חזינא אטירב
 טנא לא לגיו שפא שנא לא קפינתא אכל באלימונא וח"ס ואתאי,נקפ
 סחלא8 *"ו וברמבום שם, רש"י ועיין ואתאי, נקוב נקובי לברקופח
 ניקב אם מתבשל הדם שבחן שבו המזרקין והן חכבד קנהחל"ח,
 אם הכבד בחיתוך שנטצאת מחפ לפיכך פריפח, בפשהו מחןאחד
 טניקבה בידוע לפנים טלה חחוד הקצה וחיח גדולה מחפחיתח

 חלכח חסמפתות דרך אומרין לפנים חעגוי ראש היח ואםכשנכנסח,
 ראהשיה ששני מ8ני פרפה קפנה פחפ חיתח פ' הלכת שם גםוומותרת,
 טנמצא מחפ ר סעיף מ"א סימן וביור"ד טם, וכו' ניקבה בוודאיחדין
 לצד טלו העכ צד אם חתוך טבא בין טלם לפנינו שבא ביןגכבד



 זע"יי* יפ*יולקופן)ג8
 פי-פדג ט( תפ,טה חלללתה-

 ח פ ז ח י ר ו קה
 שלו הדק צד ואם פריפח, הכבד בבשר פמון כולו אפילו הבהטהחלל
 הסמפוך לצד פונח העב א*צר ודוקא : ובהג"ה שם וכו' נשירה חוץכלפי
 *ירושים ב' הגיא שם והש"ך פריפה, ענין גכל לצדדין פונח אםאבל

 מחמירים אנו דינא דלעינן הפרם"ג וכתב עיי"ש, לגו ובקופא לברבקופא
 שהיה במחפ שהאריך ק"ז סיטן צ"צ בת-טרבת עיין הפירושים,כב'

 שחיפה, לאחר שמא מ"ס מפעם והתיר חפ"ם, וחיה בכנדתחובה
 י' אות שור ותבואת יא' אות לפר"ח ועיין נכנס, חקנח דרךושפא
 יש"י גתב כבר נכנם הקנה דרך דמפק כתב והתב"ש זה,דאסרו
 סהר"ם שכשזב לנ2אי שדימה מה גם הוושפ, דרך הגבלעיםדרוב

 דדוקא צידד הפר"ח בפמח, בכרוב נ"ח מימן בתשובה ז"לטלובלין
 כבד לקח שהבע"ה טהני רשיות דשינו כתב ~בסוף כן אכטרינןבכלי

 נפל גאן אמרינן דההגם דל"ד כתב ותתבו"ש יעו"ש. כו'מוזחנות
 יש קצת נהחגת אם ומיהו גפלה, כ(*ן לוסר מבט*א אין רטחובמעכהטא"נ
 נראה וכן כלל, חלודח היו לא אם נפלה שחיפח לאחר דהטמאלדעזיר
 תולין, חלודה ואין קצה נתחבה אם המורה עיני ראות לפיוהכל

 בכ"ם נעוף נטצא אם אגל בבהמה מחפ שנמצא ודוקא)נוע"מ(
 )עפה"ש לחוץ, יצא המתפ מ"ם דחוקהם שמיטפונתוו בעוף כיפריפה
 סא, סימן תשובח בדרכי גם מא( מימן צדקה שטש בשו"ת לעייןמ"ש
 עוף של בכבד המחמ נמצא אם נפ"ם אין וזה שם, עיין נז,מעי'
 שלמה יריעות בטפר ועיין לאמור, מודח חצ"צ גם בחטטפת,או

 בנמצא מיידי הצ"צ של דעובדא לידע צריכים שחסוריםשכהב
 שבכבד גדול בטטפת טחט ובנסורא נעוף, ולא בחסה של בבדבחתיבת
 בין חילוק דאין הפוסקים בשם ט"אנ ז' טע"ף מ"א ס*' ביו"ד פאע-ז

 נמצא-ץ דוקח דלאו יי ינראה כתב התפרם4ג דכשירא. לתחובחשליפה
 אין ובזה כשירח צטי מעל"ע עבר יא קצת נתחבח אףאלא
 לבר או לגו קופא וכין לגסה עבח ובין לקפנה גד-ח 6יןח-לוק
 ע'(. ס"ק ותב"ש י"ב ס"ק )פר"ח לדיין. אף לשירחד6כ"6

 יוו בכבד סחפ מק"י מא, סימן הכו"פ כתב פריפה.טב(
 לדעת גחכבד פסון כולו הטחט אם ורשב"א, רש"י לחומיותלחוש

 פרי*ה ולרש"י נוקב, ועקמימות האלכמון אין כי כשירח,הר-וב"א
 - עיי"ש. הוושפמנקיבת

 עד בקוץ אמר נחמן רב ב, נג, חולין בגמרא פריפה,כג(



,ש יפחיפ שלפקופןי
 ב )אישטשא( זמטיפ סעי חפפד קי פסטא אפ יץטב.

 אדלם כשר. כו( הכבר על אבעבועות נמצאאם
 לנמרי, נשחון הכברטפעמים

 ח ב ז ה י ר ד קמ

 ניקבו שמא לחוש יש לחלל הגיע אבל ריט"י פירש לחללשתינקב
 פ"ה הרסב"ם כחב בחן, ניכר דק נקב שאין א"א ובבדיקההדקין
 הל"ד ובפי"א לחלל. שתינקב עד גשן דרםה בדין הל"זסהל"ש
 הפנימים אברים שניקבו חיישינן לחלל ונכנם וחץ קוץ ע"י אםכתג

 שניקב סחפ או קוץ א' םעיף נא םימן יור"ד ובשו"ע במשהו,שנקיבתן
 במשהו שניקבתן מהמקומות אחד ניקב שמא חיישיגן הבהמהלחלל

 הוא, םפק או ודאי הוה אי הגוף בתלל מתפ ולענין וכו'.ופריפה
 ,וע התוספות דנם ומשמע הושמ, דרך הנבלעים רוב רש"ילשיטת
 יטסגתויו לומר אין ודאי מבחוץ שלם העור הוה אי וא"כ בזה,חולקים

 דאורייתא, דרוגא לתלות אין ובקנה אמרינן, לא דלקולא וטערפאבא
 ואף לקגה דקרוגה משום ספק הוה כבד דגבי ונהי ודאי, הוהא"כ
 גחל9 אבל תזקה, נסי דאיכא אפשר הרוב אתר הולכין וקרובדרוב
 א' ס"ק גתבו"ש כחב )3ועם"נ(. מבחוץ שלם העור אם הוה ודאיהגוף
 היגא סגעיא לא וכו' לחלל שניקב מהמ או קרן הב"י שכתבמה

 בעור רי1תא שוס ניכר דבשאינו דשוף גתלל מחפ או קוץדטיצא
 הנבלעיס כדרך הושפ דרך גא דמכתמא דפריפה פשיטאובשר
 וידוע ניקג והכשר העור אפילו אלא הפנימייס, מאברים א'וניקב
 ולא פריפה שם תחוב עדיין ואטלו והבשר חעור דרך טהוץשגא
 .כהטסו לגקג להוש ויש הם רכים שהמקומות מפני גדיקהכההבי
 וייס געלי גשאר דדוקא זה בענין ס"ש גמג"1 ועיין באווך.עיי"ש
 שהעור ורואין מגחוץ היכר שאין אף זפק לו שיש בעוףאבל

 הזפק דרך דשמא פריפת ספק רק הוי לא ויפה וולם מבחוץוהגיר
 עיי"ש.גא
 8י' יזנאז-%41 פש,ן"שחוףם טךץ 88צ,- % (ץפשפוקטש בדן ..
 במקאס אר י8הה -וכמקובו -פףנרי שו בכבד טעטז יש השם י האשעכמ,

 דהירהע קל זאל חלף אריה טד הרב רבחנהת יהכשיר, "1חיחשת
 בוש8 מלשח גה שהיח בכבד יפנט עובדא שבא '8כתבמק"י

 מלשאץ חכבד כא לפעמהם שכתב ר ט"ק ועשפ"ד עיי"ש.וההםיר



 חו5חםק1רי802

 שלמים הזיתים נשארו דכוולא ודאי היד במשסוש ונימוקבועות
 מדבריו ונראה גוררו, שחרופא בבשר בקיאים אנו דאיןפריפה
 שהם אף הבעבועות סשום לאסור אין היד במשמוש נימוק לאדאם

 האריך ו' סי' היור"ד הספררי אמת זרע בספר אבל הזיתים,בסקום
 נשאר שלא באופן וחיותא טרה במקום בועה שיש דכל בראיותוהעלה
 רשכבה"ג הגה"ק דעת וגם פריפה, הצריך כשיעור תהתיו פובבוטר
 שם ובמק"ם סק"ד בדע"ק ועיין כלל. בזה להקל שאין זצ',לטצאנז
 אף הזיתים בםקום קפנות בועות ואף בכבד בועות יש דאםשכ'
 כנתקלקל דחוי משום לחוש יש אפ"ה מזה זה קצת רהוקיםשהם
 ואין כמרודד הוי מ"ם הזיתים, השיעור שנשאר ואף מהזיתיםקצוצ
 זכות צד עליו יש התיר שכבר מי בדיעבד אך בהפ"ם. אפי'להקל
 בכבד בועות יש דאם לדינא שהעלה כ' ס"ק בדע"ת ועייןעיי"ש,
 נשאר אם הבועות טקום צירוף בלא כשיעור הזיתים נשארוולא

 סופן בריא כבד בשר הויתים בסקום שלא אפי' הבועותסביבות
 גם אם אבל שבת. לצורך או בהפ"ם להקל ויש בשר ולהתמלאלהתרפא
 עיי"ש. בהפ"ם גם לאסור יש במשטוש נימוק שבמביבותיהם בשרשאר
 ס"ק בשפ"ד ועיין א'(, מ"ק )באה"פ דכשר, בכבד פמון אבן נמצאואם
 כשניכר אבל מעלמא, הוא אם ניכר שאין שצ"ל ומיים זה, שמביאד'

 בשם )פת"ש כשר, ונפוח גם הכבד ואם טריפה, מעלמאדאתי
 בהריאה לעיין יש ונרקב ועבה נפוהה שהכבד מצא ואםהיעב"ץ(

 דהדר כשירה אדומה היא ואם פריפה, גפן כצמר לבנה היאאם
 הלעופות האווזות של הכבדין אותן ואדות עיי"ש, סקי"א( )לה"פבריא
 וגם כולה ומתלבנת משונות שלהן הכבד כי דאורייתא פרפה בהםשיש
 כי והוא בכבד הנהוג כפבע שלא ומהגדלת האור ע"י ניתכתהיא
 וימות הכבד נהלש כהו על ירנר לבשל עליו שםעםיסין ההלעפהע"י
 המת כמו ללובן וישוב הכבד ניםוק וירטהוה ממלאכתו ונתבפלכהו
 הלעפה ימי במשך לשוחפה ימהרו לא אם וע"כ ללובן הדם יתהפךכי

 פרפה והיא הכבד נימוק כי ברגע תמות יותר או שבועות ג'דהיינו
 כאבן שקשה הכבד נמצא ובאם וארא(. פרשת סוף דכלה )אגראגמורה,
 הפ"ם דבמקום פסקו י"א, ס"ק תורח ובדעת י"ג, ס"ק בביאורוהצ"צ
 הש"ך שכתב וכמו חזיתים גמקום כאבן קשה כשהיא א*ילו להקליש

 כבד לה שהיתה ברצדנגלות נ"ה סי' ב' הלק יעב"ץ בשאילת כתבעיי"ש.
 שחפריף אהד כמורה דלא והכשיר מהראוי ויותר כפלים וגסהנד~ה
 על להוסיף דישין דליוצא געשוואלן(. )שקורין נפוהה שהיתהמאחר

 כשר הזיתים שני במקום גם הנפיחה היתח אם ואפילוהפרפות
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 צ חמרח פריפחן דיויינ.

 מעם בו נמצא אם בכבד פועמים מ( המרהחסרה
 ח פ ז ח י ר 1 קט

 מלאח כבד לו שהיח מאוד שמן הנם בתרנגול נ"פ בסי' עודוכתב
 כפבע היה כולו הכבד בשר אך ומבפנים מבחוץ קשים לבניםצמחים
 סעי' מא מימן תשובה בפתחי )עיין עיי"ש. והכשיר כבדים שארסראח
 ברכה ובמחזיק יו"ד מימן סוף חיור"ד חיים מים בשו"ת ועיין שם(.י'

 עיי"ש. לדינא לו שהסכיטו הנ"ל היעב"ץ דברי שהעתיקו י"גאות
 והפירתזי הפסוק על צ"ב. קמא בבא בנמרא חמדה. חפרהכה(

 ששמתים י מחלח שמה נקרא ולמח סרה זו מחלה מקרפך5הלח
 במלח פת וכולן הוי חכי בגמפריא מחלח בח, יש חלאיםשלושה
 ר"א ב', ק"ז מציעא בבא בגמרא וכן טבפלן, מים של וקיתוןשחרית
 וכו' אחר דבר אדם, של גופו כל מחלה שחיא וכו' טרח זואומר

 מררות שתי נסצאו או הטרח, תסרה של זח דין שם, בב"קוכדאיתא
 פ"ו הרמב"ם כתב זה, בדבר ונתנו נשאו הפומקים רק בגמראאינו

 בעוף בין בהן, וכיוצא המרה, או המעיים, מן אחד ניפל ח"כמהל"ש
 שתי קורע הטרה חסרה אם מ"ב מיטן וביוד"ד פריפה, בבחסחכין
 מר פעם פעם לא ואם כשרה, מר מעם יטעום אם בלשונו ופועמותרב
 פרפה, לאו ואם כשרה מר פעם בו "ט אם וימעום בגחליםיצלנו
 עיי"ש הכבד מעימת על לסמוך נוכל עכשיו ואף שם חרם"אוכתב
 כצזב בוידן פרופיסור סעיר ובוידן, ללעווין קאוד" כשר "דחיובספר
 במציאות שאפשר זה דבר וכי בבחמות, מאד נדיר חמרח חסרוןכי

 רק חרפהאח מחכמי הראשונה בפעם נזכר המרה חסרחלחברא,
 פרי ~יין חתלמוד( )מבוא המשנה חתימת אחרי שנח מאותבשמונח
 הוי לא מברייתה וחמר פריפה, הוי ביד דנפולה שכתב ב' ס"קתואר
 דבין כתב וסק"ד א' ס"ק דעת ובשפתי בכו"פ אבל פריפה, ספקרק

 עיי"ש, דרבוותא דפלוגתא פריפה ספק רק הוי לא חסרה וביןנפולח
 ד' מי' חיור"ד יוסף זכרון ובשו"ת ק"פ מי' שמואל דבר בשו"תועיין
 נם עיי"ש. ודאית פריפח חו"ל המרה דחסרה מחרשב"א כןשכתב
 חד"ם ע"ו כתב שם, וכו' מרח לחם אין דאלים י*ב בסעיף חש"ךכתב

 אין חיים בעלי וקצת כתב כ"ז קי"ב ח~ין תומפות בפסקי כידפעות
 שלט ומין יונה כגע במעיים שלחם שחסרח בע"ה ויופ כלל, מרהלחם
 באזניים מחם ובסקצת בבפן שלהם שחמרח טינים ויש דרור,וצפור



 ופ"*8 שישקואןצש

 בבני ולחפש לוזמש הבריקה בעלי נוהגים אולם כי(, כשרטר
 לוה צריכים אבל הטרה, שם נמצאת רוב פי על כימעיים
 )מיאיתח( גונה למרה אין לה שבאופן אחרי רבהבקיאות
הרגיל.

 ח מ ז ה י ר ו קמ

 עיי*ש, זאת מביא השמים שער במפר וגם באליה, המרה השילוצבי
 שני וצבי דאיל לסנחה בסולת ועיין שם, י"א ל' הושע ברד"ק,עיין
טינים.

 הכבד טעיטת על לסמוך נוכל עכשיו ואף שהיר. טר פעטכו(
 הטרה בחסרה חמכשירים רבו כי ב' סעיף שם הפ*ז וכתב שס(לאט"א
 ובתב שם, הד"פ וכ"כ בכה"ג הפחות לכל עליהם לסמוך הםוכדאי
 טופכל דבר לפעום דאסור דוכתי בכמה דקיי"ל ואע"ג ד' סעיףחש"ך
 לגאתים להו קים דהכא אפיפר וכו' איסור דבר בו יש אםלידע

 חוא והדגילות לגמרי נפלח המדה שתהע היא שכיהא דל8דמילתא
 כתנ גם עיי"ש, טרה מעם שיפעום תדבר וקרוב במקופח,פנבלע
 זורקת ומרה כועם כבד שאחז"ל מפני נשירה סר פעם אם ת'ב5עיף

 דעכשיו כתב דסהרא"י ד"ד, פ"ה כלל הת"ה כתב ולדינא פפדעבן
 בלעחנו לחיכה אלא איגו זה כי ואף לבאר והאריך אפעימה לסכפךיוכל
 תסכוררין רבו דכלא"ה כיון אעפ"כ מומחת אם כי בקו אין ובזה"החהר
 בסוף וכתב הזת, בזמן אלחיכה לסמוך הם כדאי עכ"פ חסרהח5רה
 "תבו"ש באיסו עצן ש סומך הי' לא כבד לפניו ,ןבאדם"ס

 סאיקא רק הוח שכן וכיון מדדבנן רק הוי לא דפעימה בתבבדממהמה
 דעתו י"ז ס" בעה"ג מעטיק, ~לא הכבד נאבדה באם לקולא,דרבצז
 וכ"כ מר, פעם יש דרוב שנתנ הש"ך ש בצמכינין דלאלה8ריף
 דדין שם גתב פם בצ"ע, והניחו די אוות ס"ח כלל ונטגה"ידצעבו"ש,

 רק הקישץרים טועוך יורה עיאל ליזהר מאד מודאה חסודה צדיךזה
 שתי לשיוע וצא הכבד ופעימת עכ"ל, וכדאוי רב זהעען החיפושש4תר
 ישילפה לאו ואם כשירה מר טהןם קשעם יום בלשזנו חשץמוקרג

 ~הוד4"ז בדצב לאד.פריפדע ואם .כשירה סר פעפ יפעזםישםצנחלים
 יטטד ש,ךמהיעל עאע"רין .נאונים י"נ "ציכץ""פממותד חדשב"ץעבשפפ
 אראה, רי*ה לדרך, צידה הר"ן, פור, הרא"עק הרשב"א, קריעה,.בלי

 וצ"ח, רש"י, הנ' רושד"ם, קנ"ה, סי' התח"ד יהביח האודה בו,דכי
 תמלה הרפהשח חכמי בהצם הקבלה שלשלת בם5ר כתב נקפימקוכן

 ב' המאכל, לבהפל להאצפפוכת א' לה, שבץלים זט' יכבדטחדפרת
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 י טרת שתי 9מצאי אפ דץיל*
 5עבר הנכרת מרה או מ(, טררות שתי נמצאואם
 וכשרה אתת כמרה הן ההי לוו זו שופכות אם כ"(,לעבר

 ח ב י " י י י קס

 ומחממת םהכבד הירוקה למשוך תועלתה הפמולת, לנקותלמעיים
 דסש"א בשם כתב סי"ד יוסף זכרון ובשו"ת שם, והאצפמוכההכבד

 על לסמוך ואם שעליו, בעין מהדם המעימה במקום הכבדלהדיח
 צבי והנחלת פ"ו, ט*מן יחודא גית חעוך בתשובת עיין נשיםפעימת
 מ"ב. מיטן ביור"ד עיי"ש להתירהעלח

 מרות שתי הל"כ מהלאעו פ"ו הרמב"ם כתב טררות. שתיכז(
 דיתרפריפה

 כנט~
 שתי נמצאו ד' מעיף מ"ב סימן וביוו"ד שם, דמי

 רבנן "ם מימוני בתשובת כתב שם, וכו' דמי דכנפ~ה מריפהטרות
 הולכים ואנהנו שמקילים מרבותינו ויש מרפה, ואוסריםהמדייקים
 שר"י בספרו כתב תם ורבינו עיי"ש, מררות שתי בגסצאולקולא
 וכו' ישראל לכל טותרת מררות שתי לה שיש בהמה על השיבהלוי

 ולא מעלה לא יו שמרה דםי, כנמול יוטי כל בה אוטרים ואיןשם
 שגמקום רק מררות שתי יי ואם התלמוד( )מגוא שם וכו'מורידה
 שפכי לא אפילו כוירה כאחת היה אצבע רוחב כמו בככדדיבוקו
 כאחת ונעשים מתערבות הן ובסוף שתים הן מתחילרע אס וה"האהדדי,
 בכבד סר פעם איכא דאי שכתב חדש פרי ועיין שמואל( )זגחכשירה
 ובתבו"ש ה' ס"ק ו,טפ"ד ד' ס"ק תואר בפרי אבל בזה, אףכשר

 הכבד טעימת טהני לא דבזה לדינא וכתבו בזה הרגה עליושתמהו
 כתב והפרם"ג עיי"ש. בכבד מר פעם נמצא אפילו טריפה מרותדב'

 הלכה שמא ס"ם מפעם להכשיר אין מזה זה רחוקות מיות דב'דע
 טוסכם דכבר כשירה, המרת הסרה ושמא יתר, כל בפירשכרטב"ן
 ברייאה מתחילת דסי גנמול יתר דכל ז"ל והרמב"ם כרש"ידהלגה
 והביא בזה דחקר ח"י אות ב"י גהגהת והגגה"ג עכ"ל, ספקואין

 רףוקגף .ך98 בפירפ שגהב וקנגט ס"י _ק"ג ססואנידגרנ.סתר"ח
 סלןה'ן וט דשףפרו*ת

 %עט"ט..מעי
 _י.קנה "%~ן4וא_ -כזתמכ8

 טףי*ה מרייות שיש כלס"ם
 נדעד"

 ןבהשנית קרות ב' יז ואס סק"זנ
 )דע*רס. להקל יש .בחוין או בפנים מר הב' במקום וגהככד מראין

 ~זנ"פרה ממה בועמם"א ו' סעיף שם וביוד"ד לקפר. טעפרנח(
 שט, תצ' זטוירון הדא-יהא לחדד* שפכי זו בבד וטל יעברסעבר



 זפחיפ *ל*קופן8ש

 וזה כלל מרה להם שאין עופות מיני ויש טריפה. לאוואם
 ט*עהדרך
 : חפרה ניקפה אם ייומל

 בטבח או בסכין למיתלי וליכא בס( המרה ניקבהאם

 ח פ ז ח י ר ו קט

 מעבר חניכרת מרה הגר"א בשם מ"ב, מי' אליתו אדרת בספרכהב
 גם ומביאו פריפח אהדדי שפכי לא ואם כשירה אהדדי שפכי אילעבר

 ל"ז סימן לעיל דבריאה אע"ג י"א סעיף שם הש"ך כתבהחכ"א,
 דניפל כאן משא"כ סמפונות, משום היינו איפנא אמרינן ה'סעיף

 הגר"א ביאור בהגהת ועיין הוא, ופשום בד"מ כ"כ כשירה,הממפונות
 שם.ביור"ד

 שניקבח מרה אר"י א' מ"ג חולין בנמרא חפרה. ניקפכפ(
 בכבד דיבוקח במקום שניקבח רש"י פירש כשירה, סותמתהוכבד
 סותמתח וכבד שניקבה מרה ו' הלכה מהל"ש פ"ו חרמב"ם כתבוכו',
 כתב פריפח, - לכבד שממוך אעפ"י הנקב נסתם לא ואם מותרת,-

 סותמו הכבד אם פריפה, המרה ניקב י"ג סעיף מ"ב סי' יור"דבשו"ע
 כשירה אחר למקום המרה נמרכה : ובהנ"ה טריפה. ביד ניפלכשירה
 מכשיר הרשב"א ח', טחידוש מ"ב סי' גבוח שלחן בטפר כתבשם,
 כתב וכן הרשד"ם, וכ"פ פבחי בידי או בסכין ולתלות המרהניקב

 ג' ס"ק התבו"ש וכתב עיי"ש, אמת שהדין א' אות בחגב"יהכנח"ג
 מר פעם כשפועם אפילו פריפח המרח ניקב שאם ח' ס"קושפ"ד
 עיי"ש, בניקבה ולא בככד מר בפעם מהני כולה בחסרח דדוקאבכבד
 שחיא מרה נמצא שאם שכתב כ"נ סי' או*ה שער אדם בבינתועיין
 בקיאים אנו דאין לאסור יש בהמות חרבה מתים ועי"ז הרבחנפוחה
 ופריפה כנקב חוי נפוח הוא שהכים וכיון גוררו שהרופאבבשר
 ג"כ חכבד דבניקב בבאח"פ ועיין בזח. סק*י בדע"ת ועייןעיי"ש,
 ח', ס"ק ושפ"ד ג' ס"ק בתבו"1 ועיין שם, חש"ך וכ"כ פריפחכנגדח
 חסרון בו שאין נקב דאפ~ו שכתבו ד' מ"ק ובמק"ם כ"ו, ס"קובר"ק
 מחליחח חסר שלא ראו ואפילו כהטחו רק ניקב לא ואפילופריפח,
 זח שאין חבחנח זח אין מאומח ממנח נפף שלא וראו כלוםפבפנים
 דרכה אין קצת ועב סמיך חוא שבפנים שוחליחח דע"י י"ל כינקב
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 ".מריפה
 : אחר למקופ חמרח גסרפה אפ דץטו.

 כשרה. לא( אחר למקום המרה נמרכהאם
 ח פ ז ה י ר ו קם

 )דרכי כהטחו בנקב אפילו הוי ופריפח חפרון בו שיש בנקב אלאלפוף
 ב'(. ס"ק מ*בתשובח
 כהרסב*ם או"ה שער י"ז כלל אדם בחכמת כתב טריפה.ל(

 א' ס*ק חיים בשנות ועיין תליניןן בסכין או פבת בידי לתלווו ישאם
 תה דוקא הנקב במקום היד כהטמוש שהי' בידע דוקא דבעינןשכתב
 י"מ ס"ק ותבו"ש פ' םעיף ל"ו סי' בשם"ח ועיין הרשב"א, כדעתי*ל

 הי' אם יודע אינו אם אף להקל לממוך יש הפ"ם דבמקוםשפסק
 למקום בממוך בכוח סשמוש שהי' בל רק מטש הנקב במקוםסשסוש
 דאף א' ם"ק כד"ק וכתב עיי"ש, במשמוש הנקב תליגין ההואהנקג
 ושחמים כל אפ"ה לבנה שהיא שרואין כנון המרה במראה יטינוישיש
 עיי"ש. היד במשטוש שבה והקרע הנקב ת~ין כראוי מריםוובה

 א' סעי' מ"ב מימן גיור"ד הרם"א כתב אחר* לטקופלא(
 ב' םעי' שם באה"פ ועיין כשירה, אחר למקום המרה נסרכהאם

 עיי"ש, דוקא בריאה אלא נקב בלא סירכא אין אמרינן דלאהפעם
 גפרה, ה"ה אברים בשאר פוםלות סירכא דאין שם והפ"ז הש"ךוכ*כ
 עיי"ש, דוקא בריאה אלא נקב בלא סירכא אין אמרינן דלאוהטעם
 דאין חרב כפמק והעלה האריך פ' מימן צדק צמח בתשובתוגם

 יאיר חות בתשובת העלה וכן עיי*ש, בריאה אלא פוסלותםירכא
 כדעת נ"ב כתב א4 מעי' שם תשובח בפתחי ועיין שם, פ"וםיסן
 שאוטר ונ"ו מ"ח סימן פא"פ היש"ש בשם כתב אכן וחפ"ז,הש"ך
 בשם "געננן" בד"ה ע"ב ע"ד דף בשל"ח וגם אכרים, בשארםירכא
 בב"ח הךין עיי"ש, בזח להפריף שפםק שמואל משפפיתשובת
 טירכוו4 פוסלין אברים כשאר המוברים לאותן שאפילו להתירשהאריך
 סיק לב,טר עור ובין הצלעות בין לחוץ באפות המרה בנסצאאפ"ח
 מכח נמצא ואם לדופן, דנמרכח בריאה כמו בדופן תלינן הדופןדנקב
 ח'ה בדופן במכח דתלינן משום בדיקה צריכח ואינח כשירהבדו*ן
 הפו0קים כרוב דחעיקר שחבריע שם בם"ז ועיץ שמואל( )זבחיכאן



 זפחים *ל*קו*ן8*

 : פטרח מהט או קוץ נ8צא אם ריןיי.

 וגרעין טריפה לנ( במרה מחם או קוץ נמצאאם
 כש5 רק ואם פשירה תמרה כשל גרול הא אם בהשנמצא
 מריפה.זית

 ח 8 ז ה י ר 1 ק8

 נטצא דאס שכחב גכו"פ ועיין אברים, בשאר בסירכאהסקילים
 רעת בשפתי ועיין עיי"ש, להתיישב יש במרה, שם אהרתריעותא
 הטרה שנטרכה כשנמצש לכתהילה ליזהר יש דם"מ שכתב ג'ט"ק

 נקב שם אין ואם ריעותא איוה שם אין אם אהריה לעיין אחרלמקום
 מעבר עברה דיא אף מחמ שם נמצא ואם מחפ, אין אם אובמרה
 בבית ועיין לאסור, אין נבדקה כשלא בדיעבד אבל פריפה,לעבר
 הכרעה דרך שכתב ג' ס"ק בש"ז אברהם ובבית א' סעי'יצחק

 לממוך 4ש וכדומה יו"ט או שבת לצורך או קצת אפילו אודבהפ"ם
 מ"ק בדע"ק ועיין עיי"ש אחר למקום המרח בנמרכה המכשיריןעל
 שם.ב'

 דנו אבל בגטרא, נוכר לא כמרה מחפ רין 588ח* 18ה*לב(
 אמר במרה דאישתכח קשיתא ההיא מ"ט דף חולין בגמראבעובדא

 ואתאי נקט סימפונא ודאי הא אמר כהנא רב בי הוינן כי אשירב
 דזיתא אבל דדיקלא וה"ם ליה דרביל הוא מירבל נפקא קא דלאאע"ג
 פריף במחפ דטריף ומאן כמחפ בזע מיבזע רש"י ופירש בזע,מיבזע
 במרה, שנמצאת נזייה ה"ז מהל"ש פ"ו הרמב"ם וכתב שם. בהאנמי
 ראשה ואם מותרת, חד ראשה שאין תטרה של גרעין כמו היתהאם
 שלא וזה כשנכנסה, אותה ניקב שהרי אמורה הזית כגרעינתחד
 מ' סעיף שם וביור"ד עכ"ל, המכה פי שהוגלד פפני הנקביראה
 והד"ר שם. וכו' דטרפה במרה קוץ או מחפ נמצא אם שכן וכל :בהג"ה
 שם לבאר ורוצה כותב הרפואח", וחכמת "התלמוד בספרוקצנלמון
 אבן אלא תמיה, של גרעין ממש אינה בגמרא הנזכר קוצ*תאפי

 מאיר2ת תטרה לנרעין דופה הכבד בטמפון שכשנוצרהנוקשה,
 ~ט?יהע ?וץ ?*בייית כי "ת .יהייאה. ?מרהמקץניו"..ולשצס2ץת

 הד יאשח ואם' וכו' תפרה של גרעינה כמו שאולר הדמב"6מלשון
 כדיקלא, מילי חתני היה הרמב"ם שגירמת ופהצער וכו' הזיתכגרעינת

 פהצום הפרפית אין הרי כדלריו אם אבל בזע, מבזע כדזיתאאבל
 אם בין הבדל וסת בתוכה, האבן מציאות טחמת אלא חמרהנקיבת
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 דתיפרשחןית
 ג חפחי

 בוזפן ע וקצלעו רעען כמנת קה, כ ועת לו י,טוקטחול
 %(. כשר יג( המחי נימל הקיבה. של לשמאלההשמאלי

 ח ב ז ה י ר ו קם

 חךים ראשיה ושני כיון הרשב"א כתב כזית. ש כתסרההשארה
 כניסתה דרך ניקבה שמא וחוששים ביותר, דחוק למקובנכנבת
 נקבה שסא חוששים הקנה דרך נכבסה שאפילו בתב והר"ןעיי"ש,
 ססתגר כתב העיפור בשס והכלבו עיי"ש, ודק רך המרה שעורטיעך

 כשהיא אגל לפנינו, המרה כשאין אלא מפריפיס אין בנרעיןשא5ילו
 עיי"ש, שלמה בריאה שנמצאת במחפ כמו כשירה שלמה והיאלפניט
 במרה שנמצא קוץ או מחפ כ"ב סעיף כ"א כלל אדם החכמתוכונב
 הקנה דרך שנכנס וי"ל בכבד תלויה שהיא ואע"נ טריפה,לעולם
 חיישינן מ"ם למרה, מכבד הנכגם הסטפון דרך לבחיה ומשםלכבד
 לח שנכנס וה דסמ5ון כיון ועוד דש שעורח כיון הסרת ניקבהשמא
 נכנם ומשם הוושפ שניקבה לתלות מסתבר יותד רחב אינו הכבדסן

 שאין תמרח של גרעין נט שהוא גרעין במרה בטצא אם אבללטרה,
 לבבד חקגת דרך שנכנס אמרען מנקב שאינו דכיון כשירה, חדראשה
 להוציא ירצח ואם רחב אינו שהסספון אע"* לסרה הסמפון דיךומשם
 שמנענע תבהמה ניענוע ידי על י"ל תצא לא הססטן דיךחגרקין
 כפר"ח ועיין עיי"אה לשם נכנמה רבש ימיס בהליכתה בחייחעצסה
 ע"י בחפ"ם להקל יש אז בחללו נמצא רק תחוב אינה דאםשכהב
 סימן ההשו"ש אבל שם, זית של מגרעינה הד א' יאשה אם אףנפיחה
 תמרה של סגרעינת קפן שהופנ או חד א' ראשו שהיה דכל בתבזח

 כ% במרח נ5יתח מהני %א תחוב היח לא אפילו טקום בכלפריפה
 נסצא באס שם הש"ך וכתב עיי"ש. כח5ר"ח ודלא בהפם"רא*ילו
 פריפה ובכו"ע לכר קופא ובין לגו קופא בין תילוק אין במרחמחפ
 וכן תסרה 9ל גרעין כסו לינקב דא"א בתוכח אבן נמצא אםאבל

 עיי"ש. ובשר להוש אין בדיאדו אשבכבהא
 ו*4ל וכו' כשרהע זאש א', נ"ד, חולין בגמרא הפחהנלג(
 גיקב אבל גש% אלא שט לא עוידא א"ר "ר, נ"ח, הפט טרחטו%
 אב4 בקיש*ה איא אמדז %א עהרא כרב חלכהא ייח 31רפריפת
 *ירש עשקרח, יחב דהר בטבי ביה 1ש"ייד יי פר*תבשוטכיה



 זבחיפ שלםוופןט8
 בסטחול וןאוכצ* נכה: "ימ. חילו איסת ט י וטטחול מנ~:ואב,
 הרבוק במקום היינו חיותו( )8טקיפ בעביו הצא אם דוקאהוא

 הנקב אין הדק בצר אבל "בסומכיה", נקרא ובגמראלכרם,

 ח חזב י ר 1 קפ

 יצא ולא דפנו בעובי אשתייר ואי למעלה, בעוביו במומכיחרש"י
 חרמב"ם ,כתב כשירח זחב דינר כעובי כנגדו הננח ויש לחוץחמחפ
 ~נקב בסהטחו שנקיבתן חאברים מן אינו חפחול י*פ, חל' פחל"שפ"ו
 אם חלשון כבריית דק וחשני עבח א' ראשו וחפחול שיעור, "פשלו
 תהתיו נשאר אם מפולש ובאינו פריפח ספיש גקב העב בראשנקב
 ניקב אבל ופרפח, כמפולש חוא חרי מזח פחות מותר זחל דינרכעובי
 ובשו"ע מותרת, פחולים ב' שנמצא או חפחול ניפל כשירה,חדק
 ניפל א' מעיף מ'ג סיפןיור"ד

 חפח~
 הפחול ב' ובמעיף שם, כשירה,

 חעב בראש ניקב אם הלשון, כבריית דק ודהטני עב חאחדראהטו
 הדק החלק אפילו סק"א הפ"ז כתב שם, וכו' פריפה פפולשנקב
 בטקום ניקב או נחתך םק"ב חש"ך כתב ואסור, חעב בכללשבעל
 ג', מ"ק בתב"ש עיין פריפה, מפק וחוי פלוגתא איכא ובעב כשליהחדק

 חמומכא דהיינו כולה ניפל דוקא כשירה דניפל שכתבו מק"בוב*6"ד
 רק כולח נפלה לא אם אכל כלום, פפנה נשאר שלא עד חקולשאעם

 כ~ח ניפל כמו דחוי אטרינן לא הקולשא עד המוסכא כלשנהתך
 ניפל דבכל שכתבו ושפ"ד בכו"פ ועיין עיי"ש, חף פרפה מפקועכ"פ

 חולה ע"י שניפלח בניכר אבל ביד שניפל ניכר להיות צריךחפחי
 דכיון לחפריף יש כלום ממנה נשאר שלא אף וניסוקהשנסמסממה
 איך א"כ נפרפח חנימוק שנגמר בפרם בסומכא שנימוקהדמתחילתה

 מ"ג מימן תשובח )דרכי יותר, לינפל כשחוסיפח לחכשירהתחער
שם(.

 את לחרחיק אפשר כי חניתוח בתורת ידועה יסן טקיי*לד(
 בתורת הפחול של ותפקידו להחי, מיתח גורם סבלי הפחולכל

 חקודם, למצבו הפחי ישוב לאיתנו חחולה יווב וכאשרבכמוהו, חפח~ יגי פיפום או בקדחת כמו ידועות במחלות לשחוק,גורם חפחי תועלת מבואר ט"א( )ברכות בגמרא היום, עד ניםחפיזולוגיח
 ),ינות דכשר כאש ברייתו םתחילת חסר ההט אם חשחיפח(,)תורת
 חוא דפשיפ שכתבו ב' ס"ק ובשפ"ד ה' מ"ק בתבשש תרין שם(חים
 דחוי אופרים אין 0גאפ פממצם או רקבון אפילו לקף חפחיל נלדאם
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 וצ"ע העב. שבמקום הרק בצר נם מחמירין וישאוםר,
 מרובון ובהפםר לכרם, רבוק שאינו העב בסקום ניקבאם
 להתיר. אפשראולי

 ש הפחא יקפ דעים.

 ניקב לא אפילו אםור בפחול נקב נמצא אםי"
 כעובי תחתיו שלם נשאר לא אם רק מפולש לעברמעבר

 ח 8 ז ה י ר י קמ

 כאיב, דלא נשר מכהצ ניפלח דדוקא דז"א וכשירח, חפהולכניפל
 עיי"ש. ומנחתך מניקב פפי לה כאיב לקותאאבל

 העב בראש ניקב אם ב' סעיף שם וביור"ד פפח~. צקפלה(
 אופמם, ד' יש בפחי נקב השלחן הערוך כתב שס. פריפח מפולשנקב
 דוקא הוא  פוטל שהנקב במקום ב( פריפה, טקופ בכל לא גקיבתוא(

 אינה אפילו א"נ חיה אינח הכאב סחמת חו"ל בקבלוו אלאעצמו במצי לא שלה הפריפות ג4 מויק, אינה מעל"ע אפילו ופחולמעל"ע,
 הנקב ע"י ד( טתימה, טועילה אינה ולכן לה נרגש חכאב אבלמעל"ע
 הד' כל והדרישה הלבוש וכ"כ מעיים, והבני הכרט להתקלקליכול

 שניכר נקב נמצא באם להחמיר שהעלה א' ט"ק בפת"ש ועייןפעמים,
 הנו"ב שכתג מה על השיג גם העב, שבחלק הדק כצד מתולדחשהוא
 בצד שהוא מה לצרף ד"שין והעלה להקל לסניף זה לצרף עכ"פשיש
 ע"י דאם ה' ס"ק הדע"ק כתב עיי"ש, להקל לסניף אף שבעבהדק
 בריא הבשר שהיה כפי רק השיעור ושערינן הפחול נתנפחהמכח
 כפחול נקכ נמצא ואם עיי"ש, בחשבון אינה טכה עא נבוה שהואד5ח
 אוסר ומהרש"ל ד( טעיף ט"ג "ב"י )דעת בו, פופל נקכ אין עוףשל

 חפ'ז -סוטכיח:"המעב נקר8 דהכל שניקב מקום בכל עוף שלבפחול
 ובתב לחפריף, יש גווני בכל כתכ והפר"ת לעצמו, יחטיר נפודבש

 פריפח. נמי גיפל פריפה שניקב מקזם דכל הוא דכלל אףהפרם"ג
 בניפל מ"ם לשצט, יחסיר דבע"4 הפ"ז 'פכתב עוף של בפהולאעפ*"כ
 פוסקימ שאר ביעע דזזא דכשטך י"לכולו

 דפח~
 חוא-תיפל סיהש

 שממג וה מימן יוס8 בבבכי וע~ון . פרי18ע ועקבכשר
 דחוקך_

 כשת
 בטקבהמתיוין

 חפה~
 חפהני.ש%נה.עגת נבראמ ואנ עיי"שג עוא של



 ז*ה14 *ל5"ופןמש

 -ב נםעז פעטיצ נשע15 או עכע כהצי ושףקורו -- יה והפו"נר
 העליס הקיום אבל יה, לענץ מצפרה הפחוף ועתיאיר,
 אם גם לי(. מצפרף אינו חלב שהואמפני

 שיבוי וכל לה(, נמוק או נקרע וכן כנקוב, רינובמקצת הטחמי נהתי
 וש*פ כעמ*: הדק בצר אם וכרתמה, מכווע שיש כננוו יס(בשר

 ה 8 ז ה ויי קמ

 סימן )האו"פ הפהול, טהסר גרע דלא כשר זהב דינר כעוביכטוסכיה
 שם(. לכהטה תפארת ט*ר ביצםמ"ג

 דוקע שיהא צריך זהב דינר דז*ותו וופ"ז כרנכ זת5ם דהטאלו(
 הקרום וגם גיצי, או הלב סתיסת סועיל ואין עצמו הפהולמבשר
 שכתב בתב"ש ועיין פהול, מתם בכלל זה דאין סצפרף איןשעליו
 כשניקב פגון פצידי לא אבל הנקב רעץת כ"א זהב דינר קובידא"צ
 טכוך הוא כאוהנקב אף אי יהב כדינר שלם בשר תהתיו עמצאבצדו
 וטטוך הקישא נהתר וא5ילו הצד סן כלל שיוי בלי הפהוללש*ת
 גרולה, בבהמה זהב דינר ויציעור עיי"ש, כשר הסומכא ניקב שהלהושך
 שם(. עיין יכא*ה )תפארת וקפנו, נדלו ערך לפי הוא בקפנהאבל

 כפי עליו תשיג הנה"כ אבל הפ"ז, דעת זה מצפרף. אינולז(
 דקיי"ל הפרמ"ג כתב ולהלכה דבריו, ג' אות פשט כלל המנ"י,טחבין
 הלוי שמהר"י ה' אות המור בהגהת בכנח"ג וכ"כ וכפר"ת,כתפ"ז
 כתב זהב ובמגיני מצפרף, הקרום דאין דמסכים נראה ל"תבסימן
 העור אבל פמא הלב שהוא כהמום טצפרף יא הפהול של הקרוםרק
 שם. עיי1 כהטליס הפהולשל

 .1סייפ בשפ"ד הויין )ש"ך4* העב, בראהצ מיירי וה *טיי4לה(
 הדק כטקום %א העכ בראהצ כ"א *חמל אין לקורנא דבל תמודפשומ
 שף בתבו"ש רוניין יותר, דיתקלקל אמריע לא ,וס גיכ1קהואשולו
 ונשאר ביפהרו חפהול על משרמש אם וע"כ כנ"עב הף דיבש 1'מעיף
 עיי"ש. בניקב כמו 51ריפה בצפורן גפרך דייכך

 כ"א פוסל אינו מראה דשינף הפ"1 כתב 5היד: שהעדלש(
 אות והתבו"ש גוררו, שהרושא בבשר בקיאץ שא"א היינו בשרשעף

 דבשינוי כתב והפרם"ג מראה, בשעוי יאסור ודעתו בזה האריךי
 איסור יא לוסר רצה לא הוא דלקותא ובשהוור להכשיר המנהגסראה



ש* ז*אי* של*קופן
 ומשר נרת* טר ב הצר כעובי נעה41 אם העב בצדויא
 לפעמש אבל כנקופ רינו המחול יבש מ(. טר"פה לשואם

 רוב פי ועל כשר, טוזולרה שהוא גיכר גםתל נקבטצי
 שהמא שניכר כזה נמצא דאם טא(, בעגלים זה רברשכיח

 כענבה עגול העוף מחול כשר. גמה בבהמה גםמתוליה
 גג פסל הגקב האין כבהמה רומהטינו

 ח 5 ז ח י ר י קס

 בהמרדכי. זה דין טקור ב8חול מים נמצאו ואם )נועפ"ג(, היתר%א
 אם מזח תלמד ר14כי"ה. לפני שבא מעשח כתב מוועא יצחקור'

 פרי8ח. - זהנ דינר עובי נשתייר %א העב ובצד כנקב. הף רעהבשר
 ושיגיע וחשש מרוחין כשהן וכש"כ למיפ, ייהיה כ"כ שנרקב כיוןועוד

 שם. בחדיא הת"ח וכ"כ כשירה עוד הגיע שלא כיון מ"םלסומכיה,
 בצד לקוי או בניטוק שאטרו דמה הפ"ז וכתב פרי8ח.מ(

 שלננ טבחוץ הפדיל אם חבל לפנים, וה%ך מבתהן שמתחיל היינוהעב,
 הטיר דלא חמרון שטיה לא מפנים דחסרון איטור אין בפניםולקוי

 כיון להקל אני מתיירא דם"ט אלא רש"ל, דעת נראה וכןמריאה,
 ,שהשיג ר ם"ק הזהב ברביד ועיין עכ"ל, בה8וסקים מפורש נמצאשלא
 י"ל כעל"י שישאר דוקא דבעינן כיון דבפח% והעלח בזח הפ"זעל
 חטרת בזה הוי חראוי כשיעור בעוביו נשאר ההא מב*ניט חמר אםדגם

 בדעה וגם יקותיאל, בתורה אמנם עיי"ש, שמבתוץ חטרח כמושבפנים
 מבפנים חטרון אסרינן בפח% דגם הפ"ז כדעת דחעיקר העטתורה
 להקל יש בהפ"ם שלא וא*ילו תטרון שמיהלא

 הנקביפ ע"ד ס"ש 81ת"ש בבאה"8, עיין שקאיי48סא(
 אוח ה8ור בוגהת בכנה"ג העיין מהעלדוושם, חעגלים ב*הוליהנפצאים

 שרוב גחברר דאס שכתבו ב'. ס"ק ועם"ז ב' סתודש גבוה ובשלחןז',
 אפכתפ בכו"8 ועיין עיי"ש, להקל יש החש גן הללו בסקומווזהעגלים
 גשהעש להייר אין חנותל בשור אבל בשלים רק הוא בזח חקולותדכל
 סבהפת בפויל נם להתיר פבואר ע"א סי' צ"צ בשו"ת אולםאשפן,
 בפחול נקב יהם ש"פ ע~יפ נליל באיזה נפצא ה8"ז כתבעיי"ש,
  'פנבראעוו וניבר הפהיל עור פקקש פכ*מם הנקב וסביב העבבראש
 דרכן שכן אנשיס קצת ואומרים אחר גמקום חנקב נסצא *עם ובכלכן
 דכשירה חפח% כחסרח דהוי להתיד וחשבתי שם עגלים רובשל



 נג ז,גח ) ש גונן,גקט

 .,- פאיעז. *סש8"שני יעי*פכ4

4 העב ובפקתפ כשר, 8ג( פחולין -,8ני -נטצאר אם-  

 נ"קב חעחר פהומן שני דיו פל' לההטיך יזצמכתחילה
 ח פ ז ח י ר ו קם

 בדין לפני בא שמעשה ומטיק ראיתו השיג חכמף הנקודת אכליותר, דתתשקי דנימא שכה שום כאן דאין טקצתח %4' כולה חטרה לידמה
 לחיתר ראי' מצאתי ולא דיני כית עם לדבר ונתתי ונשאתיזה

 ובפתול.בנקב הכנעג. כנקודת ,הפר"ח המכים וכן עכ"ל,והפרפל
 שכך וניכר קגוב %ר מקיף וגקב ובתוך בענלימ נמצאו ולרובמפולש
 בפורי עיין גסה, בבהמח אף להכשיר האחרונים למדו ומזה כשדנברא
 הקרן נגיחת חשש מפעם ע"ז חולק בנה"ך הש"ך אבל מזח.זהב
 שם. לחתירואין

 באם כ' הלכה טחל"ש בפ"ו הרמב"ם וכתב פחאלן שפנימב(
 שם הכ"ם וכתב שם, חמנויק בכלל שאינו מותדת שניםנמצאו

 כשירה מטומכייהו לזה וה דבוקיבג דאפילו כהפטע סתומי להומדסתים
 שני נמצאו ה' סעיף שם וביור"ד ז"ל, רש"י דברי וכןעיי"ש.
 מחמירים יש : ובחנ"ה העב, כצד לזה זה דבוקים ואפילו כשרהפחולים

 קדושים בדעת כוצג שם, וכו' העג בצד פחול כעין נמצאאם
 ועיין מהני. אי אצבע כעובי א' שורש מחולים להשני ביששגסתפק.
 כשהיא דוקא אלא הוי לא פחול ויתיר בצ"ע, בזה שסייםבמק"מ
 )שפ"ד בשר, ~דול אלא הוי דלא כשירה הכי לאו הא פחולגצורת

 בבאה"פ ועיין בהפ"ם, שהכשיר ש"ך עיין 5החסיר. "פמנ(
 ה' סעיף י"ח כלל אדם והחכמת שם, והכ"ח הש"ך פלונתתשמביא
 י"ב ס"ק בבוח בשיחן ועיין בהפ"ם, להקל כחש"ך לדינאהכריע
 אחר ה~כין קפנה ואחת גר~ה אחת אם דלכ"ע שכתב ח'מחודש
 היתרת שהיא חקפנה גיקבה ואם פריפח, חגדולח ניקבח השפחנחלח
 פחולין דב' בדין שהאריך בחג"ה מ"ג מימן טוף בלה"פ ון"יןכיפירה,
 ב' בנמצא ס"ם בעוף, חפחי בניקב להמקילין דאף וחעלוןבעוף
 אות ברכה חמחזיק אבל בהפ"ם, אלא לחתיר ואין להחטיר *שפחיין
 חמחמירים לאלו דאף והעלו עליו חשיגו מ"ג בש"מש אפרים והיד5"נ

בניקב
 הפח~

 עיי"ש. כשר פת~ין ב' בעוף בנמצא ט"ם עוף ש5



5ש זפחיפ שלמקוין

 *ט%- נששפוג ויתר ו") *יזה 1ו3ר לא *טנ %( העבבטיצם
 גרו5. משג""ם אחר אם פח(. כשר חלא וניקב טחר ניכראם
 הרין וכן ליתר. רצשטן טזשני לעיכךי חגרול אה תמיררנין
 הכליהע,לגבי

 2 הילטת ייניכא.

 בצרי טונחים כפולים שררים שני הם הכליתע%(
 ה פ ז ה י ר 1 קם

 שנמצא בהמה צ"ת ס" צ"צ בתשובת כתב הקפנ פמקופטד(
 ניקבה היהית דאם והשיב במומכא, נקוכה ואחת פחולין שנילה

 בשחה עומדין שניהם ואם מ"ד, סימן ביור"ד בכליות כטוכוירה,
 חיא ואחת גדיה היא אחת ואם פריפה, היא יתירה איזה ניכרואינה
 והקפנה העיקר היא חגדולה אומרים בשוח עומדין שניהם אפילוקפנח
 אחד נכהשך בפ"ח יכתב עכ"ד כשירה הקפנה ניקב ואם יתירההיא
 נכתים הב"ח דברי שאין שם שכתב מה ולפי כליות, נבי הב"חסברת
 בנידן הפעם והוא הכא, ה"ח נוונא בכל כליות גבי להפריףוהעלהו
 ניקב ואעפאכ כשר חפחול ניפל קיי"ל שבפהול דכיתדידן

 בכל יפיכך שניים כשחם נצדק חפעם יותר שמכאוב טפניפריפה הפח~
 בהב מעי"ו י"ח כלל אדם ובחכסת שמהאל(, )זכח לחפריף ישגווני
 עמק בשו"ת ווניין ניקב, שהיתרת בניכר אף לחחטיר כחפר"חלדינא
 להחמיר. ודעהו בזה חצ"צ על שוהשיג סה י"ג טי' חיור"דהלכה

 י"ג, בטעיף שכתב בלבו"ש לעיין חפת"ת כתב ישור.מח(
 ואין בזה זח נוגעין שאין פחולים ב' ש"ט דבחמה לדינא הכדעהדרך
 בםהמכי' ניקבח מחם ואחת שווים 'שניחם כי חיחירח איוחוהיבר
 ניקבח והקפנח קפנה וא' גדולח א' אם ואפילו פריפה, ודאיה"ו

 אבן חיתרת. היא שהקפנח חכרע דאין פריפח ההאי ג*כ ח"זבסומכי'
 אותה תיקבח חיהרת איוחו וניכר מובהק סימן איזח שם ישאם

 זח דבוק*ם חם אם אבל בזה זה דבוקים שאינם ודוקא כשר,חיתרת
 חיתרת אותח וניקבח היתרת איזהו שניכר אף בקולאטא אפילובוה

 עיי"ש. לכ"עפריפה
 וכו' בבתמח כשרות ואלו א' נ"ד חולין במשנה חטלעת.מו(

 לקהשז דרב משמוה פ** בר רכ"ט אמר א' נ"ה ו,ים הכליוח,ניפלו



8%
טקושי

 ו1אי1 *ל

 ההא בע"ת אצל חכבף, תחת השש דאפנית הפוליאחצלעמז,
 הטההה פן לפטה ווא רהשמאלית והטליא הפפד,כהשהירי
 פכוסהן הסן הדם, מכך חשלב והפנןין ענולה,צמ"הן
 מיה היץ בקל. ונקלף כך כל חמרוק רבוק שאינהבחלב
 בקל נקלף - הט%ט - הוא שגם אלםמי קרום להןיש

 אפילו הכליות נטלו אם לדינא, הכוליא. כתונתונקרא
 אם אולם כשד, בחולרה ובין אהם ביוי בין כאהתכהץ

 אחת בבת נטלן לא אם ארס בירי וכן חולי ע"ינעררה
 או מתולדה נחמרה אם להכיר מריפה. קמעה קמעהאלא
 )וחל חלב טלא המא אם הכים, בריקת ע"י אפשר דוליע"י

 בפצא השם בתילרה, היא הכיליא הסרת אד 411ית(חסט%י
 חולי ירי % נעשה הכרליא חמרון ריק ח% )11י8(שם

 הכוליא, בלובן תלוי )חידתן( ה%יה של עיקרן גמוטריפה.
 ויש מריפדנ נשרעז, המלובן קיימת הכוליא כל אפילולכן

 ח הי1 קיר*ט

 חריץ למקום לקךהא דמפאי והוא בסערכא אמרי פדיפח, אהתבכ~יא
 שאילתהנהו נהונטש א"ר פחגי, דתותי להית"א חריץ טהףמוהיכא
 שם וכה פפא בר כרכיש הלבדאש ל* חשמדי דמעדבח טרושאילמלחו
 חריץ לפקום מוגלא, טליא כנץ אחת בכוליא לקרזה רש"יופיו,ט
 פ"ח הימב*ם כתב עיי"ש, חבחיא אמצקית והוא יטם טעוריןשהגידין
 אי א' בכוליא נבראיז אם מותרת, הגליווש ניפלו כ"ה, הל'מחל"ש

 ער חחלי והגיע וישל יחמסמפ בטקצתו תאחו שאם שהבאישחבעז כבשי היי% הסוליא לקתה מוחרח* הכוליא ניקכה סווזרו4 כליורשנ'
 ליחת בכוליא גטצאיו אם וגן שמריפה, זו הרי הכוליא שבהיךתלובן
 זו חיי סרותיט או ענויין פיפ בה שנטצא או סרוחה שאינחאע"פ
 וגיורשד עכ"ל, סותרת זו הרי יכים מים בה נסצא אם אבלטריפח,
 הנחיא לששה ב' ובסעיף וכו' כשירה הכייות ניפלו א' סעיף ס"דסיטן
 שאפ רגים יבים אחר שחבאי9 הביז כבשר כשרה שיעשהוהמש
 הגייא ופבוצך חלובן עד וה חולי והגיע ויפול יתמממס במקצתותאחז
 פוטקים וכטה בש"ם דמוכת ה' סעיף שם הש"ך כתב פריפה, זההרי

 וכ"פ להדיא, א"ת בשמ וד"מ ב"י וכ"כ הלובן לתוך שיגיעדבעינן
 חגיע לא אפילו לההמיד פסק והב"ח עיי"ש, פ"ו %' פא"פמהדש"ל
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 אחס מ0. ללוגן הגיע לא אפילו בטעלא להחמירשרוצי5
 ,פ( חרב טטת הגומא רעבתח 485 מכשירין טרוגהבחפסר

 ח פ ז ח י ר י קס

 דאומר או"ה דקךז הביא בת"ה וגם בהב"ח משסע בלבו"ש גםללובן
 עד או חריץ מקום עד זה בסיסן שנ1כר שבכ"ם ודע שטואל( )זבחלבסוף
 קמא פופו"ד בשו"ת ועיין י"ד( סעי' ס"ד סיי )ד"ת הוא אחד חכלהלונן
 כמה לשיפת הלובן לתוך שיכנום אלו בלינים דבעינן דהא יפכתב ע"וסי'

 על הוא הלקותא אם אבל הלובנ בצד הוא הלקותא אם היינופומקים,
 שם הדע"ת אבל עיי"ש* אטור לכ"ע לתוכו הגיע שלא אף הלובןגבי

 הלקותא אם בין בזה להלק ואין הומרות להוסיף דאין עליושהשיג
 עיי"ש. עליו או הלובן כצדהוא

 שהרבה שכתב בבאה"פ ועיין ללזפן* הגיע לא אאולוסז(
 לא א6ילו עגורים נמים אחת בכוליא אפילו לקתה דאם ס"לפופקים
 פסקו 11"1 וב"ח מהרון"ל וגס עיי"ש, פריפה הלובן סקום עדהגיע
 כמוהס, 6וסקיס הבש בש"ך גם עיי"ש, 15ריפה ללובן הגיע לאדאפילו
 החריץ סן רחוק דאפילו האחרונים כדעת ג"כ שמהמיר כתנו"שתייו
 ללוגן הניע לא אפעו סריפה במוגלא הרי"ף דעת וגם עיי"ש,פריפה
 מ,פסע שכן רש"ל וכתב חפני, בן שמואל ד"ה שערים גשם ב"יוכ"כ
 עיי"ש. עיקר ובן הרטכ"םסדברי

 הלקותא שאם שמבר ג' אות הכו"פ דעת זה טפ,8ירין.מח(
 לחוד בלובןהוא

 בעיני
 בין לתלק דאין בזה עליו חשיג והפרם"1 רובא,

 פקצת ע4המ וכל הוא דינא דזזד בלונן אז בכוליא חלקותאהתוזלת
 כנסת בתשובת גם עיי"ש, לדבריו ראיות והביא מריפה הלובןתוך

 כדעת שהוכיח 48ויוות פניס כעל אא"ז בשם פניא כ"ה סיפןיחזקאל
 גשר בסוגלא אף וא"כ הוא פלתא תדא וטוגלא לקותא דע"כהשו"ע
 פשיפא דפסוגלא יהעלה שיי הלק ז'ל חוא אך הגיע.לחריץ,בלא

 ,פענ*ריס .אף לא*4 ה4אשראיפ י4צפקג, *ווז .ל%4 ש81ל "כ*יגןי4יש חםג4 - 45י' והמשפךםן הךן(ף על .לםםקף ינו3 : יקאקרוצם לשל' עעייהייק וחבוז שדקהן % יסרוחין בעגורין אפנם *לובן הגיע פיא אפד*י*פה-
 סיפן *צחק וזאוות *אזשובת יעיין עיי"ש, לחריץ חנ*ע שלאוסרוואן
 לחריץ הג*ע גלא כשר בפוגלא ישאף אברהם גאר פ*ר פשם 45יא*'

 טכשירין פרוגה בהפפד ללונן הגיע ולא פטוגלא בכוליא אטצםעיי"ש,



 ז8חי8 של6ק61ןא8

 מחמירין ויש מריפה, הלובן תוך חלקים לשני שנבקעהשר
 בפקום אפילו בכוליא 1( אבנים נמצאו בכח. הכאהבכל

 ח 5 ז ה י ר י קט

 או שבתפ"מ שכחב ע"ז סי' קמא פופו"ד בשו"ת ועיין הכו"פ(,)דעת
 עיי"ש. חלובן לתוך הגיע שלא כל להקל יש חדחקשעת

 חרב מבת בהג"ה ב' סעיף ס"ד סימן וביור"ד חר5, טפתמפ(
 אשר"י בהנהת וכתב והמרדכי( אשרי )הגהת הכוליא כלקווהדינו
 עד מיפרפא ולא כמוגלא רינו חרב מכת ע"י ה"ה לפירש"ינראה
 בפוסקים פלוגתא חרב מכת ופירש עיי"ש, חריץ במקום לקותאדמפי
 פירושו חרב דמכת שם הפ"ז וכתב לא, או לב' נקבעה דוקאאי

 מבנהתך שאני חרב דמכת וכתב עליו חולק והש"ך לשנים,שנבקע
 כשר, בנחת נחתך אבל הכוליא לקתה והיינו בכח הוא חרבדמכת
 שיהיה בעינן דתרווייהו רר"ל הש"ך בכוונת שכתב בתכו"שועיין
 גלא כח או כח בלא חתך כגון א' אלא היה לא אם אבל ובכח,חתך
 אפילו לשניים דבנחתך וכתב הש"ך על שהשיג ועכו"פ כשר,חתך
 הפרושים דלכל שכתב ז' ס"ק במק"ם ועיין פריפח, חרב מכתבלי
 בכל כשר בחריץ שלא אכל חחריץ בתוך כשהגיע אלא לאסוראין
 בתרב דוקא לאו אזי בכח דהיה דכל שכתב בתבו"ש ועיין עיי"ש,ענין
 בביאורו החדש צדק צמח בספר ועיין עיי"ש, אסור במקל אפילואלא

 אפילו אסור דבכת לומר התבו"ש שמוסיף דמה שכתב ד' ס"קלשו"ע
 שהעלח י"ב ס"ק בדע"ת ועיין עיי"ש, כלל להחטיר 3ראה אי13במקל
 דוקא ברזל חרב ע"י בנעשח רק לאסור אין בכח בחתך דגםלדינא
עיי"ש.

 אבנים גמצאו ד' סעיף מ"ד סימן ביור"ד 5פאי. א5ניפנ(
 על שבאים א( מינים, שלשח בהן יוט בכוליא אבנים כשירה,בכוליא
 אחד ומראה ורבים, קפנים והם מחול, נקיים שאינם מים שתייתידי
 חיינו מכה, ידי על שמתחווים ב( כשירה, בלובן חם ואפילולהם

 ופריפה, שלשה או שניים וחם כמלע, ונתקשח מונלא שםשנעשה
 חרוקח כתב לכדליא, מזיקיס ואינם שונים ומראיהם מבחוץ שבלעהג(

 ב"י וכ"כ הערות, לגיד יורדת מופם כי כופירה בכוליא אבניםנמצאת
 קפנים אבנים מליאח כוליא שנמצאת בנרבונא הי' מעשה א"חבשם
 מקוס עד והאבנים בדיא חיה חריץ ובמקום לבנים והם ומבחוץמכית
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חדיץ
 )הלש~

 מ4 עחש  ויר בכת*א מרפח ואץ מטה

 ח פ ז ה י ר י קמ

 חריץ במקום ופירוט חריץ במקום דנרמינן מ-טום והכיטירוהחריץ
 מאש שם בבאה"פ ועיין עכ"ל, חריץ מקום עד אמרינן ולאדוקא

 לאמור שכשעכ כהבאח ודלא כשר, חריץ בטקום נמצאו דאפילומהש"ך
 כתב י*ד מאק חיים בשנות אבל עיי"ש, חריץ במקום בנטצאבזח

 בכוליא אבנים י"א מאק הפ"ז כתב עיי"ש, בזה להחמיר כהב'חדהעיקר
 פ' מ*ק ברנבו"ש ועיין עיי"ש, בריא כולו הלובן שטקום רקכשירה
 ריעותא בלי שליסה היא מכוליא שכל רואה שיהא ג"כ דבעינןשכתכ
 חסרק או ריעותא איזה נראה אם אבל האבנים במקום חסרוןובלי

 מגיע והחיסרון הריעותא ואין להמריף כדי בה שאין אע"פגהכוליא
 להפריף יש חריץ למקום הגיעו שבאבנים כל אפ"ה ההריץלטקום
 אם ד*ף טשטע התבו"ש דלדעת שכתב ד' מ"ק בדע"ק ועייןעיי"ש.
 כלל במנח"י ועיין עיי"וש, להפריף יש האבן עם בכוליא זכים סיםהיו
 אבנים ע"י מכשיעור לפהורנ שהקטינה בכוליא שנמתפק י"מ מ"קפ"מ
 מ"ק ברשו"וש אך עיי"ש, בצ"ע, והגיח לאו או כשירה היא אםשבהם
 נ' חלק מאהבו תשובה בשו"ת וחנה עיי"ש, בזה לאסור כתגט'

 בדעת ועיין עיי"ש, בזה שהתמיר התבו"ש על השיג חשו"עבהנהת
 לפמוך טי על לו יש בהפ"ם המקיל דם"ם שכתב י"ז ס"קתורח
 חאבן שנעשת דבניבר מ"ש שי"ח מי' מוף יומף בדברי ועייןעיי"ש,
 בלא אפילו במפ"ם שלא לאמור יש אז משתי' בא ולא הולימחטת
 מחמת או שתי' מחמת בא הוא אם לשער בקי שאינה ומי ללובןהניע
 עיי"ש. ללובן בהגיע אבן בכל להחמיר ישחולי

 ופריפות הל"י, מהלקש פ"י ובהרמב"ם עוף. י*ל פסוליאנא(
 בעוף, כננדן שיהיה כדי בבהטה אותן מנו לא ושבמחולשבכוליא
 בהן כיוצא כל וכן בעוף שיעור שהקפינה לכוליא נו,נו לאולפיכך
 כתב ושם. עוף של בבהיא פרפות אין ז' סעיף שם וביור"דעכ"ל,

 עוף של בכול*א פריפות שאין ושהורמ המורים מגדולי ישהרשב"א
 חרמב"ם הוא שהמורה שכתב ח' סעיף יור"ד כפור בפדישה וע*יןוכו',
 שבכוליא פריפות וז"לשכתב

 ושבפח~
 כדי בבהסח אותם מנו לא

 ופירו טיין מהר"י המכים שכן האגור וכתב וכו'. כעוף כננדןשיהיה
 בבני שם מניעים תפין בעצם מגורים הם העוף שכוליות לפיחפעם
 מאילו יותר בו להחמיר אין ולכן בהם נוהנ פריפות שום ואיןמעיים
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 ז *יו פשלו1ח או אהת *%8*א שפהיה אפ ייןכב.

 ב( כליות בשלשה או אחת בכולש הבהטה נבראתאם
 כהלכתן שתים ונשארו היותרת הקמינו אם גםכשרה.
 א(. כשרה הקמינושלא

 ה ב ז ה י ר 1 קמ

 הוא חעצם מ*ם בזה, שכתנ מה ננאת'פ ועיין עיי"ש, וניפלנחקך
 ועיין זה( גסיסן )דע*ק בחפ*ט שלא לחטזמיר יש ופפולש טעוכלשם

 מ"ם עוף של בפחול דססריץ למאן דאפילו ות נפיטן אר"חבתבו"ש
 חיים בשנות ועיין כשר, נתמסמס ואפילו טכשיריכ חם עחש שלבכצליא
 של בב~ליא דטכשיר הפעם התבו"ש כוזב ועוד בזה, מ"ש כ"גס"ק
 לאו א"כ בבהטח כמו כ% כהטמשק ואין בעצם מגורים דחם כיוןעוף

 במקום תיעים נמצא ואם עיי"ש, בעלטא בשר חתיכת אלא הםכליוח
 דרך התולעימ יצ1ו שמא חי"פינן %% בה*"ם להקל 4ש דעהשכליות
 מכה שנטצא טמורם תרנגי ואף ס"ם, דחות כמטום לשם ובאוהוקץ
 להדזמיר דאין י"ל לכנוצא סב?וך אף או חוטחוזון לטעי סמוךבכליות
 סימן ריש )דע"ק דניות לתריעותא דסירום חריעותא סצפרףואק
ט"וג

 בשל"טה נבר"טז חשם ט"ד סימן וביור"ד נליוהע 8ח1יפהנב(
 והיכי בגמרח חזרא"ש הרי"ף לשון זה וגם שם, כשירחכליות

 ועייו זעטי, כנפול יתר כל דאמרינן כשירח כ%יאתא וזלתשסהפושכחין
 מדטתיב מגמרא אחר שעם עוד שמביא א' סעי' יור"ד בפורגפריו%ח
 געלת דמח ג' בע~יז המא ודרשינן חכליות שתי ואת קד*יםגבי

 דכל הפעם שם הפ"ז וכ"ב עיי"ש, שרי דלתדיום מכלל אחדכוליא
 דפירוש הרמב"ן ולדעת כשירה, הכליות ניפלו ור"ל דמי כנפוליתר
 הם אס א"כ להפריף, דיש עמו ומקומו הוא ביד דמי כנפול יתרסל

 כפול ישאר לא במקומן שניהם ינפלו שאם עד כ"כ בזה זהדביקים
 כתג ובם שס( א' ס"ק זבח )מנחת נהפ"ם ע4חש לאסער "פוכע1בה

 י.יז% מקמנהדהגק סי ??פמ ע4 ןל"ז דבוקין נעצאמ59"ג.4אם
 4"ס, והף בזה 85קל יש מחט%.חולי *דבוקי8 לידל אפשר4אש. ,שכהב ר %ת גרות %ייב91סזמנ עיי"1. .ה**מ.עוש%1ל.ממ5ח"בחינ

 - עיי"ש. בזה להכשיר "פ %הפ*ם שיאוא%ילו
 ביזת ג' היו אם טעיא ס"ד טימן וגיור"ד הקייה א54א .גג(

 כוירח, תקפינו שלא בחלכוק שהזים עשארו תיתרות וחקפינו %הראו
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 : יפ או טים טלא 8ש,יא שטשא ודין שחקטנ*ח, *ול*א דיןכג.

 מלאה הכוליא נטצא אם י(. טריפה שהקטינהכוליא

 ח פ ץ ח י ר ו קט

 הלשון הב"ח בשם ט"ז סעי' הש"ר וכתב שם, אשר"י בהנהותוכ"כ
 אלא השתיים עם אחת בשורה עומדת אינה שהשלישיתמשמע
 בחדא לקותא ואיכא זו אצל דו עומדות אם אבל אחר, במקוםנמצאת

 שאינה הכוליא דילמא לקויה דהיתירה לן לימא דמאן פריפה, היאאז
 כתב שם והפ"ז וטריפה, אחת בכוליא לקותא והויא לקויה היאיתירה
 על דודאי זה חילוק ע"י במריפות להוסיף לכך הכניסו מי ידעתילא
 שהם אמרינן כהלכתן שתיים שנשארו וכל יתירה שם יש אחדכל

 ושכתב השו"ע דטלשון הפרמ"ג וכתב עכ"ל, הוא ופשופהכליות
 ודאי משמע מהן אחת שהקפינו בסתם אמר ולא היתירותשהקפימ
 לאו הא ליקותא, בה פוסל דאינה היתרות סהן איזה ניכרשיהא
 כשירים חסרו או נטלו שאם באברים דכ"ז עוד וכתב עיי"ש, לאהכי
 או דם כולו שהוא כנון נלקה מהם ואחד כבדים ב' הא זה, דיןשייך
 העיקרית היא והכריאה לקויה שהיתרת אומרים אין וכדומה כאגזקשה
 ואיך כחסר יתר מטעם נפרפו שלמים שניהם כשהיו מתחילהדם"ם
 שם( דעת )שפתי לכאן כבדים ב' לדמות אין ובלא"ה לכשרותן,יתזרו
 דאמרינן לקתה אחד אם ענין בכל ומכשיר הב"ח על שחולק פ"זועיין

 לקוי דוקא דלאו כו' ס"ק בסק"מ ועיין עיי"ש, היא לקויההיתרות
 ניפלו אם אבל כהלכתן שתיים נשארו דוקא דבעינן ניפל אםדה"ה

 כוליא דנפילת דקיי"ל דאע"ג פריפה מהב' א' רק אפילו אוהשתיים
 עיי"ש. אסור לקויה שהשלישית כיון כאן מ"מ מטדיףאינו

 כוליא נ"ה דף בפא"פ חולין בנמרא שוהקטינח. בולהאנד(
 ובהרמב"ם שם, בינונית כענבה עד ובנסח כפול עד כדקהשהקפינה

 אם מותרת חמרה או שניטלה שהכוליא אע"פ כ"ו הל' מהל"שפ"ח
 כעינב עד ובגסה כפול עד כדקה והקטנה ביותר, קפנהנמצאת
 טריפה, שהקפינה כוליא ה' מעי' מ"ד פימן וביור"ד עכ"ל,טריפה
 ובנסה פריפה בכלל ופי כפול עד דקה בבהמה ותפרף תקטןוכמה
 ההי מחמת שהקטינה ודוקא טריפה, בכלל וענבה בינונית כענגהעד
 ט"ק הדע"ת וכתב שם. וכו' כשירה בתולדתה קפנה היתה אםאבל
 אבל ועז כבש אלא דקה בכלל חוי דלא הפוטקים מלשון שהוכיחי*ח
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 נ" רם וכן א(, ננשרהנמיסם
 שינוי כל בם מים. כנמצא רינו

 ח 5 ז ה י ר 1 קם

 ה' מעי' יור"ד במור הפרישה וכחב עיי"ש, הוא נמח בכללעגל
 קצת ענולין והם בלע"ז פינו"ן ענבה שפירש חביב מהרי"ןבשם

 גדולה היתח שענבה נאמר זה ולפי כוליא לצורת ודומיםוארוכים
 חיור"ד שיק מחר"ם בשו"ת ועיין עתה, משא"כ מפול יותרביסיהם
 י"ח ס"ק בדע"ת ועיין עיי"ש, דפול זה שיעור בענין מ"ש נ"זטי'
 לשער שיש לדינא והעלח הנ"ל שיק המהר"ם בדברי שהאריךמה

 הדחק ויפעת ובהפ"ם ר~רננולון, של בינוני ביצה רביע כמו פולשיעור
 נום( )וועלישע שקורין נדול מאנוז מחצה הוא פול ד,ציעור להקליש
 הספיקו ולא שהקפינה כוליא הב"י בהנהת הכנה"נ כתב עיי"ש.וכו'

 היה ושטא מתולדה שמא סם"ס כשירה כענבה היה אםלבודקה
 לאיסורא ס6קא ספק ביה דאיכא שקול הב' המפק שאין ואףכשיעור,
 אפ"ה כשיעור היה לא ושמא כהאו"ה, מריפה חולי ע"י הלכהשמא
 קפנה היתה אם אבל חולי ע"י שהקפינה ודוקא )נע"ם( להקליש

 פריפה אדם ע"י דהקפינה י"ד מ"ק שפ"ד עיין כשירה,בתולדתה
 בגה"ק יעיין אבל שם, י"ח כלל אדם בחכמת וכ"כ חולי, מחמתכמו
 יש בחפ"ם דעכ"פ והעלה בזה שפלפל מה כ"א מ"ק ובמק"ם א'אות

 באופן כוליא שחסר נכרי מבח שמצא אירע ואם עיי"ש, בזהלהתיר
 לעולם להתברר וא"א תולדה, מחמת או חולי מחמת אי מפיקאדאיכא
 מתולדה, כן נבראת שמא מפק מם"ם להכשיר זה מפק לצרףיש

 ב' חלק שלמה בית )שו"ת כשר חולי ע"י נם שמא חולי ע"יואת"ל
 מ"ח(.מי'

 טים בה נמצאו ב' מעי' מ"ד מימן ביור"ד טשא טלאהנה(
 המים נמצאו ואפילו : ובהג"ה שבה, ללובן הגיעו אפילו כשירהזכים
 צדק צמח בשו"ת וכתב שם, כשירה בכוליא קפנה בשלחופיתזכים

 זבים המים שיהיו בעינן דלא שהעלה מ"ד מי' חיור"דהחדשות
 וגם עיי"ש, לאסור אין סלוחים כשהם אף אלא סתוקיםשבכוליא
 ועיין עיי"ש. לאמור אין סלוחים הם אם דאפילו כתב מ"ז מימןהחת"ם
 להחסיר שחוכך הח"ם בדברי שפלפל מה מ"ם מי' יומף ידכשו"ת
 שחעלה ח' מ"ק בדע"ת ועיין עיי"ש, סלוחים שהם וראה שטעםהיכא
 מרים או בסלוחים להקל יש כלל הלובן לתוך הגיעו לא דאםלדינא
 כלל, הלובן ובין ביניהם הפמק שאין אפילו כלל סרוחים שאינהכל
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 מקצתה אך כךלה שהארימה כךליא גם בה, פרסלמהאה
כשירה.

 ח ס הז ורי קם

 אכן להקל, יש מביביו ככל כמו שלם שם שהלובן ניכר עכ"פאבל
 בד"ם הלבו"ש וכתב עיי"ש, לאסור יש הלובן לתוך קצת נכנסואם

 כסראה מראיהם אלא ועכורים עבים לא הם אבל רע שמראיהםואפילו
 לאמור יש זו מברא ולפי בזה שאומרים פומקים ויש כשירה,הדבש
 והיא הואיל לקותא שאינו דם ו,שאני חולק ות"ה שם. עיין בדםגם

 כין יש חילוקים ד' הנר"א בשם אליהו אדרת במפר כתב דם,כולה
 בשתיהן, כשירה זכים מים ב( בשתיהן, פומל לקותא א( לכוליא,ריאה
 וכשר בכוליא פמול - מוגלא ד( בכוליא, וכשר בריאה פומל נקבג(

 מלשון כי כשרה לחריץ הגיע אפילו מ"ז הגר"א כתב עודבריאה,
 לתריץ בהגיע וכ"ז רעים ובמים במוגלא אפילו משמע כשרה""הכל
 ועיין עיקר, וכן גוונא בכל להכשיר זכים בםים לכן בשו"עכם"ש
 לראות האור נגד המים לבדוק לכתתילה שצריך שכתב ד', מ"קבדע"ק
 שראה כל האור נגד בדק שלא אף בדיעבד רק לגמרי צלולים הםאם

 מראה ובשינוי עיי"ש, להכשיר יש מרותין ואינם זכים שהםעכ"פ
 ע"כ בכוליא התלמוד מן איע מראה דושינוי כיון רש"ל כתבבהכוליא

 דץןינוי ום"ל חולק הפ"ז אבל הלובן, עד כשמגיע אלא לאמוראין
 ועיין עכקל. הכל לקלקל דמופו פריפה הלובן עד טגיע שאין אףמראה

 בין ירוק מראה דכל שפמקו ז' מ"ק תואר ובפרי י"ג מ"קבתבו"ש
 מ"ק הדע"ת אבל ממפק. פריפה בכ"ם נרי"ן ובין בלא"ה וביןגעה"ל
 אף להקל גרין בירוק לדינא פמקו י"פ מ"ק שמואל ובחגורתכ"ו

 עיי"ש. החריץ לתוךכשהגיע
 שמראיהן מים דר"ל שכתב ז', מ"ק כו"פ עיין דם. וכןנו(

 וכ"כ עיי"ש, שלם כשהלובן אלא להקל אין ממש בדם אבלכדם
 פ', מ"ק בם"ז אך לחריץ, כשהגיע להקל אין ממש דבדםבתבו"ש
 אם דאף הפרם"ג וכתב בפ"ז, ועיין ממש, בדם אף בהפ"ם להקלנופה
 דינו דדם המחבר דברי מראין כז כי כשירה לדם מהלובן קצתנהפך
 דם הלובן כל אם ומיהו ללובן, הגיע באם אף ודאי כהשמע א"ככם"1,
 והתבו"ש מקצוע שישתייר דבעינן י', באות הפ"ז מ"ש לפיפריפה,
 זה הפרם"ג ודחה בלובן, ולא הלובן עד אלא מותר אינו דדםכתב

 השלחן כתב שהאדימה ובכוליא צ"ע, הפם"ר דבאין העלהואעפ"כ
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 חשתה י" יימכה
 ג"כ ונקרא רגלימ כד וטל מ( ז "טלחופי זחח* הע~זןכים
 ביב דרך אליו היורד רגלים מי את מקבל השתן,מקיז

 בםופו ומתרחב בתחילתו אוח עמ כרותב שרתבו)שפדפרת(
 הרגלים מי יוצא השתן כים מן הכליא. אגן בשםשנכוא
 השתן כים ניטל אם לרינא ; השתד( )אבי מלון ררךלחוץ

 ח פ ז ה י ר ד קט

 אינו הלשון כשירה שהאדימה כוליא בפומקים דם"ש כ"ב ס"קגבוה
 שנשתנה דר"ל אלא בעצסותה, אדומה היא כוליא כל דהאטדוקדק
 מראה שינוי ששאר אע"ג בה להיות דרגיל ממראיתה זהאדמיטות

 שכיון להיות שרניל ממה בפחות או ביותר אדומה שאני נכוליאפוסל
 פ"פ כלל בת"ה וכתב כשירה, מראיהה שהיא לאדמימותשנומה
 מקרי לא דם צבע בהם שיש מים דה"ה אלא בכוליא דם דוקאדלאו

 כמה הוריתי וכן אחר יצכע המים מראה נשתנו אי אלאעכוריס
 אברהם(. )יד למעשה הלכהפעמים

 שלה שלפוחית גימלה א' מ"ח חולין בנמרא חעותן4 טיםנז(
 שם ובתוספות בו, מונח שהולד קרום שלפוחית רש"י פירשכשירה,
 כתב מ"ה סי' יור"ד ובשו"ע מריפה, ניפל או השתן כים גיקבאבל
 : ובהנ"ה אוסרין ויש בשירה לתוכה נקוין רגלים שמי השלחופיתניפל
 האחרונים וכל התבו"ש כתב וכן שם, בניקב אפילו להמריף נהונוהכי
 ס"ק בדע"ק ועיין עיי"ש, הרוקח דעת וכן טריפה השתן כיםדניקב

 דבניקב מודים רבלים, מי של כיס בניקב להמקילין דאף שכתבד'
 טריפה שהוא הירכים טבין למעלה לפבור מחובר שהוא במקוםהכים
 שהוא השתן כיס בניקב לאסור דיש החלים לדינא אסנםלכו"ע,

 אבל עיי"ש, הירכים בין שהוא בסקום כשניקב אפילוהשלהופית,
 סותמין הירכים של שהבשר במקום שניקב דכל כתב יונה כנפיבספר
 דאם שכתב בכו"פ ועיין שם, וכו' להקל יש לגוף המים ירדו ולאהנקב
 לה נקוים השתן שמי שלפוהית זה דאין להכשיר יש השתן כיםגירקב
 שכתב דברים זכרןו בספר ועיין עיי"ש, המריפות על להוטיףואין

 השתן בדק שלא אירע אם אף מעל"ע ההשתנה נעצר שהי'דבהמה
 עיי"ש. פקפוק בליכשר
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 או רבלים מי מנטפת הבהמה אם אולם 1"(, טריפה ניקבאו
 5בריקת נזקקת היא 5כתחי5ה נט( רם משתנתאפי5ו
 הנוה בה5ל מים נמצא להחמיר. אין בריעבר אב5 ס(,הכיס

 משום שיש שכתב מי ויש השתן כים 5ברוק נכוןבבהמה,
 בתרנגולת. ובפרט וה בשר 5אכולסכנה

 ח פ ז ה י ר 1 קט

 שמהרש"ל ס"ש ה' ס"ק שם ש"ך עיין פריפח. ניקפנח(
 דאפילו ס"ד השמים בשער עיין ולדינא בזה, להכשיר חזרבעצמו
 כהשמטות הקודש בכהטמרת ועיין עיי"ש, בזה להקל איןבהפ"מ
 בו שייך אין נאפיל שקורין דהטבור שכתב זה מסעיף והטק"םהד"ק

 הגידין בניקבו אך חשש, אין הטבור ניקב אם ואף כללטריפות
 נפוח רק נקב בהם אין ואם חשש. יש להכים מהכליות השתןהמוליבים

 )נישוואלין( צבה היא בהמה של או עגל של המבור ואם עיי"ש,כשר
 הזבח )דעת בהבים ריעותא לפעמים שיש השתן בכים לבדוקצריך
שם(

 מ"ש ג' סעיף מ"ה סימן בבאה"ט עיין דם. סהיתנתנם(
 ועיין שם, ובו' השלחופית לבדוק צריך דם המשתיניםבשוורים
 ריעותא עוד יסצא שאם הריאה לבדוק צריך שגם שבתב מק"דבבל"י
 למות שדרבן ביון זו חולי ע"י מ"ם כשר יהי' הדין שמן אע"פבריאה
 הבהמה להטריף ויש לריעותא נתרתי לה דיינינן הימים בקרבמטנה
 דין על השינו שם רמ"צ ובשו"ת ב"ז סימן יהושע שו"ת ובספרעיי"ש,
 יצמרף שבריאה דהריעותא לומר סברא שום דאין וכו~בוהבל"י,

 וגם שם, עיין כלל בזה להחמיר לחוש ואין דם דהשתנתלהריעותא
 י"ל נקבה דבהמה זה בענין לפרה שור בין לחלק שם הבל"יכתב
 דם המשיתינים מבשוורים מפי וקיל קאתי וממקורה נדות דםשהיא
 ובקוף באשה אלא נדות דם שאין אומרים הטבע חכטי אךעיי"ש,
 אברהם()ברבת

 מ"מ ריעותא איזה בהבים נמצא ואם הפיפ4 ל1דיקתס(
 דעת גם שם, בבה"ם עיין לאסור יש דם דמשתנה הריעותאבצירוף
 אפשר בדק לא ואם השתן בים ניקב לא אם לבדוק שצריךהבל"י
 להחמיר שיש לדינא העלו ובמק"ם בגה"ק ועיין שס. עיין להקלבהפ"מ
 דניקב דהא הב"ח בשם הפרמ"ג כתב בהפ"מ, אפילו בזהלאסור
 תרנגולוז הכשיר ומש"ה השתן בים לה אין ובעוף פריפה השתןכיס
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 צ האפ נפלה ייוכדנ
 - הבצים של השליה היא ובעוף - האם נימלהסא(
 אולם עוף, גבי מחמירין ויש נימק, או ניקב אם וכןכשר,

 ח פ ז ח י ר ו קם

 הפנימיים באברים חבדיקח אחר ממנח רבים מים ויצא צבהשבפנח
 אומרים ויש עיי"ש, הפנימיים מאברים א' ניקב בענין נ' בסימןועיין
 גם לחשוש שיוט זוכפ( וואסער )שקורין חולי סכנת חשש בזהשיש

 וחז"ל אלו עופות מאכילת להתרחק מהראוי לכן מבשרםלהאוכלים
 סי' קמא שלום שאילת בשו"ת ועיין מאימורא, סכנתא חמיראאמרו
 נמצא ולא הגוף בחלל מים בנמצא להדיא לההיר דנוהגין שכתבפ"ח
 כי לאוכלם סכנה שיש חוששין ואין הפנימיים בהאברים ריעותאשום

 חז"ל אמרו וכבר מזה סכנה שום ח"ו רואים אנו ואין יום בכלמקץטים
 כן, שהורו הוראות מורי כל נוהגין וכן וכו' רכים בו שדשווהאידנא

 חתבואות כתב שם. עיין כן הורה ז"ל ראם תועפות בעלגם
 גדול קילוח וקפץ לבדיקה הפרפש וקרעו חבהמה בדקו סי"גשור
 ויפה שלימה וחריאה חפים כל ויצא חבחמח והפכו עכוריםמים
 כתב חדש והפרי עטו. הסכים והוא להתיר אלפאנדרי מהר"שופסק
 קם"א סעיף ל"פ סיסן הב"ח וכ"כ עיי"ש בהפ"מ דוקא להתירכתב
 דע"ת במפר כתכ וכן דוקא. בהפ"ם להכשיר כהפר"ח עיקר קצ"אס"ק
 על להכשיר יש בחפ"ם הגוף בחלל עכורים או זכים מים קילוחסי"ג
 סי' קמא שלום בשאילת ועיין שם. וכו' הפנימיים אברים בדיקתידי
 מעל"ע, כך טונח והי' שחיפה לאחר פתחו שלא בעוף שנשאלפ"ז

 חפנימיים והאברים רבים מים קילוח טמנה ויצא פהחוה מעל"עולאחר
 כבוש משום העוף לאסור השואל ודעת ויפים, שלמים ונמצאונבדקו
 דמים גמור כבוש דהוא בזח חשואל כתכ דיפח וכתב מליחח,בלי

 דנחשב דקיי"ל בכלי הכבויטים מים כמו הוא הגוף שבחללהכבושים
 שם, וכו' בהמים נכבש הכלי של החיצון דופן דאין אף ככבושהכלי
 זה אודות ג"כ שגשאל קפ"ח ס" תניינא דעה שערי בשו"תועיין
 מסתבר ויותר מוכרח אינו לדינא אבל הוא חכטה דבר כי דאםוכתב
 פחעל אינו שוב וכו' חיותה בשעת בתוכה המים שהיו כיוןלהקל

 טעל"ע סונחת שחי' אף שחיטה לאחר גם ולהבליע ולהפליטלהרחיב
 עיי"ש. שחיטה לאחרשלם

 חאם ניפלח תנן א' נ"ד חולין בכהטנח חאם. ניטלהסא(
 וחיא טרפתת היא האם היא תנא ב' נ"ה שם ובגמראכשירה,
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 מורי אצל פשופ המנהנ וכן סל. כשר טרובהבהפסר
 וקלקול בנשחת אפילו צבויות בבצים להכשירהיראות

 ח ם ז ה י ר ו קפ

 בה מונח שהולד האם והיא הם אחד שלשתן הרא"ש ופירששלפוחית,
 כ"ה הל' מהל"ש פ"ה וברמב"ם עיי"ש, הסקומות לפי בשמותוחלוק
 שם, וכו' מותרת ה"ז הרחם בית הוא יטלה האם שניטלהבחמה
 שהולד שלה האם שניפל עוף או בהמה א' סעיף מ"ה סימןוביור"ד
 לאסור מחמירים ויש דכשר, ניקב וכ"ש : ובהנקה כשירה, בחמונח
 הביא שם והש"ך עיי"ש, כהפ"מ לא אם להחמיר ויש נימוק אובניקב
 מונחים שהביצים המעי והוא שלה האם ניטלה אם דבעוף הר"חדעת

 הב"ח כן ופסק כו' בטרפחת הורו טאיבעיא מספק טריפהבתוכח
 יתר דכל בעוף לאסור יש ב' נמצאו אם זה ולפי הפ"מ, בלילאסור
 ב' נמצאו דאם כתב א' אות הטור בהגהת והכנה"נ ופשוט,כנפול
 כשירה דניפל בבהמה זהו והנה עיי"ש, אסור ולרמב"ן כשירהלרש"י
 נקב דאין הלכה דשמא ב' נמצאו אם להכשיר יש ומ"מ טריפה,וניקב
 דמי דכחסר כרש"י הלכה ושמא בהפ"מ, מכשידין דהא כללאומר
 ~ומר לעיין יש מעיים ב' נמצאו אם בעוף ומיהו כשירה,וניטל
 טרפחת בניטל דאוסר גופא הר"ח דאפשר וי"ל וטריפה, דמידכנטול
 דכחסר כרש"י והלכה ברייתה מתחילת בחסר לא ביד ניפל היינודעוף

 ניקב ולענין הפ"מ, באין אף להכשיר יש וא"כ דמי ברייתהטתחילת
 ע"י אף או כנימוק דחוה חולי ע"י דוקא הוא אם לעיין ישהפרפחת

 שכתב ה' ס"ק חיים בשנות ועיין בזה, ג"א בסי' בד"מ ועייןאדם
 או חולי ע"י שלא ביד שניטל שניכר היינו ניטל שכתב מהדר"ל

 בהפ"מ שלא טריפה מקצתו שניטוק כיון הרי דאל"כ כךשנבראת
 עיי"ש. להכשירה תחזור ואיך חולי ע"י מקצתו נחסרה"ה

 "ט הפ"מ דבאין לדינא שפסק שם פ"ז עיין בה8"ם.סב(
 אפילו החמיר והג"ח בנימוק, אף להתיר ובהפ"מ בניקב אףלאסור
 שם והש,ך כשירה, מקצתו בנחתך מיהו האם נימוק או בניקבכהפ"מ
 בניקב להקל נקטינין לדינא כתב ופר"ח כוצירה, דבנחתך ג"ככתב

 ס"ק ובמק"ם בדע"ק ועיין עיי"ש, ניטל ומכ"ש ובנימוק קצתובנחתך
 בנימוק אבל בהפ"ם, להתיר יש בהמה של האם דבנימוק שהעלהב'

 כי גרידא. בהפ"ם להתיר "ם אם צ"ע רובו או כולו עוף שלהאם
 כבוד בצירוף או הדחק שעת וגם הפ"מ לזה שצריך לומרטסתבר
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 של בשלל מהט נטצא אם פשןט ו*בנן* וזדז סג(. )הזילל(הגפעי
 שטריפה.בצים

 4 והכר* הק*ח דיניכך.

 לא כימים, ארבעה הגרה, מעלה קבת היא וקכרםסד(
 די עוד נלעם שלא המין וכן המאכל וררך בגדלם,שוים
 הכוסות, בית אל 1( ויורר: הוושמ דרך מגיעצרכו
 אל ישר משם ויורד 3( ההמסס, השני חלק אל וממנו2(

 ה * ז ח י ר י קט

 כיון להתיר אין לבד הדהק שעת או לבד בהפ"מ אכל ווקא,שבת
 ויד בתבו"ש ועיין ועיי"ש, קולות ב' סקילין לא דבהפ"םדקיי"ל
 אלא בבהמה רובא או כולו בנימוק להקל שאין לדינא שפמקואפרים
 אין רובא בנימוק ובדוקא שכתב א' ס"ק בדע"ק ועיין דוקא,בהפ"מ
 כבשר הוי אי ובספק במקצת רק נימוק בלא אבל בהפ"ם רקלהקל

 בועה רק שם אין או לעבר סעבר מפולש הוה אי או נוררושהרופא
 בקיאין דא"א לומר שייך לא זה ובענין בהפ"ם, שלא אף להקליש

 שם שמבואר קנ"ב סי' תניינא פופו"ד בשו"ת ועיין עיי"ש,בבדיקה
 לבד בהפ"מ להתיר אין האם ניקב ונם הגוף בחלל מים גמצאדאם
 רק הגוף בחלל המים היה לא ואם שבת, צורך גם שם היה אםרק

 ניקב מקום ובאותו ביצים של לשלל ונסרך מים מלא שלפוחיתשהיה
 נפוחים הביצים ואם עיי"ש, לבד, בהפ"מ גם להקל יש השליאשם

 האם אם אלא להתיר אין אבל להקל, נוהגים )גישוואלין(הנקרא
 ובד"ק הבושם הערוגת בספר אבל שם( סחודש גבוה )שלחןשלימה
 . עיי"ש בהאם גם קלקול שיש אף להכשיר דמנהגינו כתבו א'ס"ק

 הפלוגתא דכל שכתב הם"ק באמצע במ"ז עיין השולל.סג(
 מונהים בצים של שהשלל המעי נימוק או נרקב אם רק הואבזה

 בתוכה שהבצים השלל שהוא האשכול נימוק או בנירקב אבלבתוכה,
 עיי"ש. כשרלכ"ע

 הכרם שנינו במשנה מ"ב, חולין בגמרא וחכרפ. הק*המד(
 דף שם הפנימי. כרס ואיזהו החיצונה רוב שנקרע או שניקבההפנימי

 כרם היא זו כולו הכרם כל חנינא, בר דר"י כחטמיה במערבא אמרינ'
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 אל המאכל יורר יבטות 4( הפנימי, הכרם הוא -הכרט
 האוכל. נגמר בו )חאיצפומטא( הקבה יזיא ההצוו,הכרם
 הרין הפנימי בכרם או סה( בקבה תחובה מחפ אם :לרינא

 ח ט ז ה י ר ו קמ

 רב בר רבה הכרס. רוב את חחופה כשר החיצון כרס ואיזהוהפנימית,
 פכחי, דפרעי היכי אויא רכ אמר מפרעתה מאי מפרעתה. אמרהונא
 רב אמר א', מ"פ, ובגמרא טריפה, הקיבה ניקבה במ,~נה שםוגם
 כו נהגו כהנים הקיבה שע"נ חלב אושעיא א"ר נחמני כריצחק
 פרפה, שניקבה כרס והלי"א, הל"י מהל"ש פ"ו וברמב"ם וכו',היתר
 קיבה : שם וגם אסור, ששיי החלב שהרי אורע שיסתוס דבר לוואין

 מ"ח סימן וביור"ד וכו', מותרת הנקב את סוהם מהור וחלבשניקבה
 סי' הרוקח כתב שם, וכו' פריפה שניקבה כרס וכן שניקכהקיבה
 ובשר כרש"י לחומרא ועבדינן פריפה, שניקב הפנימי כרסשפ"ה,
 חלב אין הכרס ניקב פריפה. ברוכו שנקרע הכרס רוב אתהחופה
 הכרס רוב את החופה בשר שדין התשב"ץ וכתב שם, סותם,פמא
 וחיצונה פניטית כי בכהטנה חכמיס שמנו פרפות י"ח בכללאינו

 הכרס ככל ספריפיס ולדינא עיי"ש. עצמה ככרם הוא הכלבמשנתינו
 שם. רש"י כדעת משהובנקב

 בספר עיין א'(, ס"ק )כרתי קיבה, לו אין ועוף בקבה.סה(
 באורך, הולכין הא' עורות ג' בה יש דהקיבה ד' נתיב אמונהשבבילי
 בדעת ועיין עיי"ש. באלכסון חוא חופיו והג' וערב, שתי חופיווהב'
 ב' רק לו דאין שכתב האו"ה בשם וסיים שהביאו א', ס"קתורה
 הקיבה "הרפואה" חכמי בשס הקכלה" "שלשלת בספר כתבעורות,
 ומורכבת ארוך צואר לה ויש ענ~ה, לדלעת ודוטת האיצמומכאהוא

 הנקב שם המאכל ובהיות צר נקב יש ובתחתיתה סהטמאלוהפחול
 הנקב שם המאכל ובהיות צר נקכ יש ובתחתיתה משמאלוהפחול
 יורד והטאכל הנקב נפתח ואח"כ המאכל, ומתעכל שמתבשל עדסגור
 קפנים בם"ע גדול יש ועוד אצבעות. י"ב שארכו בו הדבוק מעייםלבני

 שישהה כדי בעקלתון הולכים והם מהאיצפומכא לשם יורדשהמאכל
 הדבוקים העורקים ע"י המאכל תמצית ימשוך שהכבד עד הטאכלשם
 מעיים לבני והיבש הגם הסאכל דוחקים חטעיים למשוך וכשפוסקבו

 ויש עקום הולך הגדולים מעיים מהבני ואחד סהם, שלמפההגדולים
 בראשי דבוק יטין שבצד הב' והצד בו, בא מהמאכל שהפסולת א' פהלו
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 סז( מחפ בסצש* ו14בפ הכוסורז, ובבית %( בתמסם כטוהחש

 ח ס ז ת י ר ו קם

 הפמולת כל ומאמף גדול חלל לו ויש ישר הולך והוא הגדולהמעיים
 בקדחת חבאה והרעדה הקר וחזיע המתניים מצד ויוצאמהמאכל
 בקיבה מחפ דבנמצא ט' מ"ק בתבו"ש ועיין עיי"ש, טמנהמתיילד

 להקל מודים הם דגם י"ל בקיבה מ"ם בהממם שאומרין להי"אאף
 בכרם אבל כפלו, במקום הכומות לבית ודומה קצת עב שהואכיון

 דק עורח הכרם גם כי בכרם דאמור ה"ה בהממם דאומרלהמ"ד
 ואם הממם, גבי הרם"א כמ"ש בכרם הפ"ם באין לאמור יש לדידןולכן

 נקוב הכרם במצא אף להקל דדעתו ט"ז עיין בכרם תולעיםנמצאו
 ולפי חיישינן. במוח לבד בריאה, כמו פירשו שחיטה דלאחרדתיילינן

 גדולים הם מהפרש או הבהמה, דאכלה דתולין רם"א דכתב האזה
 אם משא"כ לאו, או נקב שם יש אם בכרם כלל לבדוק דא"צהיינו
 ודעת לאו. או מהחור רחוק התולע אם בדיקה צריך הכרם נקובמצא
 להחמיר. ותב"ש הב"ח ודעת והפר"ח להקל,הש"ך

 נטצאת ואם חכומות. ובית הממם בדין שנבאר סהססס.מו(
 הממם נקרא המאכל שמעכל לפי נקרא )והממם כשר, תחובה לאאבל
 אך לרש"י. כהממם דינו הכרם דכל י"א אך נוסם(, כממוםמענין
 ואפילו עב, עורו הכרם דכל להדיא כתב קי"ג, מי' ת"אהרדב"ז
 בקיבה דקח מחט מק"ט הדע"ק כתב הפ"ח, עמו והמכים כשרלרש"י

 מ"ם נקב היה ולא וקלפוה מותם ואינו אמור לכ"ע שהחלבבאקשתא
 תחוב שהמחט אף כתב י"ח מ"ק והמק"ם להקל. אין המחםלדקות
 והבל"י, הדע"ק וכם"ש בכרם כמו עב שעורה כבה"כ דינובהקיבה
 ובאייתרא דאקשתא הקיבה תלב ודין כקשת, עשויה קיבהובדין
 המפר. במוף שם עיין בעירנו גדול להרב באריכות זאתבארתי

 אפילו טריפה בחוץ ק"ד נמצא דאם דפמק פ"ז עיין סחפ.סו(
 בפנים ועיין ק"ד, שיש אף בנמצא הקיל מ"ט במי' הצ"צ אבלבמונח,
 במקום לדינא כתב ואעפ"כ הצ"צ, דברי בהבנת שנתקשה מהבפרמ"נ
 בכל הקיל והפר"ח י"ז, אות התב"ש כמ"ש כאן להתיר ישהפ"ם
 אפילו בחוץ מרכא או ק"ד דאם י', אות צ"ד, כלל המנ"י ום"שענין,
 דכ"כ מ"ש ר"ל עכ"ל, הצ"צ וכ"כ כק"ד, כמו הוא דמידכא נחתבלא

 מקיל, חצ"צ תחוב נמצא בלא אבל כק"ד, חוח דסירכא חייטחצ"צ
 ק"ד דאם לחפ*ז חמכים וחש"ך ל"ב, אות פ"ז כלל גופא המנ"יוהביאו
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 בין ט( הכרם ניקב כשר, 5* חיבורם ממקום תחובה לאאבל
 אברים בריקה צריך לכתהילה שלם והעור ,(הצלעהע

 ח ט ז ח י י 1 קט

 בזה שמקיל הצ"צ דלדעת ועם"ש כלל, נתחב שלא אף פריפה,בחוץ
 ל"א ט"ק דעת בשפתי )ועיין בו, לגעור אין בזה שמקיל סיובחפ"מ
בזה(.

 הפרי כתב מזה. י' סעיף שם פ"ז עיין חיטורם. 0מקוםסח(
 לזה זה שניקבו הכוסות ובית דהססם הא סובר דחב"חמגדים
 ספסיק אחד עור אלא להם שאין חיבורם בסקום חיינוכשירח
 שהם אף עצמו בפני עור אחד לכל שיש במקום חאבאמצע,
 במקום דבריו ולפי מותם, ואין הוא פמא חלב שבניהם שומןדבוקין
 הפר"ח שהביא ראב"ן בדברי אבל מריפה, לזה ודופן לזה דופןשיש
 אפ"ח ולזה לזה דופן שיש דאף המשניות בפירש והרע"ב ב',אות

 שהנקב דוקא כתב "שנקבו" ד"ה פריפות באלו רש"י אמנםכשירה,
 כהטמון התוספות מלשון ואלו כשירח, חיבורן במקום חא מבחוץנראח
 כשירה לכ"א דופן שיש אף ביניהם שומן שאין במקום דוקאעכ"פ
 פריפה זה לתוך זה שניקבו ואף ביניהם מפריד ממא שחלב במקוםהא
 שומן שאין במקום ניקבו דאם לדינא והעלה עוד שהאריך ע"שכו'

 וניה"כ דהססם הא רש"י בשם כתב הש"ך ונם כשירה, ביניהםמפריד
 להדדי. שפכי דבלא"ה כהטום היינו כשירה זל"זשניקבו

 פריפה שניקב כרס ב' מעיף שם ביור"ד הטרטנ ניקטמפ(
 הצלעות בין נקב י"ב, סימן פ"י שו"ת בשם חיא"פ כתב שם,וכו'
 תלינין חולי ע"י שבא לתלות שאפשר מה וכל לדרוסה לחושאין

 והחכמת עכ"ל. וכשר קרן מנגיחת שבא י"ל חנקב סביבוכשהבשר
 שאם ובב"א, שם בהג"ה הפור דעת מביא י"ב, סעי' כ', כללאדם
 עיי"ש. פריפה ס8ק אלא דאינו חציעות שבין בבשרניקב

 לפעמים כן ועושין הצלעות בין הכרס ניקב חצלעות. טיןע(
 כשחיתה גסה, אכילה ססיבת חיים הבעלי על להקל רפואהלשם

 כן לקץטווצ אסור לכראץילה אמנם להקל, יש אולי חודש י"בהבהמה
 סי' תורה הדעת כתב שם(. מ"א סימן בפת"ש והובא שם אדם)כינת
 אברים בדיקת צריך שלם והעור הצלעות שבין בבשר נקבמ"ח,

 מהני העור תחת דק קרום ואפילו מעכב אינה ובד*עבדחפנימיים,
 הפומקים. גד~יוכ"כ
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 כשרה א( קיים והעוף החופה בבשר נקב נמצא ואםהפנימים
 מותם היתר שעל וחלב לעבר מעבר שניקבה וקיבהלכ"ע,
 לכ"ע סותם אינו - הקשת שעל וחלב כשירה הנקבאת
 ויש חימצא, ובר - חימצא ננדא הזה שהחלב אומריםויש

 חימצא. בר ואיזה חימצא נקרא חלב איזה דיעותחלוקי

 : העוף קורקפן רידכנ

 וץכים היינן עורוון, שני לל יש דץעימ קלרקבנןעב(
 עור הה4 הקורקבן ובשר אחר, עור הח4 בו מונחשוהפרש

 ח * ז ה י ר ו קפ

 נקב נמצא שאם הב"ח בשם הפר"ח כתב קייפ. והעורעא(
 דהדרי הבהמות מנגיחת נעשה שזה וידוע קיים והעור החופהבבשר
 דע"ת בספר כתב ו'( סעי' כ', כלל אדם )חכמת לכ"ע כשירהבריא
 ס"א,שהשובי"ם סי' שו"ם ושו"ת חיים דברי בשם סק"פ מ"חסי'

 ובשו"ת החופה, בשר בכלל הוא י"ג, י"ב, הצלע שבין שהבשראמרו
 יריכים עד החזה מן הבפן בשר דוקא כתב ק"ג סי' ח"ב שלמהבית
 שם. עיין י"ג, י"ב, הצלע שבין הבשר לא אבל החופה, בשר בכללהוא

 ניקב אר"י בר"י ואר"י א', מ"ג, חולין בגמרא קורקבן.עב(
 קיים וקורקבן הכים ניקב להו איבעיא כשר, קיים שלה וכיסהקורקבן

 שם, רש"י ועיין שם, וכו' כשר זה בלא זח ניקב דאר"נ שמע תאוכו',
 החיצון בקורקבן, יש כיפין שני ח"י הל' מהל"ש פ"ו הרסב"םכתב
 שינקבו עד מותרת זבל"ז ניקב עור, כמו לבן והפנימי כבשר,אדום
 וביור"ד מותר, זה כנגד שלא זה שניהם ניקבו במשהו אףשניהם
 כשירה זח בלא זה ניקב עורות ב' לו יש חקורקבן א'. סעיף ס"פמיטן
 הרשב"א, בשם הכ"ם כתב שם. וכו' זה כנגד זה שניהם שינקבועד

 קוץ ע"י אבל חולי ע"י ורוקא כשרה, לבד החיצון עור ניקבוהר"ן,
 והבשר והכים הקורקבן ניקב ת"א, ס" הרקח כתב פריפה,וכדומה

 ורק בקורקבן מחפ או ססמר כשר, זה כנגד שלא זה אבל פריפה,-
 הצדדין מב' ניקב כתב ב' סעיף הפ"ז כשירה, קיים והבשר נקנהכיס
 המחפ נגד מבחוץ וק"ד מבפנים רק ניקב מבחוץ, ק"ד א"צ טחפע"י

 וחש"ך ק"ד, אחר לבדוק צריך אין בתוכו מונחת מחפ וה"האמור,
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 שניקב בבה"כ וה"ה כשירה זה כנגד שלא זה הקורקבן ניקבכתב
 אף עור מעט נשאר שאכ כהרמב"ם הכו"פ כתב כשר. עורותהב'

 והפר"ח הש"ך כדברי מ"ט, סי' התב"ש כתב כשירה, הדקותבתכלית
 עד דחקו ומשקין שאוכלין ביה"כ לחלק שיש ואע"נ לביה"כ,שדומה
 בכדי שהשיעור בעוף מיד נתעכל שהמאכל קורקבן משא"כלחוץ,
 המאכל וביה"כ דחיקה וליכא זבל נעשה ומיד ותשרף לאורשתפיל
 לפדו המפורשים כל מ"מ נתעכל, ושם להקיבה ומשם להמסםיורד

 שלמים זבחים בספר כתב כשירה, לבר קופא ואף מביה"כקורקבן
 כשירה, קיים הב' שעור כיון נרקב או א' עור ניטל מ"ם, סי'פ"ח
 וראיתי כשירה, אודם והלבן לבן הוא שהאודם העורות חילפווכן

 שלמה רבי הנאון הרב )מחותני ב' סעיף שני חלק שלמה שאלתבספר
 ג' לו שיש שנמצא בעוף בקורקבן לו שנשאל זצ"ל(ווערטהיימער

 כנפול רק או דמי, העורות כל כנטול יתר כל בו נימא איעורות,
 רש"י דהנה ע"ז תשובה והשיב 1 וכשר אחד עור בו ונשאר אחדעור

 א' רגל כבשת והוי א' כחסר א' יתר דמי כנטל פירש ב' נ"חבחולין
 כחסר רק אמרינן דלא משמע הרגלים כל כחסר פירש ומדלאוטריפה,

 דאף משום א' חסר נקט דרש"י די"ל ואף ב', כחסר ולא כננדוא'
 בפירושו רש"י של שדרכו ידוע הרי אבל טריפה. הוא א' רנלבחסר
 ומדהאריך ירך, כשמופת דהוי וטריפה כחסר שיאמר די והי'לקצר
 ולא א' כנטול רק אלא היתר שאין לנו לפרש שכא משמע כךכל

 הוא שהנטול היינו כנטול יוער כל הלשון משמע וכן ב'כנפול
 משטע וכן דמי, כולו כנטול שיאמר ראוי הי' שאל"כ היתרכנגד
 אם וכן טריפה, בריתה בתחילת רנל חסרה בהמה הרמב"םמלשון
 דהוי כרש"י שספרש נראה הוא כחסר היראר שכל רנל יתירההי'

 מ"ב ד' ח"א ש"ש בספרי עפם"ש י"ל לזה והטעם א', רנלכחסר
 בהמה כנון כחו שחסר מפני טריפה שנטול שכמו דמי כנטולדפירוש

 ה' לה יש אם כן רכיעי, רנל של הפעמיד כח לה שחסר רגלים ג'של
 ונמצא רנלים לשני נחלק הרביעי הרגל של שהכח מפני טריפהרנלים
 כמו הוא והרי בו להתקיים בהבריאה הרניל הכח מהם א' בכלשאין
 אין אבל האחר מכח לקח הירור אבר ולכן רגלים, נ' רק לושאין

 זה ולפי שנים, מנצח א' אין בהפבע אברים שני מכח ליקחביכלרן
 את בכחם הטעפידים שהם באברים דק דמי כנטול אמרינן דלאנראה
 ולכן האוויר מפני בכסוים להגן רק שהם בקרומים לא אבל הבהמהחיי
 וכבר מנין, חברו אחד עור ניקב שאם בקורקבן וא"כ בהם, פוסלנקב
 די שיש הרי כשר, פתן אחד ניטל אי הדין דהוא י"ח סי' בנוב"יכתב
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 - שביל בלא כטובן - ,6 זה כבגר שלא זה ניקבהשני.

 כשר, 9( סווזטו שעליו ושהטן כולו הקורקבן ניקבכשר.

 ח % ז ח י ר 1 קם

 לכםוי כ"א בהבהמות חיות להביא לא עקרם כי אחד אברבכטוי
 כנפול יתר כל בחו אמרינן דלא י"ל לכן והחום, הקור טפניבעלטא
 שם עיין באברים רק כן בגמרא שאמרינן מה על להוםיף דלאוהבו

 זה ניקבו אבל א' םעיף שם וביור"ד זה. כנגר שלא זחענ(
 )מנ"י( זה נגד כוה דינו בשיפוע מנוקב ואם שם. כשירה זה כננדשלא
 שהוא אע"פ חולי ידי על הבשר בעובי רק החלל כנגד שלא ניקבואם
 לדינא פםק וחפר"ח שם( מ"ט מימן ויור"ד )חכ"א, כשר לעברמעבר
 נקוב עור הא הוא, חולי ע"י דשמא י"ל אז שלם בחוץ שהעורדדוקא
 ופריפה, ניקבה קוץ ידי על דממתמא השקול םפק הוה לאבחוץ

 לא שמא ם"ם שייך לא שלם עור דאם עליו תמה ז' אותוהתב"ש
 נשיפת הושפ דרך הנבלעים דרוב הפניסיים, מאברים אחדניקב
 מבפנים דכל להכשיר יש א' מםפק שלם ובעור בםמ"ג, וכ"כרש"י,
 באין דרק בזה ור"ל קוץ. ע"י טמתמא בחוץ וכל חולי ע"יממושמא
 א' ניקב ולא קוץ ע"י ושמא חולי ע"י שמא ם"ם הוה לפנינועור

 פריפה ודאי הוה בבהמה הגוף בחלל מחט ולפי"ז הפנימים,מאיברים
 דנהי פריפה מפק רק הוה זפק לו שיש ובע~ף בחוץ, שלם עור הי'אם
 שאין במקום חזפק דרך שמא מ"מ הושפ דרך הם הנבלעיםדרוב
 הגוף כהלל מחט ומוצאין נקוב הופק אם אף ומיחו יצא, פריפהעושה
 בזפק תחובה חטחפ אם אף ולפי"ז יצא, שמהזפק ולתלות להכשיראין

 אות מ"א מי' ש"ך )ועיין הר"ן כדעת להמריף יש קצת לחוץויוצאה
 בבשרו נכנם המחפ דאם כתב ד' סי' טוף יצחק תולדות ובשו"תח'(,
 עיי"ש. מרובה בהפםד אפילו להפריף יש הפנים מצד חוץ לצדיותר

 טווזטו שעליו ושומן ניקב ב' םעי' שם וניו"ד סותכ1* חפהטועד(
 שאינח כיון מתימא חוי דלא י"א שמלעיפין אווזוח של ויטומן שם,כשרה

 לעצמו יחמיר עצמו על להחמיר והרוצה כן נוהגין אין אבלבת~דה,
 דאפי' נאמר ושם מ"ו, לטי' טקום הראח חש"ך טעכ"ג(. כ' כלללהכ"א
 שיחלוק מי ואין טורשם, שוטן חכי אפילו שם המחפ עדייןמצא
 דכתב נ"ג, מימן פריפות באלו שלסח של הים ז~ת טותםו,טומן
 ולעצמו לחחמיר חלילה דלאחרים כתב נ"ב, ובסימן טוחם,דאיע
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 שאינה יתירא פמתם ע"י הכא כשומן שמחמיר טיץש
 שתטן מין דכל להורות הוראה בעלי כל נוהנין אבלטגין,
 סותם,בעוה
 ? דכנתא תדרא דיוכוג

 הנקרא הוא )כנתא פבי8( םלשון )חייא ,"( רכנתאהדרא

 ת 8 ז ה י ר ו קפ
 והמנהג מתימה, הוי ולא הוא רך עוף של דשומן אוכלו הי'לא

 ועיין )עע"ש. העוף בשומן ~קשלהקל
 בשלחי

 ודע שכוזב ב' ט"ק נבוה
 דרגלים הפנימי העור גם כשניקב היינו השומן מתימת דסהנידהא
 שר מחפ ע"י ניקב אם אבל ואתאי, נקפ הושפ דרך דהמחפלדבר
 המתפ באה דמבחוץ דאמרינן השומן סתימת מהני לא לבדהחיצון
 בחלל שנמצאת מחפ כדין הדקין לנקיבת וחיישינן בקורקבןונתחב
 להדיא להקל הפרם"נ בהגהת ז"ל סהרשאק הגאון דעת אבלהבהמה,

 שמזהיר כתב עוד ונם שם, עיינ השומן סתימת סהני בכה"ג דאףבזה
 צריך בדיקה מדינא שצריך הקורקבן בבשר בפנים נקב שנמצאדכל

 הנקב של מוף שהוא נראה דלפעמים הנקב גחתיכת ליזהרהמורה
 והוא הב' לעבר עד הנקב הווך הצד ומן מבחוץ בריא בשר עודונשאר
 עכ"ד, הנקב מצדדי נם ולחתוך ע"ז והשגיח צריך ולכן ואשם ידעלא
 ויש פירש שחיפה דלאחר כשירה מהקורקכן יוצאים תולעיםאם

 מ"ש זה סי' סוף בפסקים החדש צ"צ בספר ועיין יצחש, )ביתממריפים
 כולו או לנקב חוץ ומקצתו בנקב מקצתו הוא דכשהתולע לדינא,בזה

 לקורקבן ממש בשוה פיו כ"א כלל הנקב מן עמוק שאינה רקמבפנים
 ל"ו סי' השם"ח כם"ש להקל יש הנקב ע"פ שוליו רק מבחוץ כולואו
 דבריאה אע"פ בקורקבן להקל אין אחר באופן אבל ויאה, נבי י"ד,טעי'
 כתב והרוב"ש עיי"ש, להקל אין בקורקבן מ"ם בכה"נ להקליש

 בכרם משא"כ בפירוש הפופקים שהכשירו שוה דינם וריאהדקורקבן
 מודים כ"ע עב שהעתי הקורקבן כן לא לחוש, יש רכים שהעורותודקין
 בריאה. כמו נעשו שמחיים לה חיישינןדלא

 האי נחמן רב אמר ב' מ"ח חולין בגמרא דשנתא. הדראעה(
 דקין רש"י ופירש עליה, מגין ו,בריה להדי, דאינקוב דכנתאהדורא
 ויש י"נ הל' מהל"ש פ"ו ובהרמב"ם שם, כעגולה סביב אותוהמובבין
 הן ואלו שנכרך נחש כמו בעיגול סזו לפנים זו ומוקפין מלופפיןמהם
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 ט( דכנתא הררא בשם המעיים חלקי כל כינו חז"ל לפן(,פפד
 השור מעי ארוך, אחד מעי הם ההם הדקים כלובאטת
 בסיבוב הטונחים מטר, 60 או 40 לאורך לפעמיםמגיע
 מן מתהילים בעגול וחוזרים להכנתא מסביבועיקום

 אם לךינא הפבעת, פי עם ןנגמרים )"קבה(האיצטומכא
 המעי ואפילו כשי, לחברו אחר דכנתא ההרראנקבו
 "( כשר אותו סותמות שהכנתא במקום שנקבהחיצון

 ח פ ז ה י ר 1 קט

 עליו מגין שחנרו כשירה לחברו אחד ניקב אם דכנתא, הדראהנקראים
 דקין המעיים )פירוש דכנתא הדרא ג' סעיף מ"ו מימן וביור"דעכ"ל,

 מגין שחברו כשירה לחברו אחד שניקב שלהם( לשומן מביבשמובבין
 ומותם הוא פהור חלב שהכנתא לכנתא ניקב אם לומר וא"צעליו
 דהמחבר הב"ח ממהטטעות שכתב י"ד מ"ק תורה בדעת ועייןשם,
 לנוח הדקין שדרך במקום דהיינו במקומו לחברו אתד שניקב רקמיירי
 בחיי המעי ניזוז אם אבל לכו"ע, מ~תם ואז מתולדתו שם הכנתאמביב

 רק המתימה פהני לא אז סותם ושם אחר למקום ממקומוהבהמה
 דלפי וממילא הסתימה מהני לא התומפות לשיטת אבל רש"י,לפירש
 בזה להחמיר לנו יש התומפות כדעת א' במעיף הרמ"א שמתםמה

 עיי"ש. במקומן הם המעיים אם ולהשגיח לדקדקוצריך
 עיין כנתא היא הדקין שעל השומן ואם דכנתא. הדראעו(

 כנתא, ג"כ נקראים שהם משמע שם ז' מ"ק בעמ"ז יצחקבבית
 אין סתימה דלענין ונ"ל שכתב מ"ו מימן תשובה בדרכיוע*ין
 בו דדבוק כיון לבן כבד ה"ה סותם ג"כ דבשר קיי"ל דהאנפ"ם

 ש המונח לבן שהכבד כתבו ניקור במפרי גם עיי"ש,בתולדתו
 דריזין( )מטגען נקראים ובאשכנזית שם, כנתא קרי הואחדקין

 וואמפען(.ובאידיש)
 שלו שומן שהוא במקום אלא סותם דהכנתא והא כשר.עז(

 )שו"ת מגין, אין שלו שאינה הכנתא שומן אבל מאד, שםואדוק
 שכתב ו' ס"ק תואר בפרי ועיין שם( יור"ד בהגהת שפראמרי
 סביב כלום ממנו נחסר לא אם דוקא מותם הכנתא דשוטןדהא
 הנקב כנגד אויר כ"ש ונשאר כ"ש מהחלב ניטל אם אבלהנקב
 ולדינא שם, שם"ח ועיין טריפה, לחוץ פתוח שאינו אף השומןבתוך
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 שהשקב ניכר חופילו ,ס( פריפה טפולש נקב ,"( הרקיןניקבו
 ח ט ז ה י ר י קט

 השומן אם ובין זו מעי סנוף הוא השומן אם בין כזה לחלקכתב
 בזה. להחמיר אין זו מעי מגוף שומן שהוא דהיכא אחרממקום

 מעיים הבני צורת ונצינה מעיים(. )הבני הדקין ניקטרעח(
 מתחילה המאכל נכנם בבהמה ובעוף, בבהמה מונחים המהכאשר
 והוושפ להוושט ומתורנץ הבליעה לביוש דהיינו הוושםלתורבץ
 חדרים כמין עשוי בפנים הנרם וסוף פאנ"ץ( )שקורין להכרםמחובר
 והקיבה לקיבה סחונר וההססס להססס ומחובר הכוסות ביתוקורין
 ומונחים הסובבים דקין הנקרא ארוך להטעי ומחובר כקשתעשוי
 ולשון דיבי לסניא מחובר הוא ארוך והמעי דכנתא אהדריסביב
 שונאים הזאבים שאפילו וכחוש סאוס מקום שהוא לפי דיביסניא
 והרעי באמצע להדקין ומחובר בראשו חתום הוא ריבי והסניאאותו,
 המונחים הדקין והם דכנתא להדרא דיבי הסניא דרך מהדקיןהולכת
 דכנתא ומאהדרי דכנתא אהדדי מונח הלבן והכבד כפולה פ'כצורת
 עקום בלא שוה ויהוא האחרון המעי שהוא לחלחולת הרעיהולכת
 לחוץ, הריעי יוצא ומשם כרכשתא מיקרי הוא וגם הירכים ביןודנוק
 דהיינו הוושט לתורבץ תתילה המאכל נכנס ובעוף בבהמה, הואכן
 קראף( )שקורין לזפק וסוושפ להוויטפ הוושם ומתורבץ הבליעהבית

 לקורקבן, המאכל נכנס קפן המעי אותו ודרך קפן א' למעיומהזפק
 לקורקבן מיד הוושפ מחובר אווזא ובר אווזא כגון זפק לו שאיןובעוף

 דהיינו דקין הנקראים ארוך אחד למעי המאכל נכנסומהקורקבן
 יוצא בחקורקבן טקום לאוונו סמוך לקורקבן הוושפ שמחוברבמקום

 כפולה, פ' כצורת ממבבים ואח"כ מהדקין אחד קנה עודמהקורקבן
 להקורקבן מהזפק מחובר אחד דק יוצא זפק להם שיש בעופותוכן

 הדקין שאר משם שיוצא קנה יש בהקורקבן טקום לאותוותיכף
 ומזה אחד מזה דקין ב' ממגה יוצאין בעופות מהדקין לבסוףוממוך
 ובצד להדקין ופתוחים אחד בצד מחוברין שהם הדקין אצלומוגחים
 שבבהמה, דיבי סניא כמו והם בראשם חתומים הם שלהםהשני
 יצחק, )בית לחוץ, הריעי ויוצא הפבעת בפי מחובר מהדקיןומוף
 מ"ו(. סימן ריש אברהםובביח

 מעיין בני אומר רשב"ג תניא נ' חולין בגמרא טריפהעפ(
 שירקא כהנא רב אסר ליחה טאי כשירה, סותמתן וליחחשניקבו
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 שבהם הליחה אם ואפילו בעוה הרין וכן בתולרה,הוא
 הפפעת( )8י החלחולת המעי אם פ( פתימה איבהמותמות

 ח פ ז ה י ר 1 קפ

 כרשב"נ הלכוצא דלית בגמרא ואסיקנא דוחקא, אגב דגפיקדמעייא
 ששת כרב דלא אמיקנא מ"פ שם וגם כשירה, מותמתן ליתהדאסר
 שכל כשירה סותם פהור חלב ואם סותם, אינו ממא דתלב כרבאלא
 הבני מן אחד כל י"ג הלכ' מהל"ש פ"ו ובהרמב"ם מותם, פהורחלב
 שניקב דקין הנקראים והן בהן סובבת המאכל שפסולתמעיים
 ליחה ואפילו פריפה הדקין ניקב א' סעיף מ"ו סימן וביור"דפריפה,
 שכל כשירה סותם פהור חלב ואם וכו' סתימה אינה טותמתןשכהן
 סק"ב שם הש"ך כתב שם, וכו' סותם אינה ממא סותם מהודתלב

 עיי"ש, כשר מותם מהור וחלב בנקב תחוב עודנו הטתפדאפילו
 ועיין עיי"ש, סותם אינה דודאי עצם לאפוקי ג' ט"ק חכרתיוכתב

 ובין שוה נקב בין בזה חילוק דאין שפ"ג ב' חלק הרשב"אבתשובת
 הוא דכ"ז חיים ובשנות במק"ם ועיין פריפה, בכ"ם משופענקב
 אף ספולש כשאינו אבל לעבר מעבר מפולש הוא כשהנקנדוקא

 זה מגיעים שהנקבים עד בחוץ ומקצתו בפנים ניקב עוביהשמקצת
 ואינו זה כנגד שלא זה שהוא כל מ"ם הב' לעבר וזה זהלעבד
 כטפר ועיין שם( א' סעיף מ"ו סימן תשובה )דרכי כשרטפולש
 לתלוח ויש בדקין הנמצא דנקב בפשיפות שכתב ט"ו סי'יהושע
 דתלינן לפנים צריך אין שם בסכין דפבחא ידא משמוש עוידנעשה
 שם. ל"ו סימן לעיל בריאה דתלינין כמולהקל

 עלה דה"ה סק"א, מ"ו, סי' הש"ך וכתב 8תיפה. אעתפ(
 הא סותם אינו ליחה דדוקא דל"ת להשמיענו והוצרך וכו',קרום
 חדקין נתמסמסו אם דה"ה מ"ש בבא"ה ועיין קם"ל, טותםקרום
 בעופות למצוא רגילים כאשר הרבה וכ"ש פריפה, בכ"שאפילו

 שהוא ריעותא הדקין בעור ונראה נימוק היה חדקין בתוךשהליחה
 בוררו שהרופא עד רע הבשר אם דה"ה כתב שם והכו"פפריפה,
 ד"ם בשם הש"ך ,כתב כשירה סותם פהור חלב ואם עיי"ש,פריפה
 דאל"ה בתולדתו, שאצלו בבשר דוקא מיהו סותם, נמי בשרדה"ח
 והפ"ו בהבה"ה, הרב כם"ש בכה"ג סותם דאינו משוסן עדיףלא

 מריאה וראיח אתר אבר משל אפילו סותם דבשר ופומקחולק
 עכ"ל. התלמוד מדין דכשר סותמו ודופןשניקבח
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 8( ליריכים הרבוק במשם ניקב פריפה. 8( הבפן לחללנקב
 ארבע בערך בו ונש4%4 טקהם אותו כל ניפל ואפילוכשר,

 ואם כשר, ברקות הערך ולפי צ( הגרול בשור 8(אצבעות

 ח 8 ז ה קוריפ

 א' נ' דף חולין בגמרא הבפה לחלל טניקב חלחוליתפא(
 אותה מעמידין וירכים הואיל כשירה שניקבה חלחולת זעיריאמר
 מימן וביור"ד שם, דפבחייא כרכשתא היא רש"י ופירש שם,וכו'
 עיקום בלא שוה שהוא האחרון מעי והוא חלחולית ה' סעיףס"ו
 במה מעיים, שאר כמו פריפה במשהו ניקב אם ממנו יוצאוהרעי
 דבוק שהוא במקום ניקב אם אבל הבפן לחלל שניקב אמוריםדברים
 לצד שלא אפילו דוקא לאו הפר"ח כתב שם, וכו' כשר הירכיםבין
 וכצזב הדבוק, בסקום שלא מקרי לירכיים דבוק שאינו כל הבפןחלל
 אצבע ומלה לגדי אצבעות ב' לשה אצבעות, ד' דיבוקו בשורהרקח
כשר.

 שכתב 'קנ"ז, מי תניינא מופו"ד בשו"ת ועיין לירפייפ.פב(
 דמקום קולא שייך בבהמה דרק משמע הפומקים לשוןדמשמעות
 עיי"ש, כלל זה דין נאמר לא בעוף אבל אותה מעמידיןשהירכיים

 בכל בחלחולת פריפה דבעוף ח', דין י"מ, כלל אדם בחכמתוכ"כ
 שירכיים המקום איזהו לידע א"א דבעוף והפעם עיי"ש,מקום

 בעוף דגם לסמוך יש מניף דבצירוף כתב הד"ק אבל אותה,מעמידין
 חיים רוח במפר ועיין שם. עיין אותה, מעמידין דירכיים ההיתרשייך
 מאד ומרוקב בלוי שלה הפבעת שפי בעוף שנמתפק כ"פ מי'ביור"ד
 עיי"יט. לנכרי ימכרנה שחיפה קודם זה ראה דאם ומיים דינו,מה

 בש"ך כרנב שהרי פשופ אצבע ור"ל אצפעות. ארפעפג(
 ב' והוא לצאן הגדולה אצבע של החיצון דקישור הראב"ןבשם

 פשופים אצבעות ר"ל הרוקח שבתכ האצבעות נם וא"כאצבעות,
 שני בשיעור בזה אצבע כל לשער שיש הד"ת דעת ולפי)חכ"א(

 לילך דיש צאאל כשיעור הוא אצכע דכל הח"ס ודעתצענפימעפער,
 עיי"ש. לחומרא מקוםבכל

 ובמקום בינוני דאדם אגודל ברחבו ומשערין הגדול* 8הטורפד(
 חגוף החלל לצד שישארו שצריך כתב והפר"ח )תב"ש(, שבוהרחב
 חד' סקום באיזה נפ"ם דאין העלה פ', מ"ק בתב"ש אך באורך,עיי"ש
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 אומרים ויש ,"( במשהו אומרין יזם - השיעור יה גםניקב
 זו כרעה להכשיר סומכין מרובה ובהפסר ברובררוקא

 גם נקב. כמו רינו וכרומה המעי בשר נתקלקלהאחרונה.
 פריפה, מופו וער מעיקרו 1( מוברל מעי בה שנמצאבהמה

 ח פ ז ה י ר ו קמ

 אצבעות ד' אורך דנשאר היכי וכל ידוע מקום לזה דאין הםאצבעות
 דהשיעור בכו"פ ועיין כשר, שלם הוא אצבעות הד' במשך העיגולוכל
 וגדלו קטנו לפי רק חוא שוורים ושאר בראמים, רק הוי אצבעותדד'

 אצבעות ד' הוי דבשור הש"ך שהביא הרוקח מלשון אבלעיי"ש,
 מ"ק גבוה בשלחן גם לזה, נותנות והסברא שור אסתם דקאינדאה
 ד' דשיעור בלשונם כתב והלבו"ש והם"ח דהטור דכיון כתבט"ז,

 אפילו קמנה בהמה נכל לשער יש ע"כ הגדול, בשור הואאצבעות
 משמע לא שבש"ך הפוסקים לשון אבל עיי"ש, אצבעות בג'בגסה
 להחמיר שיש אלא להקל שאין נראה ב' ס"ק משה בימין וכ"ככן,

 דאם נראה ום"ם דוקא, אצבעות ד' שבמדינותינו בשוורים גםלהצריך
 כשהד' אף שבמדינותינו בשוורים לשער בהפ"ם להקל המורהירצה

 בדרכי )עיין לסמוך מה על לו יש מובא מצומצמות הםאצבעות
 ע"א(. סעיף מ"ו סימן יור"דתשובה

 והפר"ח בהפ"ם, לא אם נהוג דהכי הש"ך וכתב פכח1חו*פה(
 ט' ס"ק התב"ש אבל בהפ"ם, אפילו במשהו ואוסר הש"ך עלחולק
 במשהו, אפילו לאסור להחמיר יש בהפ"מ דשלא כהש"ך דהעיקרבתב
 דוקא בתב ורש"ל רחבו, רוב עד ולשער להקל לסמוך יש בהפ"םאבל
 אורך רוב אם אבל מחמירין אז ומרוחב מאורך דהיינו הכל ביןהרוב
 עיי"ש. כשירה, לבד רוחב רוב או לבדנימל

 רב שילא בר נתן העיד ב' נ"ח חולין בגמרא מופרל. מעיפו(
 הבהמה מן היוצאין מעיים בני שני על רבי לפני דציפורימבחיא
 מהל"ש פ"ו וברמב"ם שם, וכו' כשרה בעוף וכנגדן טריפה שהואכאחד
 ועד מתחילתו היתר הוא הבהמה בו שתטרף היתר המעי כ"אהל'
 העוף כמעי סוף ועד מתחילה זה בצד זה מעיים שני שנמצאו עדסופו
 בין בעוף בין מובדל הוא והרי הבד מן כענף יוצא המעי שהיהאו

 והרי ראשיו משני אחד ונעשה המעי עם ונתערב חזר אם אבלבהמה,
 א' סעי' מ"ז מימן וביור"ד שם, מותרת זו הרי באמצע מובדליןשניהם
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 העיקרי הטעי עם טתחבר בשרשו אם רמי כנמול יתרדכל
 כשר. ענין בכל ובעופות כשר, כן בסופו וגם אצבעברוחב
 חעתר( )טעי ריבא סני הנקרא מעים שני יש העופותברוב
 אחר. מעי רק אצלם איו ולפעמים טבעי, רברמעם

 ? לחוץ הטשיפ יצאו אם ייוכמ.

 אבל כשר, מאליהם וחזרו ט( לחוץ המעיים יצאואם

 ח פ ז ח י ר ר קט

 מתתילתו יתר מעי לה שיש כגון פריפה טעיים שתי בה שנמצאובהמה
 כמעי סוף ועד מתחלה זה בצד זה מעיים שני שנמצאו עד מופוועד

 בעוף בין מובדל הוא וחרי הבד מן כענף יוצא המעי שהיח אוהעוף,
 ראשיו משני אחד ונעשה המעי עם ונתערב חזר אם אבל בבהמהכין
 שם. ובהג"ה שם, וכו' מותרת זו הרי באמצע מובדלים שניהםוהרי
 כמה ממנה יצא אם בעוף מכשיר ב' דבסעיף אע"נ הש"ךוכתב
 שהוא הכא בהטא"כ הדקיה אל ומתערבים שחוזרים מיירי התםענפים,
 שיוצאים דדוקא חש"ך כתב גם שם, מ"ש א' ס"ק בתב"ש ועייןמובדל,

 טעיים לשני שדומה יתר מעי שהוא וניכר הקורקבן מן או הקיבהמן
 טעי רק יוצא אינה הקיבה דמן דכיון כשר הדקין מן יוצא אבליוצאין
 מ"ק בד"ק ועיין עכ"ל, יתר חשיב לא הדק*ן מן היוצא א"כאתד
 החלחולת מן הבד מן כענף כאצבע קפן מעי יתרת דביצא שכתבנ',

 או דניקב כיון לכ"ע דקיל י"ל אותה, מעמידין שהירכייםבמקום
 דמי כנפול יתר לומר א"א וזה מניפל חמיר לא ויתרת כשר שםניפל
 דטמתמא דתורא, בפדי שיעור גם נשאר לא וכאלו האבר כל נימלוכאלו
 עיי"ש, דמי החלחולת כל דכנטל כאצבע קפן יתרת ע"י אמרינןלא
 יתר דכל מחמת מריפה סופו ועד מעיקרו מובדל שמעי ברמב"ןועיין
 שתי נמצא דאם פ' מ"ק חיים שנות בטפר וכתב עיי"ש, דמיכנפול
 דפריפה וורדות מב' הוא דכ"ש פריפה להמסס הכוסות מביתמעיים
 שם. ל"ה סימן לעיללדידן,

 בני יצאו שם ע"ב נ"ו דף חולין בסהטנה לחהןי חטעייפפז(
 שלא אלא ל"ש יצחק בר שמואל א"ר שטואל א"ר ובנמרא וכו',מעיה
 מלמד ויכוננך עשך הוא דכתיב פריפה בהן היפך אבל בהם,הפך
 לחיות, יכול אינה מחן אחת נהפך שאם באדם כוננית הקנ"השנרא
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 ולצמצם להחזיר שקשה מפני טריפה, א( החזירם ארםאם
 החזיר אם בדיעבד אולם ההנכון, הישר במצבם המעיםאת
 כזה במקרדו לכתחילה ולכן מותר, פט( הפכם שלא לווברי

 ח ס ז ה י ר 1 קם

 ניקבו ולא לחוץ שיצאו מעיים בני מהל"ש בפ"ו כתבוברמב"ם
 כמות שיחזרו שא"א פריפה ניקבו שלא אע"פ נתהפכו ואםמווזרת,
 חדקין יצאו ב' סעיף מ',ו מימן וביור"ד חיה, ואינה שגהפכו אחרשהיו
 פי על אף נתהפכו אם החזירן ואם כשרה מאליהן והוחזרולחוץ
 פריפח, מהופכין ונמצאו יצאו לא אם וה"ה וכו' פריפה ניקבושלא

 יש שם תפור ונמצא לבשר עור בין המעיים נמצאו אם וכןובהנ"ה
 שם ניכר ולא תפירח שם גמצא לא אם אבל ונתהפכו, שיצאולחוש
 בפתחי עיין עיי"ש. כשירה, ריעותא שום שם ניכר חי' ולאשנקרע
 רק ביצא אבל חדקין, שאר ביצאו רק דם"רי ד', ס"קתשובה

 מהר"ם )שו"ת לאסור אין האחרון והמעי החלחולת שהואהכרכשתא
 הוחזרו דאם שכתב ה' ס"ק בתבו"ש ועיין נשח( סי' חיורשדשיק

 מיר בחוחזרו אלא להתיר שלא בהפ"ם שלא להחמיר ישמאליהם
 יש זמן איזה במקומם שלא בחוץ כשנשוזהו אבל בחוץ, נשתהוולא
 להקל יש בהפ"ם אבל מאליהן, בהוחזרו אפילו בהפ"מ שלאלחוש
 דרך מעיח שיצאו ובתרנגולת עיי"ש, רב זסן בחוץ בנשתהואפילו
 מחרש"ל( בשם ד', ס"ק ובפת"ש ח', ס4ק )באה"פ פריפה הפבעתפי

 ע"י לחוץ חפבעת פי דרך האם שיצא בעוף נמצא פעמים כמהאבל
 בין דבזח כאן האטור מעיה יצאו בכלל זח ואין חביצח לידתקושי

 ובד"ק לבונה, )עצי כלל איסור בזה אין החזירח לא ובין בידהחזירח

 דבעינן ה' ס"ק ותב"ש ה', ס"ק ופר"ח ש"ך עיין החזירם.פח(
 אבל חפכו, שלא לדקדק לבו אל שם בידו שהחזירן האישדאותו
 דמסתמא אמרינן לדקדק אדעתיה אסיק ולא כשהחזירןבמתמא
 שכתב י"ב, אות ברכח במחזיק גם ועיין )נוע"ם(, עיי"שנתהפכו
 וחחזירן כ% הפך ולא מאד שדקדק אחר ההזירן דאם בזהלדינא
 לאו או נתהפכו אם נסתפק שלא אע"פ בלא"ה אבל כשירח,כסדרן
 עיי"ש. לאסור יש כסדרן להכגיסן דקדק שלאאלא

 שכתב ו', אות ב"י בהנהת בכנה"ג ועייז הפספ. וולאפפ(
 ועיין לדינא, עיקר ושכן לחכשיר ברור הדבר בהן, הפך שלאכשיודע
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 הבע"ח אח לשחופ אלא המעיש בחחזרת לפפל ר12איםאין
 לעוף בהמה בין מינה נפקא ופפין אומרין, ויש זדןבמצב
 פי רעל מפני נ"0 )""ץ בעוף נשנה שהרין ומה זתברבר
 שיש לעורר צריכים ולכן צ(, בעאות א מקרה שכיחירוב

 חגד~יפ( )התרפייפ העו8וון את מטרסים שהנכריםמקומתע
 יהער נפש בעל וכל קאייף"ץינער, הנקראים שישמנו,בשביל
 להוץ, המעיים רחיפת של תשש מפני כאלו עופותמלאטל
 חשש מירי מקום מכל בקיאים המה בזה שהעומקיםאעפ"י
 שהמתעטקים מפני מ( שמתירים פוסקים יש אבל יצאו.לא
 מעיים. בבני נוגעים תינם בטירום בקיאיםבהם

 ח פ ז ח ורי קפ

 סיים ובסוף בזח ט"ש רע"ד, אות פא"פ הרא"ש על חטודותבדברי
 עכ"פ מ"ם זו בבדיקה ואא"פ עלה למיקם דליכא ניטא אםדאפילו
 בפר"ח ועיין עיי"ש, להכשיר ברור הדבר בהן הפך שלאכשיודע
 כשהכנימם אם ואפילו פריפה מבחוץ אפילו דגתהפכו שכתב ו',ס"ק
 תקנה אין שוב נתהפכו ההכנסת שקודם כל מ"מ כטדרן חכניסםלפנים

 דאין כתב סי"א, תורת הדעוו אבל עיי"ש, כשהחזירם אףלהחזירם
 אם קצת היפוך רק הי' לא אם אבל גמור בהיפך רק בזהלהחמיר
 עיי"ש. לחקל יש כסדרן ונכנסו למקומן אח"כחזרו

 כתב כ"נ סי' חיור"ד לאברחם חסד בשו"ת ועיין פעו5ות.צ(
 שחפוה, לפנים שנכנסו וקודם לחוץ מעיה בני שיצאו בבהמהלהקל
 לה שיש כיון כשרה, ונתהפכו חוחזרו שלא זטן דכל פשופדהדבר
 סעיה שיצאה תרנגולת אבל עיי"ש, בהיפוך שלא חזרה ע"יתקנה
 זכור בספר )עיין פריפה, שחזרו קודם ושחטוה חפבעת פידרך

 סי' ד' אות מערכת זבח תורת בספר גם אלקלאי( סהר"אלאברהם
 בין הוחזרו בשלא להפריף המחמירים כדעת דחעיקר ו', סעי'מ"ו

 בספר וגם עיי"ש, הפבעת פי דרך ביוצא ובין שבעור נקב דרךביצאו
 ג"כ כצזב פ"ז, הלכה סוף סהל"ש ו', פרק הרמב"ם על רוקחמעשח
 שהוא כיון הוחזרו בלא להכו1יר סובל השכל דאין משום בזהלהחמיר
 עיי"ש. המאכל ימובב דאיך לחיות לה א"א כך שבעודה כשטשברור

 ז"ל, אבורב"י סהר"י שהחכם הכנה"ג כתב וצפתיריפ.צא(
 יצאו לשמא וח"ה מעיים לנקיבוו לחוש שיש ססורסים תרנגוליםאסר
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 : פשחפ טטני ופועות טרטות וטצאו אט דטל*
 שאין הת* הרין מעיים, בבני ובועות סרכוון נמצאואם
 הפנימיים אברים ביתר וכן במעיים, אוםרות ובועתע צנ(טרכות
 וספחת בועתע מיני נמצאים לפעמים אמנם הריאה,מלבד

 והיינו טריפה, הוא וה ומפני הרקים המעים אתהסותמות
 אב5 המעים, תפקיר את המעכבות גדולהע הן הבועתעאם

 שיש לבדוק נוהגין ר4*נו זה, אטור בכלל אינם קפנאבועות
 ח פ ז ה י ר ו קפ

 חודש, י"ב עליהם עברו שמא ס"ם דהוה השיב והכנה"גונהפכו,
 נרע דהא כלל, ם"ם הוי לא דהא כתב והפם"ג הב"ם, ניקבו לאושמא
 העולם ום"ם שם(, בתוספות ע"א מ' דף )כתובות הוא חד ואנסמשם
 כלל יגיע שלא ורואה בכך הוא בקי אומן שהוא דטאחר נזהריןאין
 בישועות ועיין הסירום, סעת יב"ח זמן להמתין וא"צ סעיים,לבני
 בעל לנל שראוי והעלה הנ"ל הכנה"ג בדברי מ"ש ה' ס"קיעקב
 אבל המסורסים, תרנגולים לאכול שלא בזה לעצמו להחמירנפש

 שלא ידיו לאמן יודע דאומן לוסר דאפשר להחטיר בידינו איןלאחרים
 להם יאמר מי בדבר הירטר נהגו ישראל שכל ומאחר המעייםיתחפכו

 וכמחזיק ז' ס"ק דעת ושפתי מזה בכנה"ג ועיין עכ"ד, תעשומה
 ג' אות הבושם בערוגת ועיין עיי"ש. לדינא שמתירים מ"ז אותברכה
 רק מסורם תרנגול לקנות שלא לכתחילה ליזהר נכון דם"משכתב
 אם אבל התפירח, מקום ניכר ולא התפירה חופ בלה שכברלאחר
 יודע נכרי המסרם שמא לחוש יש בלה ולא קיים התפירה חופעדיין
 שמא למוכרם ממהר לכן שנתהפכו או הפנימיים באברים שנגעבנפשו
 עיי"ש, זה מחשש לאפור אין ודאי בדיעבד אבל לכתחילה וה וכלימות
 יסות שבכל דאף שכתב תר"ה סי' למפה באלף אפרים בממהועיין
 יש יו"כ בערב אבל חוששין, ואין קסורסים תרנגולים אוכלין אנוהשנה
 עיי"ש. אותם טלאכוללמנוע

 יוצאת סירכא אם ו' םעיף שם וביור"ד טעחפ. פני סרטותצב(
 או לדופן ונסרכת בסהטהו שנקובתן אברים בהטאר מאחד אומהדקין
 שם, ובהג"ה בריאה, אלא וסרכא בועה אשכחן דלא כשר אחרלמקום
 המעיים נסתסו ידן ועל הרבה בועות ימצאו שלפעמיס לדקדק ישום"ם
 באות. בדיקח דצריך מהנו"ב מ"ש פת"ש עיין שם. וכו' מריפה חיאואז
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 הבשר נמצא ואם ואנו,טות גרועות יותר הכי כאלו, 5ג(בועות
 )הנקראיפ בבריפוזות אולם כשר. מ( מספיק במצבמתחתיהן
 ,טאצלן מפני ענין, בכל לגמךי שמכשיךין כ*י ישקאפשקעפ(

 באופן זו רעה על לסמוך קשה אבל עוברת, מתלההיא
 הוראה. בעלי אצל המקובלים שונים אופנים ישהבריקה,

 ח 5 ז ה י ר 1 קפ

 שפתי )עיין הסרכא כנגד מחפ או קוץ בה אין אם הטרכא שבאאבר
 עבאה"פ לאו, או אברים בשאר סרכא דין יש אם הדין בגוף אמנםדעת(

 שפסקו ע"א סעיף שם ושם"ח צ"ז ס"ק ל"פ סי' ובתב"שופת"ש,
 כל בכהטהו שנקיבתן אברים בשאר אף סירכא כל לאסורלהחמיר
 לטקום שדבוקה או ומשמוש במיעוך ניתקה ואינה אחר למקוםשנמרכה
 בלא סירכא אין דס"ל הם"ד לדעת לחוש קיי"ל דאנן טירכא, בלאאחר
 בשאר בסירכא להקל שכתב זה סימן סוף בסהרשד"ם ועייןנקב,
 בשאר כהטא"כ סירכא אוסר מאד דק שעורה בריאה דדוקאאברים
 בזה, שצ"ע שכתב ל"ג, סי חיור"ד בח"ס ועייןאברים,

 צריך אם לענין והח"ס תשובה בפתחי עיין 15קווו. שלה*צג(
 ספר בשו"ת ועיין מהם. שלשה רק לבדוק דסגי או הבועות כללבדוק
 לסמוך ואין כולן לבדוק שצריך התשובה בתחילת שכתב ל"ד סי'יהושע
 ויש מקולקלים בועות יש דהא שווין הבועות כל דאפו שלשח בדיקתעל

 די כי סירכות ע,טרה בה שיש בריאה ניםא האם מקולקליםשאינם
 וה דבר הנבדקים שלשה ש יניח והמותר ולבודקם מהם שלשהלמעך
 שהגאון בסופו כתב אך וכו' בתולעים רק מקום בשום מצינולא

 צדק צמח בשו"ת גם עיי"ש, מהן ג' כבדיקת מכשיר הי' ז"למזלאפשוב
 היא ולהלכה מהס, שלשה לבדוק דסגי העלה מ"ז סי' חיור"דחדשות

 הוא שתחתיהן שהעור ונראה בועות ג' רק בדק לא אם בדיעבדאס
 י"ג, ס"ק )דע"ק בדיעבד, להחמיר אין הדקין שאר ונאבדו ויפהשלם
 תשובה ובשו"ת ל"ד סימן שני חלק ביור"ד חיים דברי בשו"תועיין
 לנהוג והעיקר שם, ופלאים בגדיים בועות בדין ה' סימן יור"דשלמה
 האחרונים. כדעת ביותר וחגרועים הגדולים הבועות כללבדוק

 שכתבו הכרמל וההר מחתב"ש מ"ש בפת"ש עיין טפפיק.צד(
 בועות בהם יש אם בדיקה בלא הדקין להשליך העולם דנוהגיןדמה
 בהדקין בועות שיהא הקיץ בימות הוא המצוי מיעופ כי הוא נכוןלא



 זפחיפ שלטקופן848

 2 פרקיפ טהפ נפצא אפ רעלא,

 שפא רחיעונן פתפה בופקים שנטיפואען לפוזטפ1"(
ניקב.

 ח פ ז ח י ר י קם

 עיי"ש, מהם ירחק נפשו שומר ע"כ הריאה מסירכות יותרושניחין
 אין בתרנגולים אכל אווזות, בבר הוא שכ"ז י"ב, ס"ק כתב חדע"קאבל

 חסידות מידת שום האין חקיץ בימי אף בדיקה להצריך כלללהתמיר
 של בדקין גדולות הרבה ב~ות נמצא ואם עיי"ש, בקיץ נם זהלבדוק
 רובא כי הבועות בדיקת ע"י להכשיר אם להתיישב חמורח צריךעוף

 גוף גם הוי כאלו גדולים פאקי"ן מלאים שהם המעיים אותןדרובא
 ויש וקשה גישוואלי"ן ממש הבועות במקום שלא אף חדקין שלהבשר
 צ"ח(, מ"ו, תשובה )דרכי גוררו שהרופא רע בשר בכלל שהואחשש
 שעל ידוע שהוא בחכבד פאקי"ן נמצאו שאם להבודקים לחעיר "1ובוה
 החיוב הוי ואז בהדקין נם הפאקי"ן כאותן יהי' שלא ימלפ לא רובפי

 הנקראיפ אווזות בבר שכתב השלחן בערוך ועיין הדקין, גםלבדוק
 שם. עוברת מחלה שהוא מפני ענין בכל מכשירין)קאפשקעם(

 שנמצאת מחפ ד' מעיף מ"ו מימן וביור"ד פדקיפ. טה1צה(
 של גרעין נמצא אם וה"ה שם. ניקב שמא דחיישינן פריפהבדקים
 עיין זה( בסימן דינים בקיצור חיור"ד )מהרשד"ם מחפ כמו דינוושמרה
 מרובה בהפטד להכשיר והמ"ז מהש"ך שכתב טח היפבבבאר
 ועיין שם, עיין באתה ומשקין אוכלין עם דאמרינן תחובהבאינה
 הדקין לאורך מונח המחפ אורך אם דוקא דזה שכתב ז', מ"קבתבו"ש

 וכ"ש הדקין לרוחב מונח המחפ אורך אם אבל בהפ"ם, להכשיר ישאז
 בשו"ת ועיין עיי"ש. בהפ"מ אפילו להחמיר יש לצדדים נדחק הואאם

 בהפ"ם אפילו להקל אין מקום דבכל שכתב קנ"ז, טי' תניינאפופו"ד
 דרחבים גסה ובין דקה בין בחמה של בדקין אלא לארכו, מונחאפילו
 בדקין אבל גיקב, שמא חיישינן %א ולומר בחפ"ם להקל יש לכןהן
 בודאי גדול דבר שתוא במחפ ובפרפ ברחבן קצרים שהם עוףשל

 לאסור ויש ניקבה שמא לחוש יש צר במקום שחולכת דכיוןמטתברא
 דגם שכתב פ"ז, ס"ק תורה בדעת ועיין עיי"ש, בחפ"םאפילו

 דאין הפוסקים מסתיםת נראה ושכן מונח בנמצא להקל ישבתרנגית
 דתולעים א' ס"ק בדע"ק ועיין עיי"ש, לעוף, בהמח בין בזחחילוק
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 : ופעוף 55מתפה הרגל טישת רעילב.

 : והוא הלקים להמשה בכלל נהלק ט( דשפנלםךיפת
 אמצעי, עצם נ( )ארכופה(, התהתון עצם ב( הפרסוג עצםא(
 כל הזה בהלק "ארכובה", אסיתא. עצם ה( העליוון עצםד(

 ~מעלה הראש. עם שנמכרת התפ ווה כשר, שישברפקום
 ה 5 ז ה י ר ו קפ

 ותולעים בדקין גקבים מצא אם אך מותר, לכ"ע הדקין בהללשנמצאים
 דאמרינן להתיר כתב י"ז ס"ק ל"ו סי' דהש"ך מהלוקת ישבתוכן
 עיי"ש מהמיר ל"ה מי' שור והתבואת בריאה. כמו ניקב שהיפהדלאהר
 המור דעוף לאה"ש הנקב לתלות דאין בזה לההמיר יש בעוףוגם
 עיי"ש. מבהמה זה לעניןפפי

 שנהתכו בהטה במשנה א', ע"ו, הולין בגמרא הרגל. טריפתצו(
 נשבר פסולה, ולסעלה הארכובה מן כשירה, ולמטה הארכובה מןרגליה
 שהיפתו אין לאו ואם מפהרתו שהיפתו קיים הבשר רוב אםהעצם

 הנחתך עצם והוא התהתון בירך עצמות שלשה רש"י פירשמפהרתו,
 ארכובה נקראת ארכובה ואותה הבהמה, כשמפשיפין הפרמותעם

 הגידין וצוסת האטצעי עצם הימנה ולמשה הראש, עםהנמכרת
 קוליונ הוא והעליון הראש עם הנפמכות ארכובה לפרק ממוךבתהתיתו
 מן הרגל נהוקי י"ב, י"א, הל' מהל"ש פ"ה וברמב"ם באליה,התהובה
 ארכובת זו באי מוהווק ולמפה הארכובה מן פרפה, ולמע~ההארכובה

 מן למעלה העצם נשבר לגוף, הממוך הירך סוף שהוא בארכובהאמרו
 תפל שנהתך כמת יה הרי להוץ רובו או כולו יצא אםהארכובה
 של היקפו ורוב עביו רוב האה העור או הבשר היה ואםפריפה,
 והלך שנשבר העצם מקצת נפל ואפילו מותרת זו הרי שנשברעצם
 התההשן ברגל, יש פרקים שלשה א' סעיף נ"ה סימן וביור"ד עכ"ל,לו

 מסצו ~כעלה ארפו5ה, ונקראת וכו' הפרמות עם שהותכין מחוהוא
 והוא שלישי פרק מפנו ולמעלה וכו' שיק הנקראת והוא שניפרק

 אלו פרקים הג' דמבלעדי ~דעת שם, וכו' קולית ונקרא לגוףמהובר
 ובקךף הפלפימן שבו בסופה להארכובה במחובר אהד פרק עודיש

 שהארכובה הארכובה, בכלל והוא האצבעות עם הרגל כף בומהובר
 שעוסד העצם הוא והב' הכפקש התהתון הפרק הוא א' פרקים ב'כלל

 המשניות ובפירו.ט ת' משנה פי"ד כלים במשניות ועייןבמישור,
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 בתחתיתו הגירין וצוטת שוק, הנליא תקוא ב' פרקממנו
 הנקרא קטן עצם יש הללו פרקים ב' ובין לארכובה,סמוך

 הפומקים רוב לארכובה, ערקום בין נשבר ואם"ערקום",
 הפוסקים לרוב בזה גם - גופא הערקום תוךמכשירים.

 ח פ ז ה י ר י קמ

 הפומקים שנסתפקו מח ידוע והנה מהרש"א, ובגליון שם,להרמב"ם
 נ"ה סימן יור"ד ט"ז )ועיין הבהמה של הרגלים פרקי לשמותבנוגע
 ובפירוש רש"י, בפירוש ע"ו חולין בש"ס הדברים ומקורישם(

 ועיין הרא"ש, תשובת דחולין, י' ובפרק שם להרמב"םהכהפניות
 באל"ף ארכום י"א דבכורות, ז' ובפרק שם, חולין ישראלתפארת
 עורקמא איתא כ"ח מגילה בש"ס אולם ארכובה, מלשון עו,במקום
 מתכנסים שהגידים ע"ש הכא כן וכמו שלולית רש"י פירשדמיא
 פרם"ג יעייז עיור, )עיין עיקימא, שיי שם בחולין הוא וכן זה,בפרק
 שבור נמצא ובאם שם( נ"ה סימן לבינה אם ובספר הר"אוגליון
 נ"ה סימן ביור"ד כתב מיתה לאחר או מחיים נעשה אם יודעואינו
 אינם ואם מחיים, שנעשה בידוע שחור המכה מקום אם י"ג,סעיף
 תולין שרצצה או שדרסה כמו לתלות במה יש אם עליו לעמודיכולים
 כ"ד כלל אדם החכמת וכתב עכ"ל, מספק אסורה לאו ואםלהקל,
 שיש כיון כרמ"א להנוהגין אפילו כשר קיים ובשר עור דאם פ'סעיף
 קודם בידוע דדוקא לומר יש שפיר מיתה לאחר שמא ספקעוד

 ס"ק במק"מ וכתב עיי"ש, בספק לא אבל זו, כדעה נוהגיןהשחיפה
 או ישן שחורות שדואין מכבר שהוא שניכר שחור דדוקא ונ"ד,נ"ב,
 ראי' אין לחור קצת נוטה אפילו אודם שיש במה אבל מכה,גגלד

 מיד כשנשבר להיות יכול לשחור הנופה דם דצרורות מחייםשנעשה
 שחיטה קודם דנשבר חילוק דיש כתב וגם חם, בעוד שחיטהלאחר
 לאחר מיד נשבר ואם כדיו, היפב שם משחיר תיכף נשחפהאפילו
 עיי"ש, כדיו ולא העור תחת קצת רק משחיר מפרכסת בעודהשחיפה
 באופן שבור שנמצא מיירי זה דסעיף שכתב ל"ג ס"ק בפר"חועיין

 עיי"ש, לחוץ העצם רוב ויצא חופף ובשר עור שאין היינוהמפריף
 לסמוך לצדד יש שבת וצורך דבהפ"מ שכתב ס"ח ס"ק בדע"תועיין
 אף ממש שחור המכה פי הי' כשלא להתיר שכתב גבוה שולחןע"ד

 שחיטה לאחר שנעשח יותר לתלות קצת בהשחור וגם אדוםכשהוא
 אם שכתב מה פ"ז סעיף שם בבאח"פ ועיין עיי"ש מפרכסתבעודה
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 חהבשר העור שאם ננ~שינן ולכן ~י(, מחמיר הש"ך אבלכשר,
 שלפים נמצאו אם הגירין צומת בריקה ע"י להכשירשלמים,
 להש"ך אפילו ונקשר בהזר העמנם בהפ"מ, שלאאפילו
 צ"( לשוק ערקהם בין נשבר - הגירין. צומת בריקת ע"יכשר

 ח 5 ז ח י ר 1 קמ

 לדינא שכתב כ"א מ"ק דעת שפתי ועיין לעוף, בהמה בין הילוקיש
 בם ודע שם עוד וכתב עיי"ש, לעוף בבהמה בין חילוק אין זהדבכל
 שהוא קשקשים לו שיש הג' ועצם וירך, קולית, פרקים ג' ישבעוף
 שם. הראש עם הנמכרת הארכובהנגד

 ראיוה כמה והביא הפ"ז על הש"ך וחולק טחטיר. ההפ"ךצז(
 שם הש"ך כתב עוד הרא"ש. דברי שמוכיחין כמו פריפה,דבערקום
 מן שלמעלה צו"ה חשש משום בערקום יותר מחמיר פ"ו סי'דבש"ד
 דאף חמור יותר ולפי"ז הגידים, יתקלקלו השבר דמחמתהערקום
 עיין מצ"ע, הפריפות דאין כיון מהני לא ידבקו יחדיו שבר אלשבר
 שהעלה ל"ב, מעי' י"ז, סי' העזר באבן מאיר בית בספר וגםשם,

 ועיין גופא, בערקום ומכ"ש לערקום הארכובה בין בנחתךלאמור
 לדינא והעלה זה בענין שהאריך מה ז', אות ברכה מהזיקבמפר
 נחתך או בנשבר אף להקל יש בהפ"ם אבל לאמור, יש בהפ"םדשלא
 אף להקל יש התחתון לעצם הערקום בין נחתך ואם עצמובערקום
 וגם החיצונים, בצוה"ג יבדוק כזה אירע אם ולכן עיי"ש, הפ"םבלא

 על והב זר במפר ועיין י"ג( מעי' א' מי' בלבו"ש )עייןהפנימים,
 עם ברייתו מתחלת הארכוכה חסר דאם שכתב סק"א נ' כללהאו"ה
 שהביא הם"ד בדעת תלוי דזה די"ל להכשיר יש אם צ"עהערקום
 האמצעי עצם ובחמר האמצעי לעצם דומה זה דערקום סק"אהפ"ז
 שם. כו' יהודה בית חנוך בשו"ת ועיין עיי"ש להפריףקיי"ל

 שליסים נשארו כשצוה"ג אף ר"ל לוווק4 ערקום 5יןצח(
 אדם בחכמת ועיין א'( מ"ק )מק"ם נופה, בשוק נחתך כאלופריפה
 בעוף אבל בבהמה רק שייך לא זה דכל בפר"ח וכתב שם, כ"ד,כלל
 כתב עיי"ש, לשוק ערקום כבין דינו שם שנשבר וככ"ם ערקוםליכא

 קאי וזה פריפה לקולית השוק בין נחתך ואם בשו"ע מ"שהפרם"ג
 לדינא ומ"ם טמנו, כלמעלה דינו הפרקים דכין קמייתי לדעהאפילו
 מכח ודאי ולא ספק אלא הוה לא וק~ית השוק בין דגם נפ"םא*ן
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 והבשר העור חם ונקשר בחזר אולם אצר, עלמאלכו5י
 החץ ה8רק 1"פוק, - הגירין. צומת בריקת ע"י כשרש5מים
 שיעו תוך העצם נשבר אם א( אאנים, לשלשהמחו5ק
 נקשרו אם או5ם טריפה, ונקשר הזר כשלא הגירין,צחמת

 בריקת ע"י ובבשר בעור ריעוחא אין וגם כהוגןהשברים
 אמ בבהמה מכשירים ויש קצת, בהפטר כשר הגיריןצומת
 שלא השברים נקשרו אפי5ו ובבשר, בעור ריעותאאין

 הנירין, צומת משיעו "5מע5ה" השוק בנשבר ב(כראוי.
 ונם כ5ל נקשר ש5א היינו מריפה, לריעותא בתרתירוקא
 אטו, מרובה בהפסר אפילו ראז ובבשר בעור ריעוהאיש

 - ובבשר בעור ריעותא אין אך השברים נקשרובלא
 שאין במקום להכשיר נוטים ויש כשר, גרול וצורךבה8"מ
 בעו ריעותא ויש כראוי ש5א ובנקשרו 5אטר,מנהג
 אין אב5 כוצנן שלא או - ובבשר בעור ריעותא ישאפילו
 בנשבר נ( בהפ"מ. שלא אפילו כשר - ובשר בעורריעותא
 כהצגן, בנקשרו אולם מכשירין, מרובה בהפטרובבשר,
 סביב ובשר העור שיהא פנים כ5 על צריך הערשם,תוך

 ש5 )פוקיפ( הקצוות שתי בנשמטו אב5 שלמים,השבר
 ובשר עור שיהיו צריך אין נשברו, ולא מזה וההקולית
 רינו "הקולית", - כנשבר. שרינו שמובר מי וישש5מים,
 כמה יש מהם אחר ובכל ונשבר, נשמפ, : 5שניםמחו5ק
 ממקומו שנתק א( הקו5ית עצם א( : שונש ואופניםפרמים

 ח פ ז ח ורי קפ

 כת"ק הלכה שמא לאיסורא ס"ם דהוה ואפשר אהדדי, דיוקיםדמהיי
 עיי"ש. דחרא"ש, הפרושים שני מכח כלמעלה הוה הפרקים ביןושמא

 שניתק הקולית עצם ב' סעיף שם וביור"ד חקאית.צפ(
 דאיעכיל וחוא פריפה מדוכתיה דשף דאפמא בוקא ותיינו וכו'ממקומו
 מפורש הניבים ונתעכלו הירך שמופת איסור והנח שם, וכו'ניביח
 מהלם"ם, שנאמרו פרפות מהי"ח והם דאורייתא איסור שחואבגמרא
 איעכול ולא איפסק ולא בבחמה אפילו ירך שמופת סדינא אוסרוחב"ח
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 רשף ראפמא "בוקא נקרא זה בנוף, הבורוטמקהם
 נתעכלו אם ויוקא ב( מריפת רןא נח( )"~עמרוכתיה"

 בקיאים אנו אין רעכטע הימ"א וכתב ש, הניבים)נרקפ0
 ובה8"מ פריפוע ירך שטופת כל ולכן בניבים,בבריקה

 ח פ ז ח י ר ו קם

 דוקא אלא מיפרף דלא ופסק עליו השיג והש"ך פריפה, אפ"הניביה
 דאף שכתב א', סעי' א', סי' בלבו"ש ועיין שם, עיין ניביה,בדעיבול

 שנמצא רק כלל מתנדנדת ואינה בהאסיתא היפב דבוקה הבוכנאאם
 הבוכנא ושאר רחבה קצת דהיינו מהבוכנא עצם מקצת ונשברשנפסק
 או שנתעכלו וכל יחשב שמופה בכלל ג"כ זה בהאסיתאדבוקה
 ק"ח, סי' ב', חלק שלמה בית בשו"ת ועיין פריפה, הניביםנפמקו
 נתעכלו ולא ויפים שלמים הם שהניבים דראו דהיכא וכתב בזהמ"ש
 במקום שם הניבים נתעכלו אם אך ס"ם, דהוה כהפום להתיריש

 עצמה הבוכנא אם ולענין לאסור, יש מהבוכנא קצת שנחמרההוא
 בזה נסתבכו בחפנים שכתבתי אצבעות ד' של לשיעורמצפרפת
 תנינא פעם פוב בספרו קלוגר שלמח ר' הגאון האחרוניםחפומקים

 ודעת מעפ )מקדש להכשיר אפשר בחפ"ם אולם להחמיר, כתכ נ"וטי'
 עיי"ש(.וערח

 להרמב"ם הפומקים, מחלוקות יש הניבים ובענין הניניפ.ש
 והר"ן: ולרש"י אמותא, הכף מעצם היוצאים הגידים הםוהשו"ע:
 לשון ניביה גרסינן אם תלוי ושיפתם הבוכנא, עצם שבראשהגיד
 )חולין רש"י לשיפת גם לחהפ הפרם"ג וכתב רבים, לשון ניבי אויחיד,
 שמחובר שבראשו גיד - ניביה איפסיק בגמרא מ"ש שפירש ב'(נ"ד
 דבין הפרויפים, כשני להחמיר יש דינא ולענין מאד, הוא וקפןבחור

 אף דפריפה הקפן הגיד שנתעכל ובין )מאסותא( היתירותשנתעכלו
 בשם כ"ג אות הב"י על בכנח"ג ועיין מדוכתיה, שף אםבהפ"ם
 בבוכנא ושריפות חיכוך יש ואם נשממ, אם להכיר איך אליעורהדסהעק
 הניבים ביד ממהש ניפלו אם וכ"ש עיי"ש, ופריפה מדוכתיה שףודאי

 ניפלו ואח"כ חניבים נפסקו אם וח"ה עיכול שום בלי אףדפריפה
 סעי' שם הבאה"פ וכתב ה'( ס"ק קדושים )דעת דפריפה, נתעכלואו
 כפשפיח ו,שף ל"ש מדוכתיה שף הוא חכל קם"ד דף דמהפ"א בשםב'

 ה"8 שנתחבר אלא באסיתא עומד או מצד רק באסיתא עומדואינו
 עיי"ש. מדוכתיה שף נקרא ואפיתא בוכנא ביןחלל
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 וב,*" וטחניי ובעינן ובם ג( קא4 וקנינ~ם בריכעז ,ן"י *עטנ*טטי
 לשלו,טה מתחלק שנשבר הקולית עצם שלמים,יהיו

 או אצבעות ד' של שיעור תוך נשבר אם א( :אטנים
 בתנאי אפילו בעות; ואחת בדקה; הטתים בגמה;הנח*לין
 עיכול חשש מחמת ; אםור השבר נקשר אם היינואחר
 קב( מכשיר הש"ך מרובה בהפםר אולם ; בנשטמ כמוניביה

 ח פ ז ה י ר ל קט

 שמביא ח' סעי' שם תשובה בפתחי ועיין חניטיפ. *דיקתקא(
 שם שנשאל י"ז סימן סוף יור'יד חלק תניינא ביהודה נודעתשובח

 בקיאוה על ניביה איפסק בלא חד,ט ופרי רש"ל על לממוךאם
 מודה הרם"א נם מרובה דבהפסד לדעתי והשיב נתענלו, שלאשלנו
 בפירוש כן כתב הרם"א הלא בזה חידוש פה יודע ואינו עיי"ש,לזה
 ולא בנשמפ דכ"ז ב' דין א' סימן בלבו"ש ועיין עיי"ש. דבריובסוף
 אבדיקותינו לסמוך אין בהפ"מ אף הניבין נפמקו אם אבל הניביןנפסקו
 שמביא בסופו סעי"ד שם תשובה פתחי בתשובת ועיין עיי"ש,בזה

 מחברתה גבוה אחת שירכה בהמה בענין נ"ז סימן מופר התםתשובת
 בשו"ת ונתב עיי"ש, ישר הילוך והולכווז כלל צולעת אינהוהיא
 די"ל השואל הרב שם וכתב זה בענין ע"א סי' חיור"ד צדקשערי
 למעלה, נבוה הוא והשני כתיקונו א' ירך אם רק בזה הקיל לאדהח"מ
 לחוש יש מחבירתה נמוך הוא והב' כתיקונו הוא דא' בהיפוךמשא"כ
 ועיין עיי"ש, חשש דאין י"ל בכה"ג דגם כתב ז"ל והואלשמומה,
 הכנה"ג בדברי מ"ש נ"מ סי' סוף חיור"ר החדשות צדק צמחבשו"ה
 בוקא אם הבהמה בחיי וניכר שידוע שכתב נ*ד אות ב"יבהגהת
 השני מן יותר כחוש הוא צד אותו שלעולם לפי מדוכתיה, שףדאפמא
 הבשר, להתיר זה על לסמוך דאין לדינא בזה שכתב מה שםעיין
 בדמשק ועיין עיי"ש, בזה חכנה"ג דברי גם לצרף שיש כתב לסניףרק

 זה. בענין מ"שאליעזר
 נראה חש"ך מדברי הפרם"ג כתב טחפ'עצ. טפשיר השו"ךקב(

 בעיכול, בקיאין וא"א מדוכתיה שף בין החלוקוח לנל קאידהרב
 יש דחילוק חש"ך כתב וע"ז בהפ"ם, התיר בכולם לגוף ססוךובין
 אף לגוף ובטמוך בהפ"מ, דשרי הוא נעכל ולא נפסק לא אם דוקאבשף

 ובד"מ בת"ח וחנה בחפ"ם, להתיר יש נתעכלו ויא אלאשנפמקו
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 אפילו או כהוגן השבר נקשר היינו אחר; בתנאיאפילו
 ; הניבים בדיקת ע"י שלמים והבשר העור אך כראוישלא
 בנשבר ב( ; מרובה בהפסך שלא אפילו להכשיר נוטיםומצ
 השיעור כמן - בעליונוץ מהבןכנא רהוק הקיית()עצפ

 מצומת למעלה שנשבר נשוק כמו רינו - לעילשבארתי
 נשמפ ולא נשבר ולא הניבים נתעכלו ואם ג(הגירים;
 ואם ; כן לן קיימא לא אבל מחמירים יש )"בופפ(העצם
 נשמטה אימתי להכיר אפשר חשי שמהמה נמצאתהבוקא
 מפק משום להתיר יש השחיטה; לאתר או מתייםאם

 לומר תמצא ואם ; נשמטה שתיטה לאתר שמא ;ספיקא
 הניבים. נתעכלו לא שמא -מתיים

 ח פ ז ח י ר י קמ

 כן, לומר הש"ר למד ממה וא"י כלום מזה גילח ולא הרב דיברלא
 בלא קאי הפ"ם, באין להחמיו דפוב להש"ך חטכים פ' אותופר"ח
 בהג"ה דהרב כתב פ"ו, אות פ"ז בלל במנ"י אמנם בשף, והיינונפטקו
 כן ואינו אומר, בהפ"ם אף ד,צף משמע לגוף בטטוך בהפ"םמכשיר
 בשף, אף בהפ"ם מתיר נפטקו לא הא שנפטקו, ברואת דוקאדזה
 בהפ"ם, להקל ובנשבר בהפ"ם, אף להחמיר ופוב כתב ו' אותובל"י
 שו"ת בכו"פ, ועיין כן, ואינו זה מנ"ל הפרם"ג מתמה ע"זש"ך,

 בחפ"ם שלא אפילו להכשיר שנופים השלחן ובערוך מבריטקמהך"מ
 דלא לבהמה עוף בין חילוק דאין ודע שם הפרם"ג עוד וכתבעיי"ש.
 וא"כ טריפה, שף אם עיכול בלא אף דעוף דפטק אלחנן הר"רכדעת
 אין ע"א( נ"ז )חולין דלוי דמברייתא ואף בעוף אף להקל ישבהפ"מ
 בעוף שיהם יתר אמר דלא דהא פ"ב, מי' פא"ט היש"ש לם"שמוכח

 מהצום בבהמה, כחצא"כ ניבי איעכל בלא אף פריפה ירךדשמוטת
 בעוף מפריף אלחנן דרב או בתרווייהו, איכא שמופה שםדם"ם
 בעוף גם שיהי' איך ולפי"ז יעו"ש, עליו, להעמיד וא"א דקשניביה
 או השחיפה קודם אם וא"י שלם הוה שחיטה בשעת אם הדיןנוהנ
 פוטקים ושאר כהפור ט"ל פוטקים דרוב ועוד דכשר, שחיפחלאחו
 פרפוח בדיני הארכתי ועוד הלכתא, והכי עיכול בעינן בעוףדגם
 חטפר. במוף עיין בעירע גדול לרב שחשבתיהרגל
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 : אופנים שני בהם יש הטחמח( )ידי הקודמותודשפגלים
 עצם לגבי השיעור כפי הגוף מן רחוק נשבר אםא(

 תוך בנשבר אבל ב( בארכובה כמו הדין -הקולית
 מבפנים - ןכדומה קג( דם צרורות רחשין אם זה,שיעור
- קו( לצלעותמעבר  נקיבת של חשש משום כיריפה, 
 מחמירין ויש זה. אחר לבדוק צריכין אין אולםהריאה.

 זה מנירן שמחלקים פוסקים ויש ניבים. עכול משוםגם
 ואין בנשממ לא אבל בנשבר רק הוא זה דחששומוברים
 ישראל. בבהמתלהחמיר

 ח ט ז ה י ר י קמ

 הרם"א דברי שהניח ב' ס"ק בם"ז עיין דמ. שרוהותקג(
 שנצרר ורואין לגוף סמוך בנשבר א' סעיף נ"ג בסימן שכתב בזהבצ"ע
 הדם שנצרר אף מהגוף דכרה~ק משמע מריפה לצלעות טעברהדם
 עוף גבי כ' בסעיף שם בעצמו הרם"א לם"ש סותר וזהכשר,

 לבהמה עוף בין לחלק ודוחק רחוק, השבר אפילו הדם בנצררדמפריף
 י"ג ס"ק שם ובפנים נ"א אות בפתיחתו בלבו"ש יעיין אבלעיי"ש,
 עיי"ש, לבהמה עוף בין חילוק יש דבע"כ בזה הרם"א דברישמתרץ

ולעניי
 ונצרר דנשבר היכא הנה לגוף סמוך מקרי דלא המרחק שיעור

 מקרי זה לענין לגוף סמוך ד,טיעור י"ד דין בלכו"ש כתב בצלעות,הדם
 הריאה לנקיבת חיישינן שם ועד לגוף המחובר הראשון העצם חציעד

 בצלעות הדם נצרר אפילו העצם מחצי לממה נשבר אם אבלבצלעות,
 מזה. באריכות קכ"ב בסעיף להלן ועיין עיי"ש,כשר

 משמע זה דמלשון שכתב ה' ס"ק סק"ם עיין טריפה.קד(
 הדם צרורות ובין השבר בין שבנתיים הצלעות בשר שגוף דאףקצת

 הפוסקים מדברי אכל מריפה, אפ"ה ריעותא בלא שלם היאשבפנים
 שבנתיים הצלעות בבשר שגם רואים אם אלא בכה"ג אסור דלאמשטע
 זמן שהוא טהשמופה ימים ג' דבעבר לדינא והעלה הריעותא.שלפה
 דחיישינן שלם שבנתיים הבשר אם אפילו לאסור להחמיר ישרפואה
 שגוף כשרואין בנשמט להקל יש ג"י עבר בלא אבל נתרפא.שמא
 מעלמא שבפנים הדם דצרורות ותלינן שלם שכנתיים הצלעחבשר
 בשבירה עוקץ אין אפילו ענין בכל להחמיר יש בנשבר אבלהוא

 עיי"ש. וניקב ונכנם מהשבר קורמיתא נפרק שמא דחיישינןלפנינו
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 : ופשוף בפהמה שלהפ והפקופת הגידין צרמת ריןלג.

 הגומרים ברבטים גידים קליעה ד?ם קה( הגידיןצומת
 ער הנם בשור ותמשוך משי"ך הפוסקים כל בפיהנקרא לשוק* התחתתה הארפובה פין הטונחיפ הקפניפ )"עצמותבארקום

 ובנבהמה פערד( טנפימפר שגי הוא אנודל )נל אגורליןט"ז
 בדקוח הערך ולפי אגורלין שבעה או ששה ערבינונית

 ח פ ז ח י ר ו קם

 באופן מאד שנעקם כבש ביד שנשאל ל' מי' ריב"ם בהשובתועיין
 דכיון להכשיר דיש והשיב כך, נעשה שבירה ע"י שמא להוששיש

 דורא שהשערי דק כשר, נשמם או היד דנשבר קיי"ל דגמראדמדינא
 וגם כתקונן הם שהניבים רואים שאנו כיון וכאן מחמיריםוהרמ"א

 מהמת דשמא כלל שנשבר בירור לנו אין וגם בצלעות הדם נצררלא
 לנקיבת ולא ניביה לאיעכל לחוש אין בודאי נעקם אחרתמקרה
 עכ"ד. המקילין על לסמוך יש ודאי ובכה"גהריאה

 שנחתכה בהמה ב', א' ע"ו חולין בבהטנה חגידיפ. צובטןקה(
 וכן פסולה ולמעלה הארכובה ומן כשירח ולסטה הארכובה מןרגליח
 שאמרו הנידין צומת א"ש אד,יי שם ובגמרא הגידין, צומתשניפל
 אכיי אמר וכסה שמתפשפין מקום עד וכו' צומתין שהגידיןסקום
 בליעי צוה"ג, הוה בליטי, אביי אמר מאי נדקה בתורא, בפדיארבעה

 הוה אלימי צוה"ג, הוי לא רכיכי צוה"נ, הוי אשוני צוה"ג, הוילא
 הוי חומי הלתא וכו' צוה"ג הוי חוודי צוה"ג, הוי לא קפיניצוה"נ,
 קפיני איפסיק בנין רוב אודא אלימא איפמיק קפיני, והרי אלימאחד

 מנייהו חד איפמק הוי, חופי שיתסר בעופות וכו' מנין רובאזדא
 הנידין צומת שסואל אמר רבנאי דאמר דרבנאי ופליני וכו'טריפה,
 והתוספות רש"י, עיין כשירה, הסרבל כחופ אלא בח נשתייר לאאי

 והרמב"ם וטריפה, כולן שיפסקו סוף מהן אהד כשנפמק בעוףפירש
 בהיה והן בבהמה הן הגידין צומת הלי"ב, מהל"ש בפ"תכתב

 גידין ג' והן הבהמה בו תולין שהפכהים במקום העקב מןלטעלה
 עד ולבנים קשים הן שיתחילו וממקום דקים ושניים עבה א'לבנים
 בשור, אצבעות פ"ו וכאורך צוה"ג הוא ולהתרבך להתאדםשיתחיל
 שעשוין הרגל סוף עד יתירה סהעצם תחילתן נידין, פ"וובעוף

 לבד והגידין קיים שהרגל אף טריפה בצוה"ג רגליה נהתכהקשקשים,
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 הגירין, צומת נחתכה או נעקרה או קי( נטלה ואםובעופות.
 בעוה אחר גיר אפילו או בבהמה, הצומת רובואפילו
 כשירה, הערקום כנגר ניטלו או נפסקו אם אבלטריפה.
 טריפה. בו תולין שהטבחים מקום והוא הערקום מןלמעלה
 ולעולם י"ו. והם בבהמה כמו האמצעי בעצם הםובעוה

 ח ט ז ה י ר י קמ

 הדקין השניים נחחכו כשירה, לבד העב הגיד נחתר מריפה,נחתכו
 טריפה, ואחד אחד מכל רוב נחתכה צוה"ג, מיעופ ניטל והויכשירה,
 הרא"ש כתב עכ"ל. טריפה חוטין מהם"ז אחד חום רוב נחתכהובעוף
 ז' סעיף נ"ו סימן וכיור"ד מת, הבע"ח מיד צוה"ג, נחתכה קע"ג,סי'

 כל של רובו נחתך וכו'. דקים ושנים עב אחד ג' בבהמה הגידיםצומת
 כשתולין שספרידין אותו הוא העב הגיד ובהג"ה טריפה מחםאחד

 עיי"ש, ובעצם בבשר דבוקים והם השניב על מונח והואהבהטה
 שניפל כל להרמב"ם לכאורה צוה"נ חסר דנברא דע הפרם"גכתב
 הרב מ"ש לפי ולדידן טריפח, ולהרשב"א כשירה, חסר נבראמריפה
 הא תקשה לא ולפי"ז כשירה, בהפ"ם ב', מעיף מוף נ' במימןבהג"ח
 חתוכת מטעם מריפה צוה"ג חמר דנברא היכי די"ל נחתך, ל"לדפריך
 בוקא מטעם פריפה יתיר שהי' א'( מ' )בכורות ברש"י ועייןרגל,
 משום פירש ולא רנליה נחתכו או הירך ניטל או טדוכתיה,דשף
 ועיין צוה"ג, חסר דהוה לשוק הטשי"ך בין רגל יתיר כגון ונ"םצוח"ג,
 חלוקי יש הגידין צוסת בדין ואיך יעו"ש, ח' אות נ"ה, מימןש"ך
 ובין אחריהם, נמשכים פומקים שהרבה והרמב"ם, רש"י ביןדיעות
 ולהלכה אחריהם. נמשכים פומקים ובמה עליהם שחולקהראב"ד
 הבשר ובמראות במקום תלוי שהכל ועוד בניהם להכריע א"אולמעשה
 הבקי המורה ולכן ועוד, שם הדם צרורות של ומראות השבר. ידישעל
 יועץ ברוב ווזשועה לעיל הנזכרים הפומקים בין ולהכריע לשפוםיכול
 שם. עיין בעירנו גדול לרב שבתבתי מה זה בדין הארכתי המפרובמוף

 ובו' פסולח הגידין צומת ניטלו א' ע"ו בגמרא מימרא נטלה.קו(
 חן אברים שלשה כיצד נטולח ט"ז ול' מהל"ש פ"ח ובהרמב"םשם,
 אם לפיבך י"ז ובהל' הגידים צוטת הן ואלו וכו' טריפה ניטלושאם
 הגידים צומת ניפלה שהרי טריפה קיימת והרגל לבדם חגידיםנחתבו
 מבעד )לשון הגידין צומת נימלו א' פעיף נ"ו מימן וביור"דשם,
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 הש"ך כתב שם, קיים העצם שכל אע"פ פריפה שנפמקו אולצמתך(
 הארכובה מן שנעקרו רק לגמרי ניפלו לא אפילו וכן א' מעי'שם

 וכן בהשגות הראב"ד שכתב כמו פריפה למעלה עד העצם מןונקפלו
 עיי"ש, הפ"ז נמשך ואחריו בכה"נ דטכשיר כב"י ודלא הב"חפמק
 שם(, דעת )שפתי וצ"ע, לחקל אין ולדינא בנתקפלו דהקיל בפ"תועיין
 השה א' ס"ק בפלתי אמנם זת, בענין שמקיל מ' מ"ק תואר פריועיין
 כשר משם נתקלפו יהגידין אלא קיים ום מחוברין שהיו המקוםואם
 ולהתדבק ולחיות רפואה ע"י לשם לחוור שיכולין כיון בריאדהדר
 עיי"ש, לדינא דבריו שהביא נ' אות ברכה במחזיק וגם עיי"ש,כסקדם
 ראיותיו ודחח בזה הכו"פ על השיג ב' ס"ק לבינה אם הספראבל

 היכא פ' דין ב' ומעיף י"א דין א' סעיף ו' סי' בלבו"ש כתבעיי"ש,
 לאתר או שחיפה קודמ הוא אם נודע ולא פמוקין צוה"גשנטצאו
 דאיכא אע"פ נעשה שמחיים בי' למיוזלי מידי דאיכא היכאשחימה
 בפנימים בין פרפח אפ"ה נעשח שחיפה שלאחר בי' למיתלי מידינמי
 חילוק יש אז מחיים שנעשה כי' למיתלי ליכא אי אבל בחיצונים,ובין
 בבחטה בין עכ"פ בהפ"מ להקל יש דבפנימים להחיצוגים, הפנימיםבין
 אנל שחיפה, בלאחר למיתלי מידי נמי ליכא אפילו בעוףוכין

 אזי שחיפה בלאחר ולא במחי*ם לא לטיתלי טידי ליכא איבחיצונים
 בזה אמור אז טריפה ודאי שהוא שאמרנו באופן ההיא הפסיקהאם

 פריפה מפק רק דהוי בה שאמרגו באופן הוא החיא הפמיקה ואםמספק,
 הערקום כנגד ניפלו או נפסקו ואם עיי"ש, וכו', בהפ"מ, בזהכשר
 בש*ך ועיין בבאה"פ, ועיין מריפה, מהערקום לסעלה אבלכשירה
 בנחת לפנינו דבנחתך והפאז הפומקים לשיפת שכתב ד' קפןסעיף
 שאם שכתנ א' סי' סוף בלבו"ש ועיין שם, לכ"ע כשר הערקוםכנגד
 לגמרי הערקום נשבר אפילו או התחתונה מהארכובה הערקוםנשממ

 במקום למעלה אף שנשבר עצטה בארכובה וכן לארכובהמחיבורו
 מהערקום, למפה שהיא כל לכ"ע בפשיפות כשר להערקוםשנוגע
 במקום העצם נשבר שאם פ"ו סי' ביט"ד וכתב וז"ל שם חש"ךוכתב

 הגהין, טצומת אחד נפמק שמא לחויי שיש דפריפה עצמוהערקום
 אנו אין מ"ם מהערקום למעלה טתחילין דצ"ח אע"ג הב"חוכתב
 טעשה לענין להקל ואין למעלה א' חופ נפסק שלא להבחיןבקיאין
 ט"מ סופר חתם בתשובת גם ועיין שם( בפד"ח )ועיין עכ"ל הש"דנגד
 כלות לאחר מיד טתחילין הנידין שצומת זהב המשבצות כתב בזה,נ'

 בבהסה אף פריפה שם נפסקו שאם השוק ובין הפשייך וביןהפשייך,
 עיי"ש.שבקיאין
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 וצוטת קז( האטצעי עצם טחצי למעלה הגירין צוטתאין
 קח(. עליו נופל שהזנב חוץ כלפי האמצעי בעצם גםהגירין
 הבהמה חלל לצר פנים כלפי שהם שאוטרים פוסקיםויש

 ח פ ז ח ירי קט

 א*ן ולעולם בהג"ה פ' מעיף שם וביור"ד עצפ. טחציקז(
 בבאה"פ ועיין שם, ובו' האמצעי עצם מחצי למעלה הגידיןצומת
 יש וח שיעור דעל הב"ח וכ"כ בבהמה, גם הוא זה דשיעורמ"ש
 לשער שהעלה פ' מעיף בש"ך ועיין בבהמה, ובין בעוף ביןלממוך
 כדברי להחמיר ובין להקל בין אצנעות ברוחב ולא עצם בחציתמיד
 אצבע ברוחב לשער שיש משמע פ"ז כלל ת"ח ובמימני ת"ה מי'הרוקח
 דלעת שכתב במשבצות פם"ג ועיין עיי"ש. בעוף ובין בבהמה בןאגודל
 לבושי בספר ועיין באצבע, ולשער להקל יש והפ"מ בע"שהצורך
 הפ"ז סדברי לזוז שאין ומטיק בזה שהאריך ל"ו אות בפתיחהשרד

 נו"ב בתשובת ועיין עיי"ש, עוד היתר איזה דיש היבא זולתוהש"ך
 בתב ט"ו באו"ש חמחרש"ל דנה דינא ולענין שם, כ"א מימןחיור"ד
 ראוי גדול*ם בעופות ום"מ אצנע, ברוחב נוהגין במדינתינוואנו

 המחבר וכתב שם( דעת )שפתי אצבעות ב' שיעור ולשער קצתלהחמיר
 פ"ז צוטתים שמתחילין בבהמה הגידין הצומת ארכן שיעור ה' מעי'שם

 העצם, טחצי ליור~ר טגיע בשאינו דוקא דזה הש"ך וכ' שם. וכו'אצבעות
 משערין אזי העצם מחצי יותר סחזיקין אצבעות דפ"ז השיעור אםאבל
 הרס"א, כם"ש עצם מחצי יותר מתפשטין צוה"ג אין דלעולם עצםבהצי
 שנזכר מקום בכל שכתבו א' מעי' ולבו"ש נ"ח למי' בקו"א בפר"חועיין
 דכל ו' ס"ק בדע"ק ועיין אגודלין. היינו אצבעות או אצבע זהבמימן
 עכשיו איך הוא ולדינא עי*"ש, צנטימפר ב' כשיעור הואאצבע
 אלא לשער לנו ואין ולהורות לבדוק מה עד יודע אתנו איןבזחם"ז
 שרד )לבושי בגדולה אצבעות ובט"ז קפנח בבהמה עצםבחצי

 שחשיג ח' מ"ק בדע"ת ועיין א'( מעיף ו' ובמי' ל"ה אותבפתיחתו
 ולכן זו בבדיקה בקיאין אנו דאין פוסק בשום זה נזכר דלא כיוןע"ז
 ולממוך להקל עכ"פ לממוך יש ולכן חפמיד לא בזה דהמקילכתב

 מחצי בפחות גם להקל למסוך יוכל בזה בקי שהוא ומיאבדיקותינו
 עיי"ש.עצם

קח(
 נו~

 חם הגידין צוטת ב' מעי' נ"ו מיסן ביור"ד עליד.
 שאומר מי ויש עליו, נופל שהזנב חוץ כלפי האמצעי בעצםבבהמה
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 לענין שבחוץ ובין לשבפנים בין לחוש פטקינןולדץלכ1ץ
 הגידין.צוטת

 ח 5 ז ה י ר 1 קפ

 המברות כשתי להחמיר ויש ובהג"ה הבהמה, חלל לצד פנים כלפישהם
 מקום שונות דיעות ויש עיי"ש, עיקר הוא הראשונה הסבראאבל
 שהזנב חוץ כלפי שהוא מוכח שם בגמרא רש"י לפירש הגידין,צומת
 הראב"ד דעת למהור בדבריו ומפלינ הרא"ש המכים וכך עליו,נופל
 וגאונים והר"ן הרשב"א אבל הבהמה, חלל לצד פנים כלפי שהםשכתב
 והב"י חביב אבן הר"י הסכימו ולפיכך הראב"ד, כדברי פמקואחרים
 כתב בן נהוג. והכי בחיצונים גם הפנימיים בנידים אימור לנהוגוהורו
 הראב"ד לדברי לחוש שראוי הב"י כתב הלכה ולענין עיי"ש,הב"ח
 בישיבה ויושב זקן שהורה וכמו דבריו מחזיקים והר"ן שהרשב"אכיון

 הרם"א שכתב דאף כתב ב' מ"ק שם הש"ך וגם ז"ל, חביב אבןמהר"י
 המברות כשתי להחמיר יש דינא לענין מ"ם העיקר הוא הא'שדעה
 דסברא הרם"א דכתב דכיון שכתב ב' סעי' דעת בשפתי ועייןעיי"ש,
 לעשות אין החיצונים נפמקו אם ספק יש אם לכן העיקר, הואהא'
 דלכאורה הפרמ"ג וכתב עיי"ש, א' מ"ק מעי' הלבו"ש וכ"כמ"ס,

 שיתיר לאחד מצא לא אבל הפנימיים, בנפסקו לההיר ישדבהפ"ם
 אין בחיצונים שחיפה לאחר או מחיים אם מפק אם ואפשרבהפ"ם
 דעיקר פנימים כם"ד הלכה ושמא שחימה לאחר שמא ס"םלעשות
 עוד שיש היכא דנ"ם כ"ב אות פ"ו כלל במנ"י ראה ושוב א',כמברא

 בפנימים מפק כשיש והיינו עיי"ש א' אסברא דמומכין לההיר אחדצד
 מחוץ הנידין צומת העיקר בעוף דגם ודע מ"ס, מטעם להתיריש
 נופל שהזנב במקום מחוץ צ"ה בפירוש הרא"ש שכ"כ פנים לצדולא

 אנו שבקיאין וכיוצא אינדיק בעוף ונ"ם עיי"ש, בעוף וכןעליהם
 מפ"ז יותר והם ומבפנים מבחוץ ולבדוק הפירושים ככל להחמירצריך

 צומת במקום מכה יש אם לבדוק ליזהר המורה וצריךבהרווייהו,
 אין אם הא רקבון קצת שיש דדוקא רש"ל בשם פ"ז ועייןהגידין
 להפמיד אין יכחסה גש או בלא"ה לחוד מראה שינוי אם כירקבון
 לבד מראה ובשינוי הב"ח כתב וכן בחנם, ישראל שלממון

 כח~
 צהוב

 לחפש בדיקה צריך ואין כשר נפוח ובלא לקותא זח אין געל אוברוין
 שהיה ל"ז םי' צדקה מעיל בתשובת ועיין עיי"ש, ריקבון אחראחרין
 בכל או העוף חלל מצד הן הגידין צומת במקום בעוף רקבון שישדכל
 עיי"ש. שבת וכבוד מרובה הפמד בסקום אפילו לאסור יש הרגלצדדי
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 ופרפהו אברים לרימוקי חוששין קט( שנפלהבהטה
 ולאו ממיני, למשה שנאמרו המותלמות הטרפות מןההיא
 או ארם ע"י הוכתה אפילו אלא גבוה ממקום נפלהרוקא
 זו הרי לעמוד יכולה שאינה כזה לטצב והגיעהבהמה
 לשחוט אםרר עמדה לא אם נפולה נם ו ואםורהנפולה
 חץ זמן בהוך שחטה ואם לעת, מעת שתשהה עראותה
 טריפה, - אבריה מכל שלימה אותה ומצאו ברקוהאפילו
 כננר לברקה צריך שחמה כך ואתר לעת מעת שהתהה*ם

 ח פ ז ח י ר ו קפ

 מן נפלה מ"ב, פרפות אלו ר"פ במשנה 21פלה. פהפהקפ(
 ידה פשטה רב אמר אחא בר ירמיה רב אמר נ"א דף ובגמרא וכו',הגג

 וכו' הלכה שלא אע"פ להלך רגלה עקרה עמדה שלא אע"פלעמוד
 שם, נחמן דרב אליבא נ"א הפרה פרק קמא בבא בגמרא גםשם,

 ממקום הבחמה שנפלה הרי כיצד נפולה הל"ח מהל"ש פ"פובהרמב"ם
 זו הרי מאבריה אבר ונתרמק יחר או טפחים עשרה שגבוהנבוה
 לה, חוששין אין הלכח אם הגנ מן שנפלה כהטה ט' בהלכה גםפריפה,
 א' סעיף נ"ח מימן וביור"ד וכו' לה חוששין הלכה ולא עמדהואם
 כשנפלה רנליה על עומדת היתה אם שנפלה בהמה כיצד אמורהנפולה
 נתרמקו שמא חוששין טפחים י' שם שנפלה המקום עד מכרימה ישאם

 עמדה לא אם לה שחוששין נפולח שם ג' בסעיף וגם שם, וכו'אבריח
 מעת שהתה ואם וכו', לעת מעת שתשהה עד אותה לשחופאמור
 היא הבדיקה אם ובענין שם. וכו' לבדקח צריך שחפה ואח"כלעת
 מ"ש מ"ו מ"ק בדע"ת ועיין בזה, והח"ם והפרמ"ג פת"ש עייןסה"ת
 ששהתח לאחר הבדיקה דהיוב כהמהמירים דהעיקר העלה ולדינאבזה

 עמדה יאם בדיקה, בלא טה"ת אסורה בדיעבד ואף מה"ת הואמעל"ע
 מעצמה שעמדה ודוקא שם הרט"א וכתב בבדיקח, לה די מעל"עתוך
 לא לעמוד ידה פשפה דאפילו בטנ"ז ועיין הוא, כלום לאו העמידוהאבל
 עמידה מהני לא דגם ה' מ"ק תשובה הפתחי כתב וגם עיי"ש,מהני
 דכשעמדה וכתב בזה שמקיל פ' מ"ק הכו"פ אבל מקל, או גערהע"י
 הרשב"א וכתב עיי"ש, מעצמו כעטדה הוי מקל או פחד או נערהע"י
 לה חויפשין אין באבריה שיגוי נמצא אפילו והלכה שעמדה מהשכל
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 בה ימצאו אם הירך ער הראש מקדקד כולו ההללכל
 אבר שנתרסק או חכמים שמנו מהפריפותפריפות
 חומדא פריפה, זו הדי צורתו ונפסרה שבפניםמהאברים

 םבח אם היינו המריפות, בכל כן שאין מה בנפולהיש
 העררם שואק באלו אפילו - באברים קלקול נרמההנפילה
 הנפילה בשביל ק*( נתרסכך אם חהכליות המחול כגףמפריה

 ח ב ז ח רי ו קם
 פוטל הלכה ולא לחוד עמדה אם אבל ו' ס"ק הין"ך וכתב שם,וכו'
 ווךין עיי"ש, עמדה לא כאלו הפנימיים באברים מראה שינויבה

 מזח, נ"פ אות נ' משנה פ"ג חולין הסהטניווז על "יראלבחפארת
 שתיכף דאף ודאי דחא שכתב כ"ו סי' תיור"ד ע~ם בנין בשו"תועיין
 כל אמות ד' חלכה ואח"כ לילך יכולה היחח לא גפילתחלאחר
 צריכה צולעת והיא כשהלכח וגם עיי"ש, סהני אטות ד'שהלכה
 בבדיקח לן קים לא האידנא דאנן וי"א הרם"א וח על ובתבבדיקח,
 ט"ש בבאה"6 ועיין שם, וכו' נוהג וחכי בהלכה רק לחתירואין

 כוואינה אפילו שנפלח נודע לא אבל 'ןנפלח כשטוץ דוקאמהש"ך
 יכולה אינה ואח"כ הלכח יאם שם, נקפי' דשנרונא אטרינןחולכת
 ביחוסף עדות בשו"ת הויין )מחרי"ק( מטוכנת כשאר דינחלילך

 הוי לעסוד יכולח שאינח בחמח דכל שם שכתב םפעלו()מחגאון
 חגאת הרב דעת הוא שכן וכתב וכו' פירכום טריכח מסוכנתבחזקת
 דדוקא והעלה בזח חשואל דעת לסתור חאייך הוא אבל שם,חשואל
 חלישתח יטיעור על לעםוד יכ~ין אנו ואין חולה בלא"ה שהיאבבחמח
 אע"פ בריאה שחיא בחטה אבל דהעסדח, הסיפן נחנו כזו בחפחעל

 נקמח שנרונא ואמרינן פסוכנת בחזקת אינח לעמוד יכולחשאינח
 שנפלה בהטה בדן מ"ש ל סיטן ריש סופר כתב בוו"ה ~יקעיי"ש,
 ח' סי' והדע"ת בצ"ע, והניח נפתח דין בזח יש אם רכים דבריםע"ג
 אם אבל מסהש, רך בדבר תקא דוח כתב אך בזח, לחתיר דישכחב
 דניכבש לחקל אין במקומו הפונח דרכים ואבק תיחחח עפר עלנפלה
 בתב הבהטם ערוגת אבל עיי"ש, א' נ"ב בחולין כדאיתא קשהונעשח
 נפלח דאף רך או קש דבר על נפלה בין בגפ~ח לחלק דאין"נראח
 עיי"ש. לה חייש*נן הדק וחול ועפר תבן כמו רך דבר%

 אבר נהרסקך אפלו ג' סעיף נ"ח סימן ביורשד שתופקגקי(
 בגון כשירח ניפל שאםמחאברהט

 8ה~
 וכו' פריפח זח הרי וכליות
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 ואם מותרת, זה הרי נתרסק שאם דשפחם מבית חוץפפרפה,
 שכל שאומר מי ויש בגריקה, לה רי מעל"ע תוךעמרה
 לה חוששין אין באבריה שינוי נמצא אפילו והלכהשעמרה

 יהי' שההליכה וצריך בהמה, בשאר מפריף השנוי שאיןכל
 צריכה צולעת חהיא הלכה אבל כררכה יפההילוך
 שיעור מרפה, ויהא ממנו שתפול הגובה יהא וכמהגריקה,
 עשרה ההא פריפה ויהא חי הבעל ממנו שיפולהגובה
 והרגלים, מן ןלא קש( הבהמה מכרס הוא והשיעורמפחים,

 ח פ ז ת י ר 1 קט

 למקום הגיע שלא אע"ג נתרסקח אם בכבד וכ"ש שם הפ"ז וכתבשם,
 רק נתרסקה לא ואפילו ובפחול שם, פריפה אפ"ה וחיותהמרה

 פריפה, אפ"ה כשניקבה אפילו אתר במקום מפריף דלאבקולשא
 פריפה, כאן אפ"ה שכשר, חריץ למקום הגיע לא אפילו ר"לובכליות
 וכתב מותרת, ה"ז נתרסקה שאם הרחם מבית חוץ שם( ד' ס"ק)מנ"ז
 אינו רכותו מפני הפעם י"ב סעיף נ"ח סימן ביור"ד הגר"אבביאורי
 אמר א' נ"א דף חולין מגמרא וראיתו הרמב"ם וכ"כ עיי"ש,נרסק
 פירושו וכפי שם אברים רימוקי משום בו אין הרחם בית נחמןרב
 ניפל ואף נתרסק שמא חרחם לבית לחוש אין שנפלה אבהמהדקאי
 דבבית לאו אי פריפח הי' ריסוק מפעם מ"מ כשירה הרחםבית
 י"ז הל' מחל"ש פ"פ בהרמב"ט וכ"ם לנתרסק, חיישינן לאחרחם
 ג'(. סעיף הנ"ל ביור"ד יהונתן )מפהעיי"ש

 הכלבו בשם מ"ש וש"ך, הפ"ז, כתב הפהטה. טכרסקיא(
 את נושא דהחי משום כשירח מי"פ בפחות דנפלח הפעמאוחאו"ח
 דאם נראה דלפ"ז והעלה בזה, מ"ש ב' ס"ק בדע"ת ועייןעצמו,
 ביומא מבואר דהא לאסור יש סי"פ בפחות גם ונפלח חולחהבהמה
 דנפלה בכ"ם וכן עצמו, את נושא דחי זח דין שייך לא דבחולח ב'ס"ו

 גם נפולח דין לה יש חולה בכלל דהוי למסוכנת הבהמהדנחשבת
 טד' פחות יהיה שלא בעינן דעכ"פ נראח דט"מ כתב אך מי"פ.בפחות
 עד מכריסה מ"ש בבאה"פ ועיין אחרים, דחפילוחו בדין כמופפחים
 חשיב שו"ת בסוף אשר אליעזר דמשק בספר ועיין פפחים, ד'ארעא
 דתורא מהכרסא אין במתמא דרק ב' ס"ק בכו"פ ועיין בזה, מ"שר"א
 קצרות חן שחרגלים "ט לפעכרם אבל פפחים, מד' פחות ארעאעד
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 עמוק בור לתך4 נפלה או גבוה ממקום שנפלה בהמהולכן
 יחהטב לארץ ער הבהמה שמבפן מפני מרפה, מפחיםששה
 מעשרה בפחות אפילו ק11( אחרים הפילוה מפחים.ארבעה
 אין להפילה שרוצים מרנשת הבהמה ו*פם אמורהמפחים
 בבת הבהמה רגלי קושרין אין ולכן נפולה, משוםלחוזט

 ח פ ז ח י ר 1 קם

 שלא להחמיר יש ע"כ מד' יותר שהן יש הרוב דע"פ וכיון ד'ואינם
 לבינה באם וכתב שם, עיין ה' רק עמוק שאינה בבור אףלהכשיר
 של רגליה גובה צירוף ע"י רק י"פ דהוה דהיכא ב' וסעיף א'אות
 ספיקות שאר בצירוף להקל לענין והנ"מ פריפה, ספק רק הויבהמה
 סעי"ק בדע"ת ועיין עיי"ש. בתערובות זה בשביל להקל אין ודאיאבל
 אצבעות וד' פפחים י' ושיעור עיי"ש, לס"ס לצרפו כלל להקל דאיןו'

 אצבעות ד' הוא פפח דשיעור נודע זה והנה שבזסנינו, המידותע"פ
 קפ"א בסי' הח"ס דעת ולפי י"ב( סעי' ל' סי' כרו"פ )עייןאגודלין
 הוא פפח ד,טיעור ממילא צא"ל כשיעור הוא אנודל אצבעדשיעור
 מעפער כשיעור הוא צ"ל מ' שהוא י"מ ושיעור צענפימעפער,עשרה
 אצבע דשיעור משמע קכ"ז בסי' שם בדבריו הטבואר לפי אכןבערך,
 כשיעור שהוא צא"ל ג' הוא מפח דהטיעור ממילא צא"ל רבע ג' רקהוא
 כשיעור שהוא צא"ל שלושים הוא י"פ ושיעור מילימעפער,ע"ט
 שבארתי כמו דיעות כמה ויש בערך, צענפימעפער ושבעיםתשעה
 כתב הדע"ת והנה קכ"ו, סעיף סוף להלן וגם מזח, פ"ג סעיףלעיל
 הנה מ"מ צענפימעפער, ב' הוא אצבע דשיעור נידו ושה מדדשהוא
 שהוא כתב והח"ס דגמרא, מדינא הוא מי"פ נפולה דדין כיוןבנ"ד
 נ"ח בסימן תשובה הדרכי כתב לכן צא"ל, רבע ג' רק וחואמדד
 החשבונות כל לחשוב יפה דעתו שאין דמי לפע"ד נראה וז"ל ו'סעיף

 איסור בספק להחמיר לו "ט לדינא עיקר הוא דיעה איזהולהכריע
 עיי"ש. הנ"ל צא"ל שלשה של בפפח ולשערדאורייחא

 אחרים הפילוה א' סעיף שם וביור*ד אחריפ. חפילוחקיב(
 אפילו אחת בבת שהפילוה אלא בכך ידעה אפילו או מדעתהשלא

 בהמה בין חילוק ואין ובהג"ה לה, חוששין פ*חים טעשרהבפחות
 אחרים, כהפילוה דינה חזק רוח ע"י דנפלה והיכי שם. וכו'לעוף
 דאפשר כיון חמיר קרח ע"י דבנחלקה עוד וכתב נ"ח( םי')דע"ק
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 של הש השהיטה בית רצפת יאם קע(, שתים אם כיאתת
 שנהטאין וכרופה עבלים בא. ביותר להוהר צריכיןאבנים

 ח פ ז ח י ר 1 קם

 חי' לא אם רואח יהודי שיהא צריך ע"כ מדעתה שלא בב"אשנפלה
 בפחות אפי' דחויטשים אחרים כהפילוה חוי דאל"כ בב"אבנפילח
 בכח שחפילוח או יודעת, ואינה אחרים הפילוח ואם עיי"ש,מי"ט,
 כשיעור ד"פ בעינן מ"מ אבל לח, חוששין מי"פ פחותאפילו

 ה( אות )פת"ת כשירח אחרים ע"י אף פחות חא לארץ,שסכריטה
 ע"ז חקשו וכח"י בקו"א וחפר"ח לזח, הכרח דאינח כתב הפרמ"גאבל
 אצבעות י"ז הוא צו"ה ששיעור ה' מעי' נ"ו במי' למעלה חמחברמם"ש
 עם הנמכרת וחארכובח מצ"ח למעלה ש"1 מה מלבד מד"ט יותרוהם

 דמכריסה ותירץ ד"פ, הוא ארעא עד דמכריסח כאן יאמר ואיךהראש,
 איכא ודאי ברנלים אבל ד"פ אלא ליכא ושם קצת שבולפמודדין
 הש"ך וכוונת א', סעיף שם וט"ז א' סעיף שם ביור"ד ש"ך ווךיןפובא,
 פפחים יוד בעינן מעצמח נפלה דאם יש דחילוק חט"ז קשיותלתרץ
 במעי' לעיל דעתם שהבאתי כמו וכו' ומתאמצת עצמו את נךטאדתי
 ידעה לא י"פ, ובעינן טעצמח כנפלח הוח וידעח אחרים חפילוחקי'א,
 להתאסץ לח דא"א רגליח כל שקשרו או בב"א בכח שחפילוחאו

 כתב יוד מעיף נ"ח במימן שחמחבר ומה מי"ט, בפחות פריפהברגליה
 בעת ק% לה שיש נדולח נפילה שנפל ע"פ אף שהרביצוהושור

 מיירי דשם יען סתירח, אינח וכו' לו, חהטשין אין אותושמפלים
 הפרישה וכתב חשש, אין מי"מ ביותר אף וידעח לנעוץ מקום לחביש
 יותר אפילו כשירה מוןצמה קפצח בנפולה, "1 חילוקים ד' ב'אות
 אפילו צפרניה לנעוץ וא"א בע"כ אחרים חפילוח נפשח, דאמדחמי"פ
 ידעה י"פ, בעינן מדעת שלא סעצמה ונפלה פריפח, מי"פפחות

 עכ"ל מזיק אין כר"ט יותר אפילו בצפרנים לאחוז לח ואפשרשיפילוח
 חפילוה בכלל איגו ונפלח נכאבה חהכאח וע"י אותח שחכווחיכא
 חאחר כח ע"י ונפלח נחבפח חחכאח כשעשי דוקא אלאאחרים
 ונפלה אחרת ח%י ע"י פתאום שנהלשח לבחמח דוטה וח"יעיי"ש,
 להקל ויש אברים ריסוק חשש ליכא דלכ"ע מי"מ בפחותלארץ
 ודע"ק(.~פר"ת,

 רנליו כל קשרו שלא ודוקא י' סעיף שם בחג"ח וותיפ,קיג(
 חהטוטין אותו ופפפילין בשעח קהטורים רנליו כל אם אבלכ,1חפילוחו
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 משום חשש זה בנירן יש לארץ אותם וטשליכיםהמבחים
 יזט אבל בבהטה כמו קוו( בעוה גם יש נפולה ריןנפולה,
 בהערתז. שיתבארו ושינרם פרטיםכמה

 : פא*ריפ פראח היינוי לאור, שנפל עוף ייןלה.

 שם שהה ולא מיר וסלקודע לאור שנפל עוףקטו(
 שם שהה אם אבל כשר, שינוי שהם בו ראינו לא ונםכלל,

 ח פ ז ה י ר ו קפ

 חוטחטינ אין קשורים רגלים ג' אפילו מהטמע הש"ך כתב שם, ונו'לו
 ולדחוף הראשונים ב' רק לקשור לעשות דננון נתבו ופ"זומהרש"ל

 החבל לקשור שלא או לנעוץ לו יש אז ני עיי"ש, שתפול עדאותו
 ירי יצאו לא בזה דאף רש"ל בשם הפ"ז ממ"ש ומיהו )נועמ"ג(,בנח
 י"א(. אות מ"ז )ועיין רגליו ב' אלא נן לעשות ננון דאין משמעחובתן

 אדם שדרסו העוף ב' סעיף נ"ח סימן וביור"ד פעעגקיד(
 קשה דבר על שנחבפ או בהמה שרצצרע או לכותל פרפו אוברגליו
 גופו על קשה דבר או אבן נפל אם וכן הרמ"א וטזב לו,חוששין

 שם, וכו' לה חוששין בבהמה להוש שיש בדבר הוא אם בבהמהוכן
 מיור בפחות נפל בין חילוק אין דבאבן ב' סעיף שם הש"ךוכתב
 בו יש אם האבן לפי הכל אלא עשרה, גבוה או הבהמה עלפפחים
 כנגד אחד במקום באבן הונתה ואם שם, כהב"ח ודלא להמיתנדי

 העוף הונתה ואם אבר, אותו נגד מדינא בדיקה צריך פנימייםאברים
 שהלכה בזה מהני ולא פריפה בבדיקה בקיאין שא"א ניון הריאהנגד

 בריאה אין דאמרינן דאף שם בש"ך ועיין שם( חדש )פרי יפההילוך
 נמ"ש הוא הפעם בריאה, אברים ריסוק חשש דאין אלמא לינפללעוף

 וליחבשר לגפול ור"ל הוא, חדא וליחמר דלנפול הב"י הביאוהמרדכי
 צריך עוף אף באבן שהוכרטת או סי"פ לנפולה הא ריאה, לה איןבאש
 בנקב בקיאין אנו אחד דבאבר ואף בקיאין, א"א ואנן הריאהבדיקת
 כהרמב"ם סתם המחבר הא מ"מ גרול, קרע וכ"ש ידוע במקוםכהטהו
 א' באבר אף בקיאין א"א ובזה צורתו והפסד מראה שינוידצריך
 שם(. ביור"ד מאיר בית ובחידושי ד' סעיף נ"ח מימן דעת)שפתי

 לאור נפלה א' נ"ו ח~ין בכהטנה לאור. וטנ*ל עוףקפו(
 ובגסרא כשרים, אדומים אם *מולים ירוקים אם מעיח בניונחמרו
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 הפניטיים באברים לברוק צריר טעיה בני שיתחטמושיעור
 טחטת נשתנה והריאה אם וגם קטז( האור טכח נשתנושטא

 טרפה. )געל( כרכום כטראה מראיתה אם לאורנפילתה

 ח פ ז ה קירימ

 ירוקהן שיעור יהושע בן יומי רבי משום יוחנן רבי אמר ב'שם
 ורש"י במשהו, ירוקתן אף במשהו נקובתן מה נקובתןכשיעור
 שנפל עוף הל"כ מהל"ש פ"ז וברמב"ם וכו' כווצי נחמרו במשנהפירש
 בכל שלו המעיים שהאדימו או קרקבנו או כבדו או לבו והוריקלאור
 שהוריקו האדומים או שהאדימו הירוקים שכל טריפה, זו הרישהוא
 ובשו"ע שם, וכו' וטריפה שניטלו כמי הן הרי בעוף האורמחמת
 הלב ונשתנו מעיו בני ונחמרו לאור שנפל עוף א' מעיף נ"ב מי'יור"ד

 שם, וכו' שנשתנו מהם במשהו אפילו טריפה וכו' וכבדוקורקבן
 חימום כדי שם ושהתה לאור נפלה דבענין י' ס"ק נ"ה מימן ט"זעיין
 אין דודאי בדיקה בלא שרי מיד מלקוה אם אבל בדיקה, צריךאז

 עיי"ש, תאמור מיד ימלקוהו אם ואף לאור כשתפול שתיכףסברא
 וכו' ותצא תפרח לאור שתפול שמיד כתב י"ד מ"ק שם בש"ךונם

 אבל בדיקה, בלא כשר ויצאה פרחה לאור שנפלה מיד דאםטשמע
 דמוברים להפומקים שצ"ע כתב י"ט מ"ק בשפ"ד הפרם"גבהגהת
 עד שהיי' בשיעור דנם מ"ל אם לאור, נפלה בבדיקת בקיאין אנודאין

 דבזה או מעט. בשהה אף ואמור בקיאין אנו אין מעיים הבנישיחמרו
 ס"ק במק"מ ועיין עיי"ש, לדינא בצ"ע ומיים בקיאים אנחנו אףלכ"ע
 והמרדכי פוופה נחמרו פי' רש"י והנה בזה, להקל יש דבהפ"מ מ"שב'
 כמו נשרפו פירשו והרע"ב המשניות בפי' והרמב"ם חמימות, לשוןפי'

 דאין הפרמ"ג וכתב וכו' מעיים בני וחומרת אבר של בפתילהדאמרינן
 לא, לחוד הוריק הא והוריקו, כיווץ תרתי בעינן רש"י דלפילומר

 אלא טריפה, לחוד הוריק לרש"י דגם דז"א נמי, לחוד הוריקולמרדכי
 לומר אין גם מראה, שינוי ולהיות להתכווץ שדרך נקמ דמלתאאורחא
 לומר אין גם אינו, זה טריפה ולמרדכי כשירה לחוד כיווץדלרש"י

 עיין לזה, יודה לרש"י גם להתחמם שיגול שיעור בעינןדלהמרדכי
 הנ"מ בענין מ"ש בם"ז ועיין יוד, אות ובט"ז צ"ב מי' פא"טיש"ש
 באין נ"מ שכתב ג' מ"ק מק"מ ועיין עיי"ש, פירושים הב' ביןשיש
 דלפי' טראה, שינוי ונם מעיה שכווצי ונמצא לאור נפלה אםידוע

 בזה. שם א' אות ברגה בטחזיק ועיין עיי"ש, להחמיר ישנתכווצי
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 הלב ונשתנו מעיה בני ונתחממו לאור שנפלועוה
 קש( הטיריז ארומים להיות ושררכם קת( והכברההקורקבן

 ח פ ז ה י ר 1 קמ

 מהחתם מ"ש ג' מ"ק תשובה פתחי עיין האור. מכחקמז(
 דוקא האש ע"י בנחטרו אלא אמרינן לא מעיה הבני דנחמרוסופר
 כאלו דינה רותהין למים דנפלה שכתב בתבו"ש ועיין ברותחין,ולא
 על השיג בתשובתו הח"ם אך מדינא, בדיקה וצריכה לאורנפלה

 גם להחמיר והפרם"נ התבו"ש כם"ש הוא ולדינא בזה,התבו"ש
 התבו"ש על הח"ם שהשיג הדין בגוף אמנס פופו"ד, )שו"תברותהין

 טה כ"ד מי' חיור"ד מופר כתב בשו"ת עיין כאש דינו רותחיןאי
 ז"ל הח"ם בעל הגאון אביו לדברי מסמרות וקבע בזהשהאריך
 רותחין מים שרטעה ואפילו רותחין למים דבנפלה להלכה כןוהעלה
 ז"ל אמאד מהר"י בשו"ת ועיין עיי"ש, מעיה בני נחמרו משום בואין

 דנחמרו לדינא דהעיקר ג"כ והעלה בזה שהאריך מה ע"ח סי'חיור"ד
 עיי"ש. מטריף אינו רותחיןבמים

 אוסר השינוי אין והכבד א' מעי' שם וביור"ד והפפר.קיז(
 פנים וכלפי שלו הדק בראש דהיינו המעים כננד נשתנה א"כ אלאבו
 דאמרינן והא שם, חיותה מקום כל כנגד או המרה כנגד הוריק אםאו

 נשתנה אם אכל כקץטבים גרין למראה בנשתנה דוקא שהוריקבכבד
 דרכו שכן כשר שמן עוף הוא אם געל שהוא ביצה חלמוןלמראה
 ולב פריפה, געל הכבד אם כחוש כעוף אבל געל הכבדלהיות
 לכו"ונ פריפה כעשבים דירוק לשמן כחוש בין חילוק איןוקורקבן

 יש כי להקל יש בהפ"מ ום"ם טריפה, געל דאפילו כתבווהאחרונים
 שם( וכו"פ )ש"ך לעולם כשר נעל דמראה הפומקים מקצתלצרף

 הב"ח וכ"פ פריפה ביצה כמראה אפילו וקורקבן דבלב כת:והרשב"א
 שבת לצורך וגם דבהפ"ם שפמק נ' מ"ק בדע"ת ועיין עיי"ש,ורש"ל
 עיי"ש, געל במראה כחוש בעוף גם בזה להקל 4שביחד

 גרין צבעים ב' רק נכלל בגמרא האמור ובירוק החוריקגקיח(
 בסדאה נשתנו דאם ב' מ"ק התבו"ש כתב לכן מראווע שאר ולאוגעל
 שגראה הנאה"פ וכתב עיי"ש, כשירה ואדום ירוק בכלל שאינואחרת
 ככרתי בירוק אלא מיפרף לא וקורקבן בלב דה"ה המחברמדברי
 וכן גאדמימות הוסיפו אדומים להיות שדרכן המעיים ואםעיי"ש,
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 נמצא ואם כשר. שנשתנה העוה טחו5 אב5 קק(,טרפה
 לאור שנפ5ה נורע ש5א אע"פ הבהטה טאברי באחרשינוי
 פוס5 אברים שינוי שאין כתכ בשו"ע הב"י אב5טרפה,
 אין 5אור שנפ5ה ירענו אפי5ו בבהטה אב5 קכ( בעוףא5א

 ח פ ז ה י ר י קפ

 כתב וכן )הר"ן( כשר גירקות הומיפו ירוקים להיות שדרכןאותן
 וגשרננו געל להיות שדרכז דאברים ח' מ"ק במק"ם ועיין שם,הש"ך
 למראה נשועו ואם והדע"ת התבו"ש וכתב כשר, נ"כ גריןלמראה
 בח"א ועיין עיי"ש, דוקא בדפ"מ אלא להקל אין ללובן כגוןאחרת
 ארי' שם בשו"ת )ועיין ירוקים להיות שדרכן המעיים ואםשכתב
 שאר בכלל שהם בתולדה ירוק הוא דהססם שם שכתב מ"ז סי'חיור"ד
 דגיע לא ואפילו שנשתנו מהם במשהו אפילו פריפח האדימומעיים(
 עיי"ש. לינקב סופו אש מחטת שנשתע דכיון הלקותאלחלל

 משהו רק אפילו בסומכיח שהוריקה פחול ונם טריפח.קיפ(
 ואם הרשב"א( לדעת הב"י בשם ברם"א )שם לינקב שסופופריפה
 אבל א' סעיף שם ביור"ד כתב לאור נפילתה מחמת נשתנההריאה
 ),צצלעות שם, עליה מנינות שצלעותיה מפני לה חוששין איןהריאה
 הש"ך כתב שם( באה"פ בה נהבאת והריאה חודן על שוכביםהעוף
 בדבר השנוי דתלינין במראה ונשרננית לאור נפלה אפילו משמעשם
 טחסירים פומקים יש מיהו פוסקים( ושאר והרמב"ם )הרא"שאחר
 ולא בחפ"מ אף מחסיר והב"ח לאור, בנפלת במראח דנשתניתהיכא
 כשהוריקה להפריף הר"ן למברת להוין יש דינא ולענין עכ"ל,נהירא
 הצלעות הגיע שלא חזינן דהא דבריהם שנראה האור מחמתככרוזי
 דמכשירין ורא"ש הרמב"ם אסברת לססוך יש בהפ"ם מיהועליהם
 יש האדים או הוריק אם בהמוז של וכוליא שם( ופר"ח באה"פ,)ועיין
 בעוף הריאה הוריקו ואם שם( ובדע"ת פ' ס"ק )שפ"דלהכשיר
 האור מחמת שנשתנה רואים שאנו דאע"פ נרין דהיינוכעשבים
 לריאה בעוף מזיק האור דאין אחר גדבר השינוי דתלינן כשראפ"ה
 )חכ"א וש"פ והרא"ש הרמב"ם דעת כן עליה טגינות שצלעותיהמפני
 בקרום פסולה בטראה בהפ"מ מקיל והתבו"ש ד'( סעי' כעבב%

 לבד.העליון
 שינוי פריפות דאין ז' טעי' שם וביור"ד פקףף. אלאקכ(
 פוסל אלו אברים שינוי אין בבהמח אבל בעוף, אלא פוסל אלואברים
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 בקיאים אנו דאין כתב וןהשייך קנא(, בה פומל אבריםשינוי
 לאור. נפ5הבבריקת

 לגפרק נחתכו או גשתפרו או מעיקרם חסהמה ירי נשמפו דין15.
 : גף חפרף שנפראת ועוף רנלים, ג' לח שהצוכהמה

 או נשתברו או מעיקרם הבהמה ירי נשממואם
 שעורו מפני הריאה ניקבה שמא חיישינן לא 5גמרי,נחתכו
 שנצרר ה*וזפין לגוף סמוך נשבר או נשמט אם אבלקשה,
 הנוף תוך המכה שעברה שרואין 5צלעות, מעברהדב

 ח פ ז ה י ר 1 קפ

 בידוע בבהמה נם אוסרין ויש שם ובהנ"ה לאור, שנפלה ידענואפילו
 הפעם שם הש"ך וכתב שם, נהוג והכי מעיה ונשתנו לאורשנפלה
 מגינות, הצלעות וגם עב שהעור לפי בבהמה פוסל אברים שינוישאין
 בקיאין אנו אין הזה דבזמן מהש"ך מ"ש י"ד סעי' שם בבאה"מועיין

 לממוך יכולין שפיר דבבהמה כתב הדע"ק אבל לאור, נפלהבבדיקת
 הש"ך בפלוגתת תלוי ובעוף הפ"ם, באין אפילו בזמה"זאבדיקותינו

 אבל בעוף, בזמה"ז אף אבדיקותינו לסמוך אין הש"ך דלדעתוהפ"ז
 בזמה"ז אף אבדיקותינו לסמוך יכולין דבעוף משמע הפ"זלדעת
 לחלק אין לאור שנפלה דבידוע שהעלה י' מ"ק התבו"ש ונתבעיי"ש,
 ואין בבהטה ה"נ פריפה בהפ"ם אפילו דבעוף וכמו לעוף בהמהבין

 שנפלה דבידוע שם כתב הבאה"פ אבל עיי"ש, כלל להקל ע"זלהשניח
 ס" ברכח במחזיק ועיין שם, וכו' בהפ"ם שלא רק אסור בבהמהלאזר
 גדולי דעת הוא כן כי בזה התבו"ש כדעת לדינא דהעיקר שכתבזה

 עיי"ש.האחרונים

 אבל שם, הב"י הסנמת כן פה. פושל אברים שינוי איןקכא(
 אם בהמה דגבי הש"ך וכתב הרם"א. הכרעת ע"פ נוהניםאנו
 מכשיר מהרש"ל דהא איסורא מחזקינין לא קמן וליתא לאורנפלה
 בבהמה לכתחילה בדיקה דצריך הב"ח כתב מיהו בכה"ג, בעוףאף

 י"ז סי' בהוספות ארי' שם בשו"ת ועיין עיי"ש, קמן דאיתאהיכא
 נפלה אם ספק יש ואם מפק אלא הוי לא מ"ם להמחמירים דאףשכתב



 זטחי5 שלטקו*ן9"

 רכל ראע"פ כשרה, ירם ר לבהטה יט ואם קמ4מרפה
 '8נבראת עתש גם וטרפה. אעו יר חסר הא רטק טול כנע;ך

 ה ט ז ה י ר ו קפ

 הבני שיחמרו כשיעור באור שהתה אם נפלה דאת"ל ספק ונםלאור
 עיי"ש. כלל בדיקה בלי אף להכשיר ישמעיים

 רב אמר יהודה רב אמר א' נ"ז חולין בגמרא *רי5ה.קכב(
 ,ונו לא הונא רב אמר ב' נ"ח שם וגם כשירח בבהמה ידשמומת
 הונא רב סאמר ב' מ' בבכורות גם שם, וכו' ביד ויתר שחסראלא
 מעיקרה ידה שנשממה בהמה ד' הלכה מהל"ש פ"י וברמנ"םהנ"ל,
 ד' הלכה מהל"ש פ"י וביור"ד שם, וכו' לה חוששין ואיןמותרת
 שם, וכו' לה חוששין ואין מותרת מעיקרה ידה שנשמפהבהמח
 שנשתברו או מעיקרה הבהמה ידי נשממו א' סעיף נאג סימןוביור"ד

 ויש : ובהג"ה שם, וכו' כשירה ידים ג' לה שיש או לגמרי נחתכואו
 שנצרר ורואין לגוף סמוך נשבר או נשמפ אם הבהמה גםמפריפין

 נהוג והכי וכו' הגוף תוך המכה שעברה שרואין לצלעות מעברהדם
 שם, פריפה בגוף חיבור אצל היד נשמפ דאם בתב והמם"גובו',
 הריאה ניקבה שמא דחיישינן משום הפעם ב' ס"ק שם המ"זוכתב
 הוא מה יודע דאינה לגוף סמוך הרם"א שכתב מה חפרם"ג כתבוכו'.

 פריפה הדם שנצרר שרואין כל ויותר אגודל מהגוף רחוקדאפילו
 אף לקמן ובעוף סמוך, נזכר לא ובהג"א בקיאין, דא"א לדידןאף

 נראה כן בי בדיקה מהני ולא מריפה הדם בשנצרר אגודלרחוק
 הדם, נצרר אם זה לדין גילוי מצא לא דכעת ובתב הרם"א,ממשסעות

 אמנם הדם, נצרר אף מכשיר שב"י מאחר בבדיקה דא"א גאמראם
 דלא משמע לה מפרפינן בצלעות הדם שנצרר רואין אם כהבבב"ח
 ח' אות בש"ך ועיין בקיאין, דא"א מסתמא ומפרפינן בדיקהמהני
 לצלעות מעבר הדם נצדר לא אפילו להחמיר דיש בתשב"ץשמצא
 עיי"וו, מקיל ובנשממ בנשבר מחמיר ורש"ל ניביח דאיעכולוהוא
 נשבר אם דאף לדינא שהעלה וי"ב י"א מ"ק שם ז' סי' בלבו"שועיין
 יש אפ"ה בצלעות הדם שנצרר בגון המכה שעברה ורואין לגוףסמוך
 מים לתוך כולה שיניחנה והיינו הריאה בדיקת ע"י בהפ"םיהתיר
 בשר טבצבץ אינה ואם כולח בנפיחה שיעלח עד היטב ויגפחפושרין
 בדליכא הבחמח יד בנשטפ העלה שם ב' ס"ק בטק"ס רעיין שם,וכו'
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 גףחסרת
 קכ"

 הךיאה נקיבת חשש כזה אין שהרי כשר,
 כשר. עצמו מצר גה חסרתומצר

 עפוקה מפה לו וצהיה ועוף אגפיה נשפרו או שגחתפו עוף ריןלז.
 : הריאהפנגד

 סמוך נשברו אפילו אגפיו, נשברו או שנחתכועוף
 יהא שלא צריך אבל כשר, 22צמצום קכד( בגוףלחכורו

 ח פ ז ח י ר ו קמ

 יש ישראל בבהמת בהפ"ם דעכ"פ ולדינא עיי"ש, מוהר דםצרורות
 עיי"ש הבוכנא בנשבר אף הדם נצרר בשלא להתיר ורם"א עללסטוך

 מודים כ"ע גף דחסר א' סעיף שם הט"ז וכתב גף. חפרקכג(
 יהודה בית חינוך בשו"ת ועיין חסר, או ביתיר מריפה ואיןדכשירה

 כשיודע הוא וכ"ז עיי"ש כשר הגף חסר נבראת דאם שכהב נ"גסי'
 בכנה"ג עיין בודאי ידוע באינה אך ברייתו מתחילת שחסרבודאי
 שהיתה בתרנגולת לידו מעשה שבא שכתב ב' אות הטורבהנהה
 שנחסר או כך מתולדה הוא אם להכיר אפשר הי' ולא א' נףחמרה
 היה אם בזה נסתפק והפרם"ג עיי"ש, ענכרי למוכרו וצוהאח"כ
 אמ הא הקיל, לא ומש"ה נשמפ דהוה הבוכנא חסר שהיההטעשה
 שיש או רם"א, כאן כם"ש ס"ס ממעם להקל יש קיים הבוכנאהיה
 נ"ד מימן ביור"ד יבואר המכירה שהתיר ומה הספיקווע ביןלהלק
 קיים היה דבוכנא היה דמעשה נראה א"כ מהירין, שרוב היכידדוקא
 בנמצא להטריף יש הרשב"א ולדעת לאכול, להתיר רצה לאואפ"ה

 כנפול, יתר בדין באריכות עיי"ש מתולדה כחמר יתר סשום יתירגף
 סי' הד"ם ובעקרי א' אות ברכה ובשיורי ו' אות ברכה כמחזיקועיין
 נגד בזה להקיל אין לדינא שכתבו ט' ובסעיף י"א מ"ק לבינה ובאסו'

 הבוכנא שאין אפי' לנכרי למוכרו להתיר יש בהפ"ם ורק הנ"ל,הפרם"ג
 שיש או הב"י שכתנ מה א' סעי' נ"ג סי' בפרישה ועיין עיי"ש,קיים
 נאסר טעם דמאיזה הוא דפשיטא לומר למה כשירה ידים שלשהלה

 לאשמעינן דנקטיה לו ונראה כשד, נימל אף הא כנמול יתרמשום
 עיי"ש. כשירה יהרת אפ"ה הגף נשמפ שטריפהדבעוף

 כשירה גפיה נשתברו במשנה ב' נ"ו חולין בגמרא פגוף.קכד(
 וכו' מותר אגפיו שנשתברו ועוף כ' הלכ' מהל"ש פ"ח והרמב"םשם,
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 שמא הריאה לברוק צריך שאז קנה( עוקע העצםבשבר
 ה פ ז ה י ר ד קמ

 אגפיו נשברו או נחתכו אם בעוף וכן ב' סעיף נ"ג סימן וביור"דשם,
 אוסרין ויש ובהג"ה וכו' לגוף לחיבורו סמוך נשברו אפילוכשירה

 ואפילו שם, וכו' כשמופ דדינו ואומרים לגוף ממושך נשברואם
 ח' פרק הרסב"ם על רוקח )מעשה זו לדעה כשר שניהם נשברואו

 שיהא והוא מהש"ך מ"ש באה"פ ועיין עיי"ש(, כ' הלכתמהל"ש
 נוננא של תכניתו וגבאר שם, נשמפ חו"ל דאל"כ קייםהבוכנא
 דאטטא בוקא לגוף הסמוך שלישי בפרק ברגל שיש דכשםבאסיתא,
 בפרק ביד בבהמה יש כך נקבות בתוך שנכנס כזכרות א' עצםשהוא
 בתוך דנכנס זכרות לגוף הסמוך בפרק העוף ובגף לגוף. הסמוךשלישי
 היא והאסיחא באסיתא בוכנא נקרא והוא בגוף לחיבורו סמוךנקבות

 צריך וזהו בוכנא נקרא הכתף שהוא בתוכה הנכנס והעצםכמכתשת
 נשבר אפילו הכא דכתכ הא וא"כ נשמפ, הו"ל דאל"כ קייםשיהיו
 נקבות תוך העצם זכרות לכנוס שהתחיל קודם שנשבר ר"ל לגוףסמוך
 בשפתי ועיין ח'( ס"ק גבוה )שלחן שם וכו' עצמו בגוף המחוכרהעצם
 שיהא שצריך הש"ך בם"ש נפ"ם בזה שיש שכתב ה' ס"קדעת

 הרם"א דפסק לאח"ש או מחיים אי בספק לדידן גם קייםהבוכנא
 הבובנא דבנשבר נפ"ם ויש מותר ובנשבר אסור דנשמפ ד' סעיףלקמן
 עיי"ש. עוקץ שאין אף ואמור בנשמפהוי

 יהא לא החיצון ששבר והוא ב' סעיף שם ביור"ד עוקץ.קכה(
 יש דאם הפ"ז וכתב שם, הריאה תבדוק עוקץ בו היה שאם עוקץבו

 לגוף סמוך דברים של פסקן נמצא שם, בצלעות לעיין חייבעוקץ
 עוקץ אין אגודל רחוק טריפה, ריעותא ואין עוקץ שאין אף אנודלתוך
 כל הנראה וכפי בצלעות, לעיין צריך עוקץ יש בצלעות, לע"ןא"צ
 לשון סשמע וכן בקיא"ן א"א עוקץ ואין אגודל רחוק אף ריעותאשיש

 מגדים( )נועם להפריף יש בצלעות ריעותא שיש כל ומש"ההלבו"ש,
 טריפה הרט"א ממשמעוה נראח הדם כשנצרר אגודל רחוק אףובעוף
 ובמק"ס ג' סניף לבינה ובאם נ' ס"ק בלבו"ש ועיין בדיקה, מהניולא
 בצמצום אנודל כרוחב הגוף סן רחוק דכשהו לדינא שכתבו פ"וס"ק
 מן רחוק כשהוא אבל ותע"ב, בצלעות ולעיין לעצמו להחמירראוי
 וכ"ז בצלעות. לעיין להחמיר צריך אין לעצמו אף מאגודל יותרהגוף
 יותר רחוק אפילו בשבירה עוקץ כשיש אבל בשבירה עוקץכשאין
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 קנז( אנפיו נשממו אם וכן קכו(. הריאה את העוקץניקב

 ח פ ז ח י ך 1 קט

 וחבגח פ' ס"ק בדע"ת ועיין אפשר. אם בצלעווז לעיין צריךמאגודל
 בדין והנח וע"פ( והג"ם, )ש"ד, ניביה עיכול משום בבחמח גםמחמיר
 דמתשובח שכתב ד' אות ברכה בשיורי עיין מהו, העוקץאיכות
 ונכנמ כמחמ חד העוקץ שיהיו דבענין טשטע י"ו סי' כ' כללהרא"ש
 עוקץ שיש גווני דבכל כהטמע והשו"ע חב"י מדברי אבל הצלעות,לבין

 השלחן )ססגרת צ*ע, ולמעשה לחקל ואין הריאח לנקיבתחיישינן
 שם. בזה להקל שהיח בדע"ת ועייןהספרדי(

 שאנו הב*י שכתב נ*ג מימן יור"ד במור עיין הריאה.קכו(
 דאם דקיי"ל הרם"א להכרעת נוהגים אנו אבל זו, בבדיקה בקיאיןלא

 והוא בינוני מאדם אנודל כרוחב נשאר שלא עד לגוף סטוךנשבר
 אפילו אגודל דוחב הוא אמ אבל פריפה, בארך שעורות שנישיעור

 עוקץ לו יש בין חיוק ואין הריאה, ניקבה שמא חיישינן לאבציסצום
 כשר אגודל וברוחב טריפה, אגודל מרוחב פחות הוא אם לעולם לאאו

 לגוף השבר התחלת מן דמודדין כתב ד' במעיף שם והפ"ז)חכ"א(,
 הריאה ניקב החיצון עצם שמא הוא דהחשש כיון באלכסון נשבראם
 ועיין שם פ' סי' בש*ך ועיין עוקץ, שאינו ואף השבר מאמצעיתלא

 דעוף נתיב" "יאיר בשם הביא י"ז ובאות י"נ אות הב"י בהנהתבכנח"ג
 פריפה, לגוף עצם בחצי כהטערין אגודל שיעור העצם בכל בו שאיןקפן

 כחב ל"ח שורש המהרי"ק שהרי הוא דנכון הפרמ"ג וכ' כשר,וביותר
 קפן בין לחלק שלא עצם בחצי לשער נוהגדהי'

 לגד~
 שיעורא קפן אלמא

 שיעור והנה )נוע"מ(, הוא, ממוך לאו עצם מחצי דיותר הואהכי
 שהוא העלה י"ג ס"ק בדע"ת חנה בזמנינו עכשיו הנהוג המידותע"פ אגו~

 ושפ"ד דהש"ך דכיון י"ל לכאורה הנה לדינא אמנם צענמימעפער,ב'
 לגו יש לכן שערות ז' כשיעור הוא דכאן אצכע דשיעור כתבו ז'ס"ק
 בענין קפ"א םי' או"ח חלק בח"ם ועיין שערות, הז' על לסטוךלהקל

 הנ"ל.השיעורים
 חיישינן פריפה בעוף גף שמופת נ"ז תולין גמרא אגפט.קכז(

 י' פרק ובהרמב"ם שם. תיבדק אמר ושמואל הייאה ניקבהשמא
 שלו הריאח ניקבה שמא חוששין מעיקרו כנפו נשמפ כ"ד הל'טהל"ש
 נשמפו ג' סעיף נ"נ סיטן וביור"ד שם. וכו' אותה בודקיןולפיכך
 שלימה חיא אם לנפחת וצריך חריאה ניקבח שמא חוששין וכו'אגפיו



 זפחיפ שלפקופן4א

 קב"( מכה לו שהיה עוה גם הריאה ניקבה שמאחויפשין

 ח פ ז ח י ר ו קפ

 מי' שם ובלבו"ש פ', ס"ק פ"ז עיין שם. וכו' טריפה לאו ואםכשירה
 קודם השחיפה באמצע השוחפ בידי אגף נשמפ דאפילו ב' דיןו'

 בשו"ת ועיין עיי"ש, הריאה ניקבה דשמא זה חשש יש השחיפהגמר
 אף אז שם דם צרורות נמצא דאם שכתב קצ"א סימן תניינאמופו"ד
 אמרינן הגף נשמט אם שחיפה בשעת הרגיש שלא השוחפכשאמר
 בזמן לבוא א"א דם צרורות כי הוא דאיניש עלי' רמיה דלאמילתא
 והא שחיפה קודם נתהוה שבודאי במצוי ותולין שחיטה בשעתמועפ
 השו"ב נאממת בדין במ"ש בדע"ת ועיין עיי"ש, פריפהבודאי

 שום הרגיש שלא שאומר או שחיטה לאחר שנעשה שיודעכשאומר
 ועיין עיי"ש, השבירה במקום הרבה הדם שנצרר ורואיןריעותא
 ועיין ניבי איעכול אא"כ אוסר אינו דבנשמפ לדינא שהשהבכו"פ
 יש תערובות ע"י או דבהפ"מ שכתב נ' מעיף כ"ג כלל אדםבחכמת
 וכתב בזה השיג ו' סעיף לכינה באם אבל בזה, הכו"פ עללממוך
 יצא לא אם מ"ס אבל וכו' בהפ"מ אפילו בזה להקל לסמוךדחלילה
 שלימים והניבים לצדדים ונומה מעפ ניזוז רק מהחור לגמריהבוכנא
 דבהפ"מ שהעלה פ"ז ס"ק בדע"ק ועיין י"ז(, בס"ק )מק"מ להתיריש
 ולא בנשממ המקילין על לסמוך יש ביחד שבת צורךוגם

 ניבי איעכ~
 בכח העוף זרק דאם הדע"ת כתב גם שם, עיין כלל נפסקוולא
 שפיר אבנים במקום הי' אם ומכ"ש קשה הקרקע אם הארץעל
 מרובה דפמד בלא ולהקל שחיפה לאחר שנשמפ בו לתלותיש

 לתלות ויש הגף שנשמט לאח"ש שנמצא בתרנגולות וגםעיי"ש,
 בכנפיה לאח"ש חעוף השו"ב שתלה התלי' ע"י לאח"ששנעשה

 לאח"ש שנעשה יותר לתלות שייך כי שכשר ברזל שלבאונקליות
 שכתב לטשה תפארח כספר ועיין שחימה, בקודם מלתלות התלי'ע"י
 נמצא ואח"כ שחימה לאחר הגף נשמפ או שנשבר ראינו אםדצ"ע
 השבירה, ע"י שחיטה אחר נעשה שהנקב תלינן אי בריאהנקב
 שמא או מבחא, יד ובסשמוש בזאב דתלינן היכי כי השמופהאו
 ונראה חריאה, לנקב דרך אין שחיפח דלאחר ושטופה חשבירחעא

 עכ"ד וצ"ע ביפבירה ולא בש"ס דנזכר לקולא לתלות ישדבשמופה
 שם.עיין

 לבד דם צרורות רק שם אין אם אבל מכה ודוקא פפה.קכח(
 בהסרת טכפנים דס הרבה שיוצא רואין אם זולת זה, לענין כמכהאינו
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 בקיאין ראין לרירן הריאון כנגר הקנה תחתעמוקה
 קכס(. פרפהבבריקה

 : שפור הגף בעוף נמשא אפ ריןלת.

 השהיטה קורם אם *ורע אינו י( שבור הגף נמצאאם

 ה פ ז ה י ר 1 קס

 ע"י במראיתו משונה ובשר שהעור נראה הכנף תחת ומבחוץהבנף
 )דע"ק(, יפה הילוך בחייה שהלכה אף להקל אין אז הדםצרורות

 )אם בדיקה בלי לכ"ע כשירה מפולש עמוקה המכה אין אםוגם
לבינה(.

 יש לבן בבדיקה בקיאין אנו דאין בת"ה נתב פריפה.קכפ(
 דהאי ביון פפק הפ"ז אבל הריאה, לנקיבת להוש שיש בכ"םלהפריף
 שנתבאר בדיקה על נסמוך ע"כ הומרא אלא אינו בריאההששא
 יצא ולא דק בקש הגרגרת דרך ונפחו הטכה על נוצה ששמובשו"ע,
 יבצבצו אם הנרגרת דרך בקש וינפה מים המכה מקום ימלאהרוה
 פעיף וש"ך י' סעיף פ"ז עיין בהפ"מ, רק זו ובדיקה פריפהןהמיס
 ופת"ש( )באה"פ בדיקותינו על לסמוך יכולין בזם"ז וגם שם,י"ז
 תחת שתחבו הפפומות כאווזות שכתכ קכ"ב סימן סופר בחתםועיין

 שאסור שומן מחמת עבה שיראה מקומו להצבות כדי בטחפנגפיהם
 שראינו האווזות כל ע"כ מהצלעות, לפניס ידו נדחה א' פעםדאולי
 וכיון בדיקה. בלא אסורה מהפ לה שנתחב במימנים מכירים אנוואין
 בזה אדם בהכמת ועיין שם, עיין וכו' תיאסר בבדיקה בקיאיןשאינו

 ואינה שבור הגף נמצא ד' סעיף שם וביור"ד שפיר* הגףקל(
 ביש ודוקא שם וכ' פריפה כך אהר או נשבר השהיפה קודם אםיודע
 לא דבודאי לכ"ע כשר רו'טם שום ברליכא אבל דם, צרורות אורושם
 איזה או דם צרורות שיהיה ימלפ לא מהיים דכשנעשה נעשהמהיים
 הפרמ"ג וכתב ארי', שם שו"ת דעת וכן הלכה הוא וכן )כרו"פ(רושם

 "1 אם לראות המפיק ולא נשבר שהיה גף בעצם לידו באדעובדא
 שמא ס"ם מהמת והתיר שבת צורך והי' ונאבד העצם שנפל עדאנודל
 עוד היה וגם כהמהבר, פריפה אינה דנשבר הלכה ושמא אגודלהיה
 מ"ם ע"ז, לממוך שאין אף ידבקו יחדיו שגר אל שבר שהי' להתירצד

 זה. גם יצורף בעלמאלסניף



 זטחים שלפקופן78ש

 ס8ק קלנ(, ספקא םפק מכת 5הכשיר יש את"כ, או קלח(נשבר
 קורם 5ומר תמצא ואם קלג( שתיטה אתר נשברשמא
 הריאה. ניקבה 5א שמאשתיטה

 : הפחמח טצלעהן טיפות דין5פ.

 בהן שיש גרו5ות *ד( צ5עות כ"ב 5ה ישהבהמה
 ה ט ז ח י ר 1 קמ

 שמא טפק מ"ם מכח מכשירין ויש : שם ובהג"ח נוטטר.קלא(
 הריאה ניקבה לא שמא חשחיפה קודם ואת"ל השחיפח אחרנשבר
 מכשירין חפומקים דרוכ וה מ"ם על לממוך יש בנשבר ודוקאשם.

 מ"ם על לסמוך אין ממפק אמור דגמרא דמדינא בנשמפ אבלבנשבר,
 ידיעח חמרון מחמת הוא הריאח ניקבה לא שמא הב' שמפק כיוןוה

 בנשמפ גם לחתיר יש בהפ"ם ום"ם הריאה, לבדוק יכול הכקישהרי
 שמוליכין אווזות ובהני הפרם"ג כ' שם. ובאה"פ ש"ך עייןטם"ם,
 מנדנד ואם חריאה לנקיבת למיחש ליכא תו נקשרו ואם לשחופלשוחפ
 כמוגיא כתובות תום' ועיין חיישינן, שחיפה בשעת אפי' ואילךאילך
 מה"ת שחוא ומה לם"ם שפיר נחשב דרבנן רוב שחוא דמהדפ"פ
 מפק בדיני לקמן ועיין בחידרטיו, שם פ"י ועיין לם"ם נחשבלא

ספיקא.
 חלק קמא ביחודח נודע בתשובת ועיין טפיקא. ספקקלב(

 להתיר יש בנשמפ גם שדעתו לנו יצא ומעתה בד"ה נ"ה מימןיור"ד
 בהפ"ם שלא בזה רם"א החסיר ובחנם חפ"ם בלא אפילו ס"םמכח
 שם.עיין

 עוקץ דביש בשבירח עוקץ באין ומיירי שהיטח. אחרקלנ(
 ח' מ"ק תואר בפרי ועיין בזח( מ"ש וכנה"ג )עכאח"פ אמורלכ"ע
 חלק רבים" "מים בשו"ת וגם בשבירח. עוקץ בי,ט אףשמקיל
 עוקץ, כשיש אף דמכשיר כהרפ"א ג"כ שחעלת ב' מימן דעהיורח
 ובהפ"ם להקל, יש חד אינה אם עוקץ יש אם דאף שכתב בדע"תועיין
 בדופן העוקץ כשתחוב לא אבל חד בעוקץ ואפילו גווני בכל לחקליש
 עיי"ש. גוונא בשום להתיר אין דאז לצלעות מעבר הדם שנצרראו

 נשתברו חסשנה על א' נ"ב חולין בגמרא צלעות. כ"טקלד(
 אחת או מכאן ו'טש מכאן וטש חצלעות רוב אלו ת"ר צלעותיה,רוב

 רבה אסר שדרח, כלפי ומחציין זעירי אמר מכאן, ואחת מכאןעשרה
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 מוח בחן שיש גדולות ובצלעות יוחנן רבי אמר חנח ברבר
 צדדין, שני ברוב נשתברו אחד צד ברוב נעקרו אמר זכאי בןעולא
 רב אטר צדדין, שני ברוב נשתברו בין נעקרו בין אמר יוחנןרבי

 הרמב"ם כתב שם, רש"י פירש ועיין פרפה, עמה וחוליא צלענעקרה
 צלעותיה, רוב שנשתברו והוא כיצד, שבורח וב', הל"א מהל"שפ"י

 שש נשתברו מיכן, עשרח ואחת מיכן עשרה אחת הן הבהסחוצלעות
 וחוא פריפה, מכאן ואחת מכאן עשרה אחת או מיכן וששמיכן

 אם מכאן ושש מכאן שש נשברו השדרה, מול של מחצייןשנשתברו
 רוב שהן אע"פ לאו ואם מרפה, מוח בהן שיש גדולות צלעותהיו

 צלעותיה רוב נעקרו אם וכן מותרת, השדרה כלפי שנשברוואע"פ
 תקועה שהצלע עטה חולייתה וחצי אחת צלע אפילו געקרו ואםפרפח,
 היתה אפילו אחת חוליא השדרה מן נעקרה אם וכן פרפח, זו הריבה
 פריפח, זו הרי צלעות בהן שאין הכסלים טן שלמפח החוליותטן

 הבהמה בצלעותיה, מרפות דיני א' םעיף נ"ד סימן יור"דובשו"ע
 וכו', מכאן וי"א מכאן י"א מוח בהן שיש גדולות צלעות כ"ב להיש

 ששה בין השדרה כלפי ולסעלה טחציין הגדולות כ"ב של רובןנשברו
 וכו', פריפה השני מצד ואחד זה מצד י"א או זה מצד הפשה זהמצד

 מחצלעות נעקר כשירה, מוח בהם שאין הקפנות צלעותנשתברו
 אבל נעקרה ודוקא כתב והרם"א פריפה, עמח חוליא וחצי צלעגדולות
 ב' עם אפילו אחת חוליא יתירה אם וח"ה כשר, חטירה כך אירעאם

 )ת"ה כשר טוח בהן שיש גדולות צלעות י"ב שנמצאו כגוןצלעות
 ואנו להתיר הצלעות מיעום נשתברו א' םעי' שם הפ"ז כתבקע"ז.
 שטזבו השו"ע וכעל הפור דברי וככהפמעות בזה כלל איסור לנואין

 נשתברו ב' בסעיף וגם עיי"ש, לדידן אף הצלעות טיעופ בנשברולהיתר
 נ"כ מהגדולות קצת נשברו אפילו איסור ואין פירש הקפניסהצלעררנ
 מצפרפות הנדולות הצלעות אין הקפנות הצלעות נשתברו סק"בנ"ד ם" הכו"פ כתב וכן עיי"ש, שבורות רוב לעשותה מצפרפים אלואין
 עיי"ש, מלהודות אני מושך צלעות וביותר להכשיר יש ובהפ"םלרוב
 באו"ה משפע וכן לרוב סצפרפין שאין מ"ז בתה"א הרשב"אוכ"כ
 נשתברו הב"י שכתב מח ה' םעי' שם הש"ך וכתב ג', דין ג"הכלל

 א~ם אן( נ"ב )חולין מש"ס מוכח וכן נעקרו וה"ה וכו' קמנותצלעות
 קיימת, חחוליא וכל אחת צלע בנעקרה אפילו להמריף מחמירהבח*ג
 שכאם לדבריו לחהם שיש ד' םעי' הש"ך כתב וכן לו מםכיםוהב"ח
 עליו תמה וחש"ך בחפ"ם גם להחמיר נמחפק והב"ח חם, קבלהדברי
 עיי"ש. ב,פ"ם וכן בח"ג נגד לחדיא חם הפוסקים כל שחריבוה



 פ יפחי של םן ו קפמש

 )לפד נפכאן ר"** 19( נפכאן י"**בתה,
 מאותי

  קטפוו צלעות ל
 אחת וכ5 פלעות( ולא חזה נקראפ שהפ החזה, עפחנחתפות
 לצך מהן ן5מטה הצואר( מצד )יהפ ש5ה בחו5יאתקועה
 מוח, בהן שאין קטנות צ5עות ש5ש עור ישאחוריים
 תקועות צ5עות שאין חו5יות יש הצלעות כ5 שכלוו5אוער
 כפמצ"ן הגרן5ורן כ"נ ש5 ייבי נשביי חוליותא ח"י )פ"חבהם

 ח פ ז ה י ר ו קם

 וחחוליורנ הצלעות מדר ותכניתו מהותו ונבאר פנאן4 י"אקלה(
 המפרקת כלות מקום מן בגבה חוליווז י"ח לה יש הבהמהומנינם,
 בה הקועין למפרקה הממוכה הראשונה החוליא מדרן וכך מופה,עד
 באמיתא, בבוכנא סשמאל אחד וצלע מימין א' צלע דהיינו צלעותשני
 אשר חוליוה עוד יש זו חוליא ואחר חזה, נקראים הללו צלעותושגי
 בימין י"א דהיינו מוח בהם שיש גדולוה צלעוה כ"ב תקועיםבהם
 ומזה מזה החוליא הוך תחובים ג"כ הם אלו וצלעות בשמאל,וי"א

 הללו חליות ואחר גדולווז, צלעות הנקראים הם ואלו באמיתא,כבוכנא
 בהם שאין צלעות ששה הקועים בהם אשר חוליות שלשה עודיש
 בבוכנא החוליא הוך ותקועים בשמאל ושלשה בימין שלשהמוח

 עוד יש הללו חוליות ואחר קטנות, צלעות הנקראים ואלחבאסיהא,
 הנקראים הם ואלו תחובים צלעות שום בהם אין אשר חוליותשלשה
 י"ב מי' שרד )לבושי חוליות י"ח הכל בין הרי כפלי שילהיבש"ם
 ממפר בדבר והאחרונים הראשונים הפוסקים מחלוקות וידוע א'(מעיף

 צלעות שני לחזח נחשב מ"ה חולין ההומפוה דעת ולפיהצלעות,
 השדרה בחוליוה תקועים אלה וכל גדולים צלעות י"א ואחריהם צדבכל

 מן מהן שלוש אשר חוליות שש לשדרה יש ועוד באסיתא,כבוכנא
 ועי הכמל, עד השדרח נשלמה ובזה כלל צלעות להם איןהאחרונוה
 יוהר בבהמה שיש אירע דאם שכהב א' מ"ק י"נ סימן שרדבלבושי
 ג' ס"ק במק"ם ונם עיי"ש, כולם רוב שישברו עד כשר צלעותמכ"ב
 בשבירת הטריפות ג"כ תלוי צלעות איזה חסר נברא אם דה"חכתב
 דבבה"ג בראיות שהעלה ו' מ"ק בדע"ה ועיין שישנם, אותןרוב

 עיי"ש, ב"ב רק להן יש בהמות דרוב ביון דעלמא רוב בהראזלינן
 אחוריים לחלק סניחין אין הרנילות מכפי עודפות צלעות נמצא אםולכן
 נ"ה סימן )ש"ך הןדף מנין עם התחשב מבלי האחרונה צלעאלא
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 טצר וששה וה מצד ששה בין יי(, השדרה כלפיולמעלה
 נעקרו ואם מרפה. השני מצד תשחד אה טצד י"א אוזה,

 נשברו השם נשתברו. כאלו הוי קיימת והחוליאמהחוליא
 אפילו או טוח, בהן שאין קלז( הקםנות הצלעות נעקרואו

 הקמנות אין הצלעוה, רוב בהן שאין אלא הגדולותנשתברו
 אפילו כולה חוליא בובקרה קלח( וכשר לרובמשליטהע

 ח פ ז ה י ר ו קם

 כשירה צד בכל יתירה צלע מ"ז בתה"א הרשב"א וכתב שם( מ'ס"ק
 הכליות לחלב שקרובה מפני מלאכול טונעים אדס בני מקצתורק

עיי"ש.
 רוב נשתברו אם בעוף דע הפרמ"ג כתב חושדרה. פלפיקלו(
 בעוף יש כנגדה בבהמה חכמיס שמנו טרפות דכל פריפה,צלעותיה

 הצלע נשבר אם דבעוף הבל"י בשם כתב ונם ידוע, מנין לו דאיןאף
 הוה עוקץ הי' אם ספק ואם טריפה הריאה כנגד שלא אף עוקץויש
 שבת ולצורך ובהפ"ם כשירה, עוקץ שיש אף ובבהמה וכשירהס"ס

 בשר כשאין דוקא וזה בו, לגעור אין עוקץ לו שיש עוף בצלעהמקיל
 חצלעות נשברו ואם דעת( )שפתי כשר ודאי שלם כשהבשר האעליו
 תואר בפרי )עיי"ש בזה, לאסור יש שחיפה לאחר וספק מחייםספק
 פרכום על לדקדק צריך נשבר דבכל ב' ס"ק בדע"ק ועיין ב'(,ס"ק

 עיי"ש. ססוכנתמחשש

 אפילו איסור אין נם ו' סעיף שם הש"ך כתב הקטנות.קלז(
 מצפרפות השבורות קפנות אלו אין ג"כ נדולות מהצלעות קצתנשברו
 בלבו"ש ועיין עיי"ש, בש"ס משמע וכן וכשרות שבורות רובלעשותן
 שבחוליא קפנות צלעות השני מאותן אחד נעקרה אם דה"ה י"בדין

 עיי"ש. לדינא בהפ"ם שלא אפילו לב"ע דכשר חזה הנקראותהראשונה

 ואפילו ו'(, ס"ק )כק"ם בהפ"ם שלא אפילו פושר.קלח(
 מתוך יצאח אפילו ממקומן נעקרו או השדרה, וכלפי טחצייןנשתברו
 צלעות השנים באותן וה"ה כשר, קיים וחאסיתא לגמריחאסותא
 מטריפים אינם נשתברו שאם חוה הנקראת הראשונה שבתייאקפנות
 עיי"ש. מצפרפותואינם
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 מז*צלעות בעכעי קלס(, טרפה צלעות בהן שאי1טאמזן
 מרפה. עמה קס( חוליא והצי צלעהנדולות

 ה 5 ז ה י ר ו קם

 חופ פסיקת שאין במקום למפה הם ואפילו טריפה.קלט(
 ג"כ שנעקרה יתירה חוליא וה"ה )ח"א(, פריפה שם פוסלהשדרה
 נאות )בשו"ת הבנין שנתרועע כיון היתירה שזהו שניכר אע"פפריפה
 ב' ס"ק ד' סעי' בלבו"ש ועיין ט"ו( ס"ק ובשפ"ד קכ"ו סי'דשא
 שאמצעיתה כל משטאל וקצתה מימין קצתה א' מחוליא נעקרדאם
 ואם עיי"ש, שלימה, חוליא בנעקרה אלא להטריף ואין כשרשלם

 מתחילת חמרח כולה חוליא או חוליא חצי עם צלע חסירהנבראת
 בהפ"ט, אלא להכשיר ואין ורשב"א, דרמב"ם בפלוגרנא תליאברייתה
 י"ב שנמצאו כגון צלעות ב' עם ואפילו יתירה בחוליא נבראתואם

 ובצד כתיקון, אחד בצד נמצא אם וכן מוח, בהם שיש גדולותצלעות
 יתר כל נאמר אם דאפילו דכשר בשו"ע הרם"א כתב צלעות פ"ואחד
 וכן רובן, שינפלו עד כשר צלע וניפל צלע עוד כניפל הוי וא"ככנפול
 כחסר הוי כנפול יתר כל נאמר אם וא"כ א' חוליא יתירח נבראתאם

 בחפ"ם וקיי"ל ורשב"א דרמב"ם דלעיל בפלוגתא ותליא אחתחוליא
 והט"ז רמ"א, )כ"כ כשר כך בנבראת הא מ"מ טרפה, ביד דניטלדאע"ג
 יהיה מרות ג' לבהמח יהיח אם דלפ"ז אחד, עוד נפול כאלו ר"לאינו כנטוי יתר כל דאמרינן דהא פריפה צלע דביתר י"א אבלוהש"ך(,
 אלא אחד, אלא נשאר לא וא"כ כנטול יתר כל ב' על דאמרינןכשר
 כאלו יתר בלר"ל

 נפ~
 אנו חוליא וכ"ש צלע ביתר ה"נ וא"כ הכל

 ופשיטא החוליות כל או הצלעות כל נימלו כאלו ר"ל כנפולאומרין
 להתיר רצה ולא לידו מעשה שבא שכ' וכו"פ פר"ח ועייןדטריפח,

 באם ועיין שם(, עיין )חכ"א לאסור, דעתו עה"ג בעל הגאון כןוגם
 שלשה עד רק יתירות בהוליות לחכשיר אין דבכ,ם ובדע"ת,לבינח
 חוליוו2 ז' נמצא ואם ענין בכל פריפה יתירות חוליות בד' אבלחוליות,
 שם. נבלח ספק חוייתירות

 מחציו בפחות אבל בעינן חוליא חצי ודוקא ח~הא. והטיקם(
 לאו דחצי כתב ג' ס"ק בם"ז אבל ו'( ס"ק תואר )פרי מיפרףלא

 ודאי הוי ממש דחצי ח' ס"ק ב' בסעי' כתב והלבו"ש עיי"ש,דוקא
 ט"ש דכל שם עוד וכתב פריפח, ספק חוי מחציו בפחות אבלפריפה
 וקצת א' צלע רק נשבר כשלא דוקא זח חוליא וקצת בצלעלחקל
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 : ופשוף פפהמה ררוטח רינימ.

 החיה שהכה הכאה היא פירו,ט מוריפוצ קמא(דרומה
 טרפה בשרה ובשר בתורה שכתוב וזה בצפרנים. העוהאו
 שורף הזה וארם ארם להם שיש אווזם שהכה תאכ5ו.5א
 בירימתן שווין ועוה חיה כ5 ד5א חז"5 וקבלו שימווז ערבו

 ה פ ז ח י ר י קט

 חוליא וקצת וצלע מימין הוליא וקצת צלע נשבר אם אבלחוליא
 שקשר באופן קיים חוליא של ישאמציעותא אף זה כנגד זהסשמאל
 אח"כ נרטרפאו אם אפילו כלל להקל אין כלל נפרד לא הבהמהובנין
 על שעמד י' אות רם"ג מצוה תינוך במנהת ועיין שם, עיין מהנילא

 לא השו"ע דבעלי הקטנה הי"פ התוליא כשנעקר הדין מהוומחקר
 החוליא דאף אפשר או חוליות מהח"י עכ"פ צ"ל דוקא איביארו
 עיי"ש, להחמיר נראה דבריהם דממתימת וכתב פריפה הי"פהקפנה
 פרפות בדיני ב' בחלק לעיל בארתי כבר השדרה נשברהובדין
 ותכניתו מהותו את ט"ו ובהערות ז' סעי' בהפנים והשדרההראש

 שם. עייןומרפותו
 יהודה רבי חזאב ודרומת מ"ב חולין בסשנה דרופח.קמא(

 הדק בעוף הנץ דרוסוו בגסה, ארי ודרוסת בדקה חזאב דרוסתאומר
 ובגמרא פריפח, תיה כמוה שאין כל הכלל זה הגם בעוף הגםודרוסת
 ולמעלה חזאב מן בבהמה רב אמר יהודה רב אמר ב' נ"ב דףשם

 דרוסח הוי ולמעלה הזאב מן רש"י פירש ולמעלה, הנץ מןובעופות
 אלא הבהמה להמית חזק ארם לו אין ולטטה מזאב אנל בכללוזאב
 תברו, עוף לדרום כת לו יש ולמעלה הנץ טן הנדרסין ובעופותעופות

 וכיוצא הארי שיטרוף הוא הדרומה הל"ד מהל"ש פ"הובהרמב"ם
 על בהן וכיוצא והנשר הנץ ידרום או גידו, עליה וידרום הבהמהבו

 וביור"ד שם, וכו' בלבד לארי אלא ובתיה בבהמה דרימה ואיןהעוף
 הכאה היא פירויפ דרוסה הדורסת, מתיה דרומה בהטה בדין נ"זמימן
 אפילו דריסה לו יש הארי וכו', מריפה בצפרנים העוף או החיהשהכה
 גסה בבהמה אלא דריסה לו אין הזאג, וובחיות, ובגמה הנדולבשור
 ואפילו בדקח דריסח לו יש אבל געגלים, כגון שבהן בקפנהואפילו
 כרנ קיי"ל הלכה ולענין וכו'. בדולים כבשים כבון שבדקותבגד~ה
 כך דבריו פירש אלא קפא אתנא *לוג דלא גסח בבהמחיהודא
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 בכ5 וכ"ש וטלאים בגריים ררטה 5הם יש אבלגרו5ים
 קמד(.העופות

 בגריים אפי5ו כ55 ב1ב1המה ררךכמדץ 5ך 1פין קמה(כ51ב1
 בעופות. ואפי5וומלאים

 אפי5ו מהזאב נסה אינה אם קמו( ממאות חיותשאר
 וכ"ש ופלאים בגריים ררוסה 5הם יש כזאב גסההיא

 ח פ ז ח י ר 1 קם

 מעשה דעביד כיון גמור דורם הוא חרי ומכה רודף שראינו כלאבל
 עיי"ש, הם דריסה דבחזקת העופות כל לענין להחמיר יש אזרבה
 שראינו כל האחרונים כל החמירו כבר כתב ובה"י שם, פ"זועיין
 עוד וכתב עיי"ש, תחילה ימיתנת אלא לעכו"ם למוכרו אסורשהכח
 עיי"ש. תרנגולין שם שיש בבית החתול מניחים אין מעשח ואנשישם

 ככבשים חנדולים בעופות אפילו ר"ל העופות. בנלקמד(
 לה אין וחולדה שם( ג' מ"ק בדע"ת וגם פ"ו ס"ק ודע"ק ס"ו)ב"ח
 בכל דריסה לח יש אבל ופלאים, בגדיים ואפילו כלל בבהמהדריסה
 שהוזכרה דחולדה נ"ח מימן הח"ם וכתב שלהם, בגסה ואפילוהעופות
 עיי"ש. דכלאים פ"ח ח' כבמשנה תיה מין אלא שרץ מן אינהבדרימה

 לכלב, דרוסה אין נקפינן יוטף רב אמר שם בגמרא כל8.קמה(
 בבהמה ולא בעוף לא עיקר כל דריסה לו אין וכלב שםוברסב"ם
 בשם ד' ס"ק )ם"ז בשינו ולא בצפורנו לא ארם לו דאין שם,וחיה

 בעופוה אפילו כלל דריפה לו אין כלב א' סעיף שם וביורודהפרישח(,
 ביש"ש כתב שם. וכו' לחלל שניקב כקוץ דינו חחלל עד ניקבואם
 על שקפץ דריסה לו שאין וכדומה דבכלב ע"ב סי' פריפות אלופ'

 כלו בדיקה א"צ דנקב ריעותא חזינן דלא היכא העוף אוחכבש
 וכתב עיי"ש, ההוא במקום בריקה צריך אז ריעותא רואין אםאלא
 אם אבל אברים. שאר כנגד היא חנשיכח אם דכ"ז ו' ס"קהדעת
 עיי"ש. ההיפ נקיבת מדחפש בדיקח מחני לא שם ב*תאר היאהנשיכה

 חיות שאר א' סעיף שם וביור"ד פיאות. חטת ווארקמו(
 בכבשים שבדקח בנד~ח דריסה לה אין מחזאב נמה שאינה כלממאות
 וכל ופלאים בגריים דריסח לה יש אבל כזאב נסח היא אפילוועזים
 בדקה דריסח לח ויש כזאב דינח סחזאב גסח חיתח ואם בעופות.שכן
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 יז( מאב גסה היתה ואם ובעיזים. בכבעפים 5א אבלעופות
 ו~פפילו בגסה לא אבל ברקה רריסה לה ויש כאברינה
 לה יש יח( הואב מן למע5ה שידא וכ5 כארי. גדלההיא

 ימכרנה אלא 5אכלו ואסר נסה בבהמה אפילורריסה
 לה רש כארי ריא ווי מהארי יותר גסה היתה וכןלנכרי.
 בכל.רריסה

 ח פ ז ח י ר ו קמ

 הרי מארי יותר גסה היתה כארי, בדולה היא ואפילו בנסה לאאבל
 מזאב שהיא דכל מחטירין ויש ובהג"ה בכל, דריסת לה ויש כאריהיא

 עיי"ש, לחומרא לחוש ו"פ גסה בבהמה אפילו דריסה לה ישולסעלה
 הסכים וכן שם הרמב"ם מדברי גראה ושכן הרשב"א בשם בפורוכהב
 אין כזאב גסה היא ואפי' סתזאב גסה שאינה כל שכתבו ירוחםרבינו
 ועופות חיות ודוקא עיי"ש, ובעזים בכבשים שבדקת בגדולח דריסהלת

 להם אין פהורים ועופות חיות כל אבל דרוסה דיני להם ישפמאים
 דריננ לה אין פפאה ובין פהורה בין גהמה וכל דורסין, ואיןארם
 דסוס שכתב נ"ח סימן חיור"ד סופר בחהם ועיין וכנח"ג()ב"ח
 ססין שאינם כיון אסור שלהן דריסה שאין לאשסעיגן חוצרך לאופרד

 כל דגם ראיה הביא כ"ג סי' מאיר יד בתשובת וגם עיי"ש,הדורסין
 שם. וערח בדעת ועיין דורמים אינם שרציםמיני

 וז"ל היור"ד על הלוי בן שאול בספר כתב מזאב. גפחקמז(
 עב"ל. בכחה גסה או באברים גסה אם הוא טה יודע אינו זונטות

 האי שם( מ"ב )חולין בגטרא ואסיקבא תזא45 בך לפעלחקמח(
 ועחז, בבחמה דרוסח להתול ליה דלית חתול לטעופי ולמעלה חזאבמן

 לחתול דריסח יש ופלאים בגדיים אבל דקה דבחמה בגדוליםודוקא
 להם ויש כחתול הרי ושועל ונטייח, בעופות לחהעל דרוסה שישוכ"ש
 דרימה לח ואין בעופת דר*סח לה יש והולדה ופלאים, בגדייםדריסה
 לחומרא להוש כתב א' סעיף שם גיור"ד והרם"א ופלאים.בגדיים
 אפילו דרוסח לה יש הזאב טן לסק.ה אוחוא דכל חפומקיםכאותן
 סק"ו ש"ך ועיין לנכרי, ימכרנה אלא לאוכלו ואפר גסחבבחמח
 כם"ש לחחמיר ויש הם הזאב טן לסעלה תוא ונטר דדוב דחעלהשם

 דדוב מובר דהפור אף למוכרו. אסור ובדקח שרי ולטוכרוחרם"א
 הפומקים ורוב המחבר הא מ"מ בדקח, השרי כזאב דינם איןונפר
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 אפי5ו בבהמה ררוסה 5הם אין הפמאים העופווןכל
 וט5אים בגריים רריסה 5ו שיש טהנץ חוץ ומ5איםבגריים
 מפי5 שאז קנ( הח55 5בית קמט( בצפרנו שיקובוהוא

 ח פ ז ח י ר 1 קט

 ולא למעלה, ונמר דוב כזאב דינו הזאב מן שלמעלה דמהמוברים
 למכור מותר אז מתירין הפוסקים דרוב היכא אלא למוכרושרינן
 )נוע"מ(. מחמירין דרוב כה"ג לאאבל

 שתינקוב עד וכו' נץ דרוסת ב' נ"ב שם ובנמרא פצפורע*קמפ(
 וחנץ ה"ו מהל"וש פ"ה וחרמב"ם בעלמא, כקוץ כתב ורש"ילחלל
 וביורה שם. החלל לבית שיקוב והוא ופלאים בגדיים דריסה לויש
 שיקוב והוא ומלאים בגדיים דריסה לו יש הנץ ב' סעיף שםדעה

 שם הש"ך וכתב שם, וכו' ארם מפיל שאז החלל לביתבצפורנו
 במשהו בו פוסל הנקב שאין האברים נגד בצפורנו כשניקבדאפילו
 ננד מגולה צפרנו שהי' דכל טריפה הכבד וננד הקנה נגדכגון
 כ"ה כעל אדם בחכמת ועיין ממש, כדרימה דינו שבפניםאבר
 באברים נגע שלא וראו תיכף אורע שחפו דאפילו שכתב ח'סעיף

 שם, עיין ארם משום בזה פריפה הכי אפילו משהו בנקבהנפסלין
 לא דאנן כיון טהש"ך שכתב ה' מעיף שם הימב בבארועיין
 ג' ס"ק בדע"ק ועיין ענין, בכל להפריף יש דריסה בבדיקתבקיאין
 אע"פ הארם שממילים דורסים משאר דרימתו קיל ום"ם שם,מזה
 ושורף, לפנים מתחלחל הארם דאמרינן החלל עד בצפרניהם ניקבושלא
 דכיון החלל לבית בצפרניו ניקב א"כ אלא מזיק דרימתו אין נץאבל

 ארם ספיל ואז מובא קרתא דמרתח מינה שמע בכח כך כלשהכה
 בשפ"ד וכ"כ והש"ך הפ"ז דעת )כן בדריסה דבר ככל ודינוושורף
 שם(.לדינא

 סשום מטריפין פומקים דיש הש"ך כווב חחלל. לפיתקנ(
 עיי"ש, לחלל שניקכ מקוץ גרע דלא הפנימים מאברים א' ניקבשמא
 להחמיר יש חחלל לבית דבניקב וה' ד' סניף ד' אות לבינה האםוכתב
 ובשור רברבי באימרי אפילו דורסין אין או דורסין בין עופותבכל
 ז' סעי' בפ"ז ועיין עיי"ש, לקוץ דמיא חרי לחללו שניקב כיוןהגדול
 בנקיבת אבל בדיקה, לו אין לחלל כשנוקב בקוץ דאלו ונ"משכתב
 ואם פרי*ה מבפנים הבשר והאדים לחללו ניקב אם אותו בודקיןנץ
 שם(. ביור"ד אבוהם ובית הרשב"א, חידושי בשם )ב"י כשירהלאו
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 ממנו גרול בעוה אפילו רריסה לו יש קפ( חנץ שלארם
 בתרנגולת לא אבל יונה ובני כתורים הרק מן שיהאובלבר

 רריםה להם יש הרורסים עופות הטאר ממנה.חטלמעלה
 שכמותם.בעוה

 ח פ ז ח י ר 1 קפ

 מקומות ויטאר המעיים ונוקב שורף והארס ארס. מפיקנא(
 הגר"א בביאור ועיין י"א( סעיף שם )ש"ך כהטהו בנקיבתהנפסלים
 דרוסת בגמרא כם"ש דרומה לו דיש ארם שמפיל פ"1 סעי'ביור"ד
 שם. כרש"י ודלאוכו'

 הדק בעוף הנץ ודריפת א' מ"ב חולין בכהטנה חמ4קנב(
 והרמב"ם שם. וכו' אשי רב בעי נ', ובגמרא שם. רש"י עייןוכו'.
 שם, וביור"ד ונו' מטנו גדול בעוף ואפילו דריסח לו יש והנץשם
 לא אבל וכו' ממנו גדול בעוף אפילו דריסה לו יש הנץ ג'סעיף

 אפי' י"ב בפעי' שם הש"ך וכ' שם. ובהג"ה ממנו ושלמעלהבוזרנגולוז
 בגדיים אפי' דרימה לו דיש נתבאר כבר לחלל הגיע לחלל, הגיעלא

 וכתב ז', ס"ק שם בבאה"ם ועיין שם. וכו' העופות בכל וכ"שופלאים,
 להם יש קפנים שהם כ"ז וכדומה חגמים במין דאף י"ג ס"קהשפ"ד
 שם( ה"ד לבינה )אם להחמיר יאו מכהט גדולה חאווזא שאין וכ"זדריסח
 בביאור ועיין שפארבע"ר, שקורין הוא שהנץ מהרש"א חגליוןוכתב
 אשפדי"ר הוא דלפירש"י הנץ מהו דיעות חילוקי שהביאהגר"א
 עיי"ש. אופפי"ר שהוא פירשוחערוך

 דהיינו הגלגולוק מכף בדיקה צריכה הדרימה וגם דריפה4קנג(
 כננד הבשר שיאדים צריך וגם הירך, עד המימנין כנגד ואף החללבל
 עד לשרוף שפופו ופריפה ארם זה הבשר האדים ואם טעיים,בני

 במקום לבדוק צדיך אין שם הבשר האדים לא ואם מעיה, בנישינקוב
 אחר, בפקום מיפדפא דלא מעיה בני כנגד אלא דדיסה שאיןאתר

 ודריסתן עצמן ממנין שיאדימו עד חקנח או חוושפ דהיינוובמימנין
 שם(. הלקבו )שבלי והולך ששורף קלי מיקלא זיהדו מפעםבמשהו
 כמו חיישינן לא הטעיים כננד הבשר האדים אפילו כתבוחר"ן
 וכן 'טם, עיין כלל בדיופח טפקינן לא כך בעלמא חיישינןדלא
 להם שאין אותן בכל חדין דהוא כ"א ק6ן פעיף דעת חשפתיכתב
 שם. עיין הוא ופש1פ כלום בכך אין חבשר חאדים אפילודריטה
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 84פילו רבצפורן קנו( ביר רוקא אלא קט( רריסהואין
 אם אבל בו אוינו שהכה חיים לבעלי מזיק אינה ברגלררם
 ררוסה אין אם גם בעלמא כקויו אלא הוי לא בשיניהנשך
 חו,משוין ובם שה( הרורם מרעת ונם ונךרכנ רורם של מחייםאלא

 ה 8 ז ה י ר 1 ק8

 דרוםה אין נקפינין אביי אמר א' נ"ג חולין בגמרא ביד*קנד(
 דלא, שן לאפוקי בצפורן אלא דרוםה אין דלא, רגל לאפוקי בידאלא

 ברגליו אבל הפורף ביד איא דריםה אין הל"ז מהל"ש פ"וובחרמב"ם
 לה חוששין אין בשן אבל בצפורן אלא דרםה ואין לה, חוששיןאין
 האברים מן אחד נקב שמא בודקין החלל בית ער נקב א"כאלא

 ביד אלא דריםה אין ו' סעי' שם וביור"ר שם, בנקיבתןשנפרפת
 בעלסא כקוץ אלא הוי לא בשיניה ונשכה ברגליה דרםה אבלובצפורן

 רריםה ואין שכתב פ"ו םעי' נ"ו יור"ד בפור בפרישה ועיין שם,וכו'
 צפוניה נפלו אם וגם שבעוף אגפיים לאפוקי פירוש ובצפורן בידאלא
 ברגליו דורם עוף אבל שכתב בבאה"פ ועיין עיי"ש, דריסח להדאין
 ברג דרס אם דורפים ושאר י'( ם"ק )ם"ז בכנפים דורם אינואבל
 הדורסים עוף או חיה בין וכן אותו שהכה חיים לבעלי מזיקאינוז
 אין בשיניו נשך אם אבל בצפורן, כשהכה אלא ארס מפיליםאינם
 עוף וח"ה כ"א ם"ק שמואל הגורת בםפר וכתב ומחפ, כקוץ אלאדינו

 נשכה שאם כ"ד ם"ק שם כתב וגם עיי"ש, דריםה לה איןבחרפומיה
 עיי"ש. פריפה בודאי חללו לבית וניקבבשיניה

 לאפוקי מדעת אלא דרוםח אין שם בגמרא הרור8י מרעתקנה(
 וכו' רלא מיתה לאחר לאפוקי סחיים דרומה אין דלא, מדעתשלא
 אבל המורף, בכוונת אלא דריםה ואין הל"ז הל"ש פ"ה וברפב"םשם,
 אלא דרימה ואין דריםה, זו אין בנפרף צפרניו ונשתקעו הדורםנפל

 ממנה צפרנט שמפ ולא בדרוסה ידו ועדיין ונחרג דרם אם אבלמחיים,
 דדיסה אין ז' טעי' שם וביור"ד לה, חוששין אין מותו לאחראלא
 סקרה דרך עליו שנפל כגון טדעתה שלא אבל הדורם, מועתאלא

 אלא דריסה אין ח' בסעי' שם וגם דריםח, חוי לא צפרנו בוונתחב
 הוציא ,טלא ועד בנדרס צפרנו שנעץ הרי כיצד ונדרם דורם שלפחיים
 וכו' כשר זח חרי חנדרם נשחפ או ידו חתכו או הדורם חומתצפרנו
 קאמר שנחתך חאבר מיתת לאחר דקאמר מיתח לאחר והאישם,
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 דרהשה םפק אך דרוסה למכרר אסוך גם קי( ךריטהלטמק
 בפנינו ררסה ואם לישראל. ויטכרנה יהוור שמאלעכו"ם

 ח פ ז ה י ר י קפ

 סעיף שם הש"ך וכתב שם( מחיים דדרים בד"ח נ"ג בחולין)ברש"י
 צפרניו נפילת עם שחארם מחמת כשר הנדרם שנשחפ הפעםכ"א
 עיי'ש, זורקוחוא

 אין אטר רב איתמר א' נ"נ חולין בנסרא דראה. פפקקנו(
 לח ומוקי דרופח, לפפק חוששין אמר ושמחאל דרופח לפפקחוששין

 ובהרמב"ם שם, שמוזשל לגביה ביח ודר רב דאף כדשמואל בגמראשם
 ודאית כדרופח שתבדוק עד אפורח דרומת פפק הלי"א מחל"שפ"ח
 אם כגון דרופח לפפק חהמשין פ' סעי' נ"ז מימן וביור"ד שם,וכו'
 מפניו לברוח יכולים שאינם צר לסקום השוורים בין שנכנם אריראו
 או עוף טלא לכלוב שנכנם דורס עוף וכן שלחם. לדיר שנכנםכגון
 כשהוא אפורים דברים במה דרם, שטא חה~שין רשרננ~ים שלללול
 שותק חוא אם אבל וצועקים( מתרעדים )פי' טקרקרים וחםשותק
 ובהג"ה שם וכו' חהצשין אין מקרקרים וחם חוא או שותקיםוחס

 פי על אף עליהן דקפץ ראינו ואם חדשן בתרומת וכתבעיי"ש.
 ט"1 עיי"ש, וחהפשין שתקו ביעתותא מרוב אטדינן שותקיןששניחן
 כהצר דהוי דהיכא צר לטקום המחבר שכתב מה ז' פעיףפת"ש
 על פקפק והמ"ז רחב טקום מקרי אמח נ' על ק' חיינוחכהטכן

 לפפק דחיישינן בהא שנפתפק י"ד קפן פעיף במ"ז ווךין עיי"ש.וח
 וכתב מדרבנן, רק או טח"ת חוח אי מקרקרין והן שתק בהואדרופח

 לחדיא כתב חלבו"ש אבל מדרבנן, רק הוי דלא כתב ט"בדטתשובת
 בשו"ת ועיין עיי"ש, בצ"ע וסיים מח"ת אסור חוי דריפחדפפק
 לעכו"ם טכירח חוי אי זח בדין מ"ש ס"ו סי' חיור"ד שיקמחר"ם

 איפור דאפילו בחג"ח פע" קי"ב מיטן ועיין טדרבננ אודאורייתא
 ודע"ת כ"ח פי' חיור"ד שו"ת פופר בכתב ועיין למכור, אפורדרבנן
 נ"ד ס"ק חיים בשנות הךין סקוטות, מכמה בזח שחעירו נ"במ*ק

 למוכרה אפור מבחוץ תיכר ידהע הדריטה כשמקום דאפילושחעלח
 לבין נכנם ארי אם דרוסה לפפק חוששין והלכתא עיי"ש,לעכו"ם
 חוששין טהן אחד של בגבו ותחובח תלושה צפורן תמצאתדשוורים
 גדול עכבר ביניחם שנכנם קפנים בעופות וכן חלקמ( )שבליבכותל
 היה זה וצפורן השור נתחכך בכותל אטרינן ההע דרפו, ארישסהו
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 כולו נשרף אפילו שתרי כשך ולמכפה קנז( הגיךיןמצומת
 לגוה. סמוך אינו אם העוה בגה וה"הכשר

 ח ס ז ח י ר ו קם

 נ"ח ביור"ד סופר החתם וכתב הזבח( )תורת דרומה ממפק נפקאלא
 שנקרא גדול עכבר אפילו כלל דורם אינה דעכבר וודאי דהאנ"פ

 שדה בעכבר אבל בלבד, בפיו נושך רק דוום שאינה טחמת)ראמץ(
 עיי"שו. דורסיס בכלל אינו אםצ"ע

 החכמת וכתב שם, ל"ח במעיף ש"ך עיין חגידק; סצוסטעקנז(
 נדרמח ודאי אם אפילו תקנה יש ומדינא וז"ל ל"א מעי' כ"ה כללאדם

 אם הקדקוד ועד הגידין צומת מקום הירך טכף החלל כל נגדשיבדוק
 אנו אין הללו בדורות אנו אבל מותר, הדריסה רושם בה נמצאלא

 עיי"ש, הכל אסור ולכן בדיקה שצריך מקום בכל בבדיקחבקיאין
 לדידן ונ"ם וש"ך, ב"י ומביאו חמוח בם לבדוק שצריך כתבוהרוקח
 וגתב ופריפה, כזה בקיאין אנו דאין בקדקוד הכה שלא ראינובאם
 הצוח"ג כנגד קולא צד יש דם"ם ו' מעיף כ"ב אות לבינה אםבמפר
 נטצא לא דאם חודש י"ב שהייה לענין הוא ששם החלל מכנגדיותר
 כשעבר להקל יש הצוה"ג דכנגד העור על מבחוץ רק מבפניםרושם
 צוח"ג שבמקוס שבפנים שהבשר וראה ובדק חדרימה לאחר חורשי"ב
 בשם מ"ג מעיף שם הש"ך כתב עיי"ש, מותר ריעותא שום ניכרלא

 ליה לית שבורה נפולה דרומה דבדיקת שם הב*י שבתב מה עלהת"ח
 י"ג צריך מעוברת דבשנח כתב וה על תודש י"ב לשהויי אלאתקנתא
 כ"ם וכתכ חולק ופר"ח ע"ב, ע"ג דף רברבי אפי בספר וכ"בחודש
 שנח הו"ל דאל"כ יותר ולא י"ב רק הוא חודש י"ב בנמראשנזכר
 ראי' הביא כ' מעיף ע"ג כלל דהת"ח אחרי חפרם"ג וכתב שם,עיין
 פירש ורש"י הצינה, וימות חחמה ביטות פעמא תלה דבגמראממה
 הצינח מחמת טתקלקלת ויש חום מחמת שמתקלקלון מכה דיששם
 י"ג דבעינן הלכה וכן שלמים הציגה וימות חחטח ימות בעינןלכך

 דבעינן שכתכ ע' מימן ירושלים חומת בספר ועיין )נעמ"ג(בטעוברת
 מנחח בס*ר בתכ ושכן וצינה חמה ימי בשלסות שיהיח ימיםשם"ה
 מעיף שם תשובח )פתחי עיי"ש, חכו"פ מדברי כנראה ודלאחדשה
פ"ז(.
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 ש הגלודח דיךטא.
 אים בירי בין עורה שנפשמ והוא אסורה קנח(הגלורה

 סלע רהקב העור מן נשתייר ואם יס( מריפה חולי עאוגין
 ח פ ז ה י ר י קט

 ומצינו "גילדא" הוא ובראמות עור חוא "גלד" שם הגלודה.קנח(
 שק עורי על הפרתי פירש גלדי עלי תפרתי שק פ"ז באיובזאת
 שם נ"ד חולין בכהטנה שם. העור נפשט פירש "גלודה" עוראובאבן
 אמרינן ב' נ"ה בגם' שם וגם פוסלין, וחכמים מכשיר מאיר רביהגלודה
 סר אמר פסולה, שהגלודה ומודה במחלוקותו, מאיר רבי עמדדלא
 ארוכה מעלה שיור אותו ידי דעל רש"י פירש כסלע נשתייראם

 אמר יהודא ר' אמר כסלע. בו נשתייר היכא פירוש היכאכשירה,
 ראשי אמר חנא בר בר רבה וכו' כולהו השדרה פני ששמואל
 פיבורו, מקום אומר ינאי רבי כהטום אפיננוס בן אלעזר רביפרקיס,

 ששיה העור שנפשפ בהמה ז' הלכה מהל"ש פ' פרקובחרמב"ם
 פריפה זו הרי עור בלא בשר נמצא בחולי או ביד שנקרע ביןנולו
 הגלודה א' מעיף נ"פ מימן וביור"ד וכו', גלודד שנקראת היאוזו

 פריפה, חולי בידי ביז אדם בידי בין עורה שנפשפ וחיאאסורה
 והרמב"ם )רש"י כשירה עור בלא נבראת ואם שם, ובש"ך בפ"זועיין

 או ושחין חולי ע"י אלא אינה דגלודה כהטמע הפרם"נ כתבוהפור(

 ~רש"י ה' אות ועש"ך פ"פ, בה"ש והרמב"ם רש"י וכ"כ אדםכידי
 חסר נברא אם פריפה שניפל כל ולדרמב"ם נפולה, בכללגלודה
 שם. נ"א ס" חדהט פרי ועיין קרועה בכלל הוה ולהכ"םכשירח,

 דה"ה שכתב תי"ח סי' יוסף דברי בספר ועיין טריפה.קנפ(
 במקום פרקים וראשי הכרס שיתקלקל סופו משוס פבורובמקום

 בעיקר אמנם ובירך, צוה"נ במקום כגון פריפה נעשה שםשיתקלקל
 עליו תמה עצמו מחטת פריפות אינו דהגלודה הפרם"ג שכתבהדבר
 עצמו מחמת פריפות מח"י א' הוא דגלודה משטע הש"סדמדברי
 פריפות אינו גלודה דפריפות שכתב א' ס"ק בשפ"ד ועייןעיי"ש,
 מהטום הוא דהקפידא י"ל או השדרה חופ משום או אלא עצמומחמת
 כתב ק"ס סי' ח"א תליתאה ומשיב שואל בשו"ת וגם עיי"ש,החוליות
 שעלת קרום בזה מהני ואם עיי"ש, עצמו סחסת פריפות אינודנלודה
 טעליא קרום כשעלה דדוקא שכתב ט"א מ"ק בדע"ק ע"ן מכח,מחמת
 צ"ע היפב נדפא ולא דק קרום כעין רק עליו נעשה אם אבלמהני,
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 על מלע רוחב הפבור על מלע ורוחבנ ההטררה פני כלעל
 באחך םלע ברוחב נמלה ואם י(. כשירה אבריהראשי

 נפלה אם אבל כשירה. קיים העור ושאר אלוהמקומות
 שניפלה חהעוה מריפונ קיים העור כל הפארפשלשתם

 ח פ ז ח י ר י קמ

 כשהוא וחזק עב בקרום ראף כתב א' מ"ק מק"ם אבל עיי"ש,לדינא
 הוי דגלורה חא אי תלוי וזח עיי"ש, מהני אם צ"ע מכהמחמת
 מחמת פריפות הוי דלא חפרם"ג דעת דלפי עצמו, מחמתפריפות
 נ"א סימן תשובח )דרכי מכה מחמת שעלה קרום מחני שפירעצמו
 שם(. ז'מעי'

 רוחב העור מן נשתייר ואם א' מעיף שם וביור"ד 8הטירח.קם(
 יאשי ש מלע ורוחב הפבור על מלע ורוחב חטדדח כל פני עלמלע

 או השדרה גבי כל מעל סלע כרוהב ניפל ואם מותרת זו הריאבריח
 שם. כשירח קיים העור כל ושאר אברים ראשי מעל או חפבורמעל

 שם. פריפח קיים העור כל ושאר משלשתם ניפלח אם אבלובהג"ח
 ניפל אם בזה אוסר דהרשב"א כחש"ך שמביא היפב בבארעיין

 ומהרש"ל, חב"ח דעת וכן אלו. מחמקומות מאחד מלעכרוחב
 אורך כל פני על מלע רוחב ניפל אם דדוקא רש"ל עודוכתב

 מרוחב בציר אבל חמקומות, שאר כל על מלע ברוחב וכןחשדדח
 באותן סלע רוחב כל רבעינן אע"ג קפידא לית חמקומות באותןמלע

 מגלודה לחציל באנו מקומות ובאותן חעור כל שניפל חיינומקומות
 רוחב כל בעינן מקומות באותן אלא עורח ניפל שלא חיכאאבל
 כשניפלו רק לחפריף נותנת חדעת דאין יממיק שיי חולק וחיט"ךמלעע
 אז כלל טלע רוחב נשתייר ולא מקצתן חפרקים ראשי וכל חחוליותכל

 מלע, רוחב ליכא חפרקים ראשי וכל חטדרח אורך טבכל כיוןפריפח
 חבאח"פ חעתיק טלא טכתב פ' מעיף נ"פ מימן תשובח בדרכיועיין
 פ"ם חיא מלע רוחב כל בעינן מקומות כאותן טכתב חש"ך דברייפח
 כמו בש"ך הנכונה חבירמא הוא שכן מלע, רוחב בעינן לאוצ"ל

 באי* עיק עוף ע~ר ובנגלד שם. מחהט חנדפם בט"ךשהוגה
 בבהמה, ככר פריפה עות עור דנגלד שכתב קכ"ו פיכסזרוע
אבל

 באשכ~
 כיון בעוף ליתא זח שדין מבואר י"פ מימן נ' חלק

 מדברי כהטמע וכן עיי"ט בבטר חמחובר דקח מכמה רק לושאין
 חעור גם בעוף ניפל דאם חוא ולדינא חנ"ל, חאשכול בדבריחרמב"ם
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נוצויעיו
 קם"

 אם מ"ם כים, נפלו אם להחמיר ויש כשירד3
 כשר. כולם שנפלו אע"פ שומן מרוב נוצוחיונפלו

 ח הזפ י ר 1 קפ

 שלא חפומקים כל דעת נראח וכן )דע*ק( תנוצות כניפלו רקדימ
 כעקף. גם זו חומראחזכירו

 אהמר יחודה ר' כנפית נמרפו ב' נ"ו חולין במשנח טשפתיויקפא(
 גדולה נוצה חיינו כנפיה נמרמו רש"י ופירש פסולה, חנוצח נפיהאם
 עיי"ש, קנים לה שאין לבשר הפפוכה הדקח חיא נוצה גופח, כלשעל

 דרבי בכהטנח שכתב ד' משנח דחולין פ"נ לחרסכ"ם חכהטניותוכפירוש
 חופק שטעל חדק חעור חוא נוצה וז"ל פסולת, חנוצת ניפלה אומר5הודח
 נ"פ טימן וביור*ד עיי"ש, יחודה כרבי חלכח ואין וכו' שלו חנוצהעם
 פסק וכן הפומקים, רוב בשם )ב"י כשר, נוצתו שניפלח חעוף ב'טעי'

 נפלו אם לחחסיר ופוב אומריס ויש : ובחג"ח ק"מ( סימן פא"פפחרש"ל
 טלם שנפלו אע"פ וכו' כשר שופע פרוב כ~ם נפלו אם טיחוכים,
 שם, וכו' כשר שמגו מרוב ונעשח דחאיל כשר, סקום פכל ערוםונ,פאר
 מקום "פ דיותר טשטע קם"ח סימן חחדשות רדב"ז בתשובתועיין

 חךין עיי"ש, נמנא בכל טכשיר שהוא אלא שומן מחמח בנפללחפריף
 שסצו מרוב שנפ* אף לחחטיר מחב"י שכתבו שם היפ"ד נ' פ*קבבל"י
 בחדהש לחקל "ט שומן טרוב הנוצות נפלח אם הוא ולהלכחעיי"ש,
 כהשירח, נוצתו שניפל העוף בתו"ח הרשב"א ובתב שם( שלסים)זבחי
 הזכירו שלא חפוסקים כל דעת וכן חרוקח,וכ"פ

 פיט~
 הנוצת, בניפלה

 להכשיר ד' ס8ק בדע"ת ועיין שם( בחב"י נ"פ סימן יור"ד בפורהךין
 חלכה דאין שכתב חנ"ל חרמב"ם פדכרי טשפע לכאה-ח וחנח שם,בזח
 אטנם כשר, שע*ו הדק חטר עם חנהנח ניפלח דאפילו מביארכר'י
 אלא דאטתה מודה חוא נם העוף כל של חעור ניפל דאם י"לבאפת
 שע*פל רק ח*ר כל נימל לא דאפילו ניפל דאם ס"ל יהודהדר'

 חעה-
 שניפל דוקא ובעינן כמותו חלכח דאין סשל בזח פריפח, לבד הזפקש%
 צ"ד טימן בא"פ שם כן שפוסק בהיש"ש הךץ העוף, של חעורכל

 שאין הא"ז כחב פמיח, חנתנה ניפלח אם אומר ר"* חמשנחדחביא

לאכ~
 ע"ז בםימן הש"ך והביאו שעליו, חגחיח חמצח שיגילו עד ח*ף

 עיי"ש(. דעת )שפתי פיאום סשום רק וחא ב'אוח
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 : חטזת טפ שפטלח טחטחייןבפב.

 עליה שגבר מחמת חולי עליה שגבר יב( רםאחוזון
 המךת סם שאכלה 14ך קסד( ךהמצוננון קסג( והמעושנתהרם,

 כשירה, יי( הרעים מים ששתתה או קסה( הבהמהשהורגון

 ח ט ז ה י ר ו קט

 דם אחוזת ב' נ"ח דף במשנח חולין בגמרא דם. אחוזתקמב(
 חתרנגולים של צואת ושאכלה הרודפני ושאכלה והמצוננתוהמעושנת

 בהמה חל"ח מחל"ש פ"י ובהרמב"ם כשירה, הרעים מים ששתתהאו
 את שהורג סם שאכלה או מצוננת או מעושנת שחיתה או דםשאחזה
 ס' סיסן וביור"ד מוהרת, זו הרי הרעים מים ששתתה אוהבהמח
 שהורג המות סם שאכלה או והמצוננת וחמעושנת דם אחוזת א'סעיף

 שם ובחג"ח שם. מותרת זו הרי הרעים מים ששתתה אוהבהמה
 אלמנה פ' דיבמות )מרדכי מותרת אסוריס בדברים שנתפפמהבהמה
 )תומפות אסורה אסורים בדברים רק ימיה כל נתפפמה אם אבללכ"ג(

 בפירוש פירהיים ב' מ"ש בבאה"פ ועיין חאסורים( כל פ'דתמורה
 כשירה, בגופח מעשה נראה שאין דכל בזה נ"ם אין ולדינא דםאחוזת
 שנבר מחמת חולי עליח שגבר דם אחוזת פירש ורש"י ס"א()שפ"ד
 שחנקה, עד הדם ייח שגבר והרמב"ם הר"ן פירש וכן חדם,עליה
 אירע שאם כ"נ סי' סוף חציינא במחדורא בדעח"ז וכתב בש"ך,עיין

 שאין הרעי בית דרך או מפיו או מחנחירים דם ששופעתבבהטה
 נשחפח ואם מסוכנת בכלל היא הרי אלא זח בשביל חבהמחלחפריף
 שם. עיין זח בשביל מהרוב יוצאת ואינח כשירח כדינאופירכמה

 פירש והרמב"ם בגופה, עשן שנכנס פירש והטעהפנת,קסג(
 שחורה. המרח עליהשגברה

 והרמב"ם וחר"ן, רש"י, צינה מחמת ח~י והטצתנת,קמד(
 ולא וכתב חושיח, שנתבפלו עד הלבנה הליחה עליח שגברהפירש
 כמו ביותר מועמת בבהמה שהיא לפי האדומח המרה תגבורתזכרו

 פירושים ב' מ"ש בש"ך )ועיין שם, הבהמות רפואות במפרישנתבאר
 ג'(, מ"ק בשפ"ד ועיין לדידן נ"ם אין בזהוגם

 רייצ ובבל"י חפנים ובלחס תואר בפרי עיין חטחטח.קסה(
 פרחים ועושה המים ע"פ תגדל אילן שזה חרודפני של דעץ זהסימן
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 וכיוצ" 9"( נחש הכישה או קסז( ארם של המות םםאכלה
 ח פ ז ה י ר ו קס

 דבהמך. המות מם הו"ל לענה והוא ביותר מרים והם לשושניםדומח
 המות מם הם כלבים וצואת התרנגולים שצואת בבל"י כתבוגם

 בכלל הוא פלפלין דגם שכתב א' סעיף בהלבוש ועיין עיי"ש,דבהמה
 שחורג המות במם שניצודו דגים לאכול דמותר וה"ה המות,מם

 ו' אות קמ"ו למימן מקום חראה והפ"ז הפניס( ולחם )בל"יהדגים
 כמ"ש ממנה לאכול ואיז כממוכנת דינה דבהמה תמות סםדאכלה
 לאכלה דםי ולא ממנה, אוכלין היו לא ישראל דגדולי שםהסחבר
 העומד דכל מיד שחפה ואפילו מעיים הכני דנוקב דאפורהרלתית
 אח"כ תמות שבוודאי אף המות סם אכלה סשא"כ דטי, כנקובלנקוב
 יתקלקלו שלח שהמזניים אלא מה דבר בנופה ליחםר סופה איןט"ם
 מימני בה נראה ואם לה ממוכנת דין אלא הוה מריפה בכללולאו

 מגדים( )גועם א"צ פרכום אפילו לא"ה הא פירכום, צריכהמסוכנת
 חולי כל להם יארע אשר הבהמות להפריף הדבר מופל הימובי"םועל
 לאכול לאדם ואסור עוף או החיה או חבהמה בהם ימות אשרונגע
 וגנזי י', מעיף בשפ"ז י"א אברהם )בית הרבים את יזכו ועי"וממנה
תיים(.

 ששתתה ב' מעיף מ' מימן היפב בבאר עיין הרעיפ. פיפקסו(
 כהפום יאמרו דא"כ ע"ז שתמהו ג' ט"ק תואר בפרי ועיין מגולים,מים

 עיי"ש, מרוחים מים דהיינו דמפרש שם נראה הרטב"ם ולדעתמכנה,
 וכתג הברזל בהן טבבה שהנפח מים דהיינו רנ"ז מימן הראב"ןוכהב
 בהן מכבה שהנפח מים ובין סרוחים מים ששתתה דבין לדינאכן

 דמ"מ מ"ש ב' מ"ק במ"ז ועיין עיי"ש, המות סם כאכלה דיגוהברזל
 אח"כ בריאח הבהמה היתה אא"כ מגולים מים כששתתת להתיראין
 בימינו אבל בימיהם דוקא וזה מיד לשוחפה אמור ומה"פ רב,ומן
 כיון להחסיר יש מיד כשחלתה מ"מ לחוש אין מצוים חנחשיםשאין
 דאיכא כיון נדיקה ידי ש כ"א להתיר ואין לפנינו ריעותאשיש

 עיי"ש.לנרורי
 סם אכלה ב' סעיף שם וביור"ד ארפ. ושל חסות סםקסז(

 פריפה משום מותרת בו וכיוצא נחש הכישה או אדם שלהסות
 המשניות על לדוד שושנים במפר ועיין שם. נפשות מכנת משוםואמורה
 בהסים אדס של חמות מם שנתן באחד שנשאל ח' טהפנח דחוליןב*"ג
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 סכנת מהטום ואמורה קט( פריפה משט מותרתבוע
 נשכה שכאש לחו,צ יש רגליה שנפסקו בהמה קשנפשות
 תתפרק נחש נשוכת היא ר84ם קעש( צלי אלא יאכל לאנתש

 ה 5 ז ח י ר ו קפ

 טעל"ע ושהתח וחלתח בהמתו טהם וששהעעה העכבריםלהמית
 דחזינן דהיכא חעלח ולדיגא הנ"ל, חאחרונים ברברי וחאריךושחפוח
 חלתה לא אם אכן באכילה, אסורח מש"ע שחייה לאתר אףדחלתח
 שם. עיין מעל"ע שחייח לאחר לחקל יש אםצ*ע

 פריפח סשום טותר שופח כלב וח"ח נחאו. ח5ישהקסח(
 וחת5ארת )טק"ם( שופח זאב וח"ח נפשות, סכנת בהצוםואסור
 כתב נ"ם דלמאי מתמה ח' בהצנח פ"ג חולין חמשניות על"טראל
 חטירא שהיא מכנה כהטום אםורח דבלא"ה בית פריפה משוםדמוחרת
 חמתכנו ולא אדם בני כטח ממנח באוכלו נ"ם שיש וא"לסאיטורא?

 חבשר שאר לאכול מותר מכנח דבהצום חבשר עואר לענין נ"מויש
 מתודמדלא

 אותי
 ולא הארם חפעיל שלא מוכח מקודם סמנח שאכיו

 אסורה איסור ספק משום אבל טמנח, לאכול םכנח ואין בגוףנבלע
 דבטפק ע"ז בש"ס קיי"ל דחא וץ"א פריפח, סצד דמותרת קאמרולחכי
 סמנח לאכלו לאתרים אםור מתו ולא חרבה אכלו אפילו דארםסכנח
 בזח. לתרץ בט"ש ועיי"ש סכנת,משום

 ערך א' אות מערכת חיים גנזי במפר עיין טרי5ה4קספ(
 בזח פקוחות עיניחס לחיות וחמורה חשותפ שצריך שכתבפריפה
 בשאר ש"פ או מעיים בבני ואדסומית טראה שיטי רואיםראם
 חמהע סם שאכלח מחמת שהוא לתלות שיש מראח שיגוי איזחאבריס
 דוקא דזח מחרמב"ם שכתב ו' סי' בפר"ח ווניין עיי"ש, לתפריףיש

 שוב בגופת נ1טתנח אם אבל חבחטח בגוף חכטת חסם נשחנחכשלא
 ח' ס"ק תחשר בפרי אך נפשות לסכנת אף לחוש ואין מזיקאין

 עיי"11. לחקל ע*ז לממוך שאין כתבו ד' ס"קובבו"פ
 שס חכהצניות על ישראל בתפארת עיין נ5שורע 55נתקע(

 ביפול בזה מהני לא וכן בזה להתמיר יש בס"ס אף ודאי רהאשכתב
 מ"מ בס' בפל םכנח משום שאסור דדבר הפומקים לדעת ואףבם'1
 שם. בדע"ת ועיין ביבש, ברוב ביפל בזח מהני דלא מודיםבהא

 כחב פ"ד פי' חיור"ד שלמח בית בחשובת שלן אלאקעא(
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 ברברים שנתפ5מה בהמה וגם שנ(. חתיכוון חתיכותותפול
 ברברים רק ימיה כל נתפממה לא אם אבל טותרת.אסורים
 אסורתאמורים

 ח פ ז ח י ר י קמ

 בדיקה ע"י אלא ממנה יאכלו לא רגליה שפסקו תיה או בחמהאם
 הטז8רק נחש נשוטז היא ואם צלי. אלא יאכלוה %א נחש נשכהשמא
 שצלו חתיכה באותו שם פטצא שלא ודוקא התיכווק התיכותותפ%
 תלחי שנפל דמח ועלי8 אט וצלעים שם בנסצא אבל רעלעיםאותם
 ארם להם יש חשרצים דכל שנשכו הועלעים ארם מחמת הואתלתי
 מצוי שאין דאף ב"ש בשם ש"ך ועיין עיי"ש, ממיתין שאיןאלא
 לברורי ואיכא רגליה שנפסקו ריעותא ואיכא הואיל ביניטנחשים
 הוכחה אין הרגלים דפסיקת כתב והפר"ה הש"ך, לו והמכיםמברינן
 הפרם"נ וכתב הוכחת, הוה בשר פסוקת אבל נקפה שגרונאדאימר
 שם. אולינו לא רובא בושר אף לברורי דאיכא כיון להתמירדיש

 חתי5וה~קעב(
 שיש שמעתי ה' ס"ק נ"א סי' בשפ"ד כוזב

 נפלה אוונה וכשצלין ללובן ונהפך לקוי שלהם שהכבד כבשיםמין
 )דברי עכ"ל בודאי להפריף יש מהם הרבה מתות וגם ונילהיונילתי
 כשירה. אשרים בדברים שנתפפמה ובהמה בזה(, מ"ד מי' ת*בהיים
 בהג"ה, שם עיין אשרה אטרים בדברים ימיה כל נתפפמה אםאבל

 נתפפםה דאם כושכ א' ל"א ד4 האמורים כל פרק דתמורהובועספחז
 שמביא ה' סעיף בש"ך ועיין שם. אסורה באיסור רק ימיהכל

 להאכילה מווטי לכשזחילה דאפילו כמשמע לכ"ג, אלמנה 5רקמהמרדכי
 ימיה כל נוזפפמה דאפילו להמרדכי דם"ל ונראה האמוריםדברים
 וצ"ע, נינהו הנאה דאיסורי כוכבים עבודת לברשיני דמי ולאמותרת
 דברי לבאו שהאויך מה בפרם"ג ועיין שם( נ' סעיף בבאה"פ)עיין
 אפשר אכילח דבאיסירי נשמע הכל דבר סוף כעזב ולבסוףהש"ך
 אם ולכצזחילה בהם יםיה בל נתפפמת אם דיעבד דשרי מודיםדכואע
 בעצבו להאכיל וה"ה עי4 מראית מהשום לקנות אסור ידועהדבר
 אסור בחם נתפפמה ימיה כל אם הנאה ואימורי האמורים דבריםלעוף
 לשת דף תמורה תוספות )עיין בכרשינים טע"א כדמוכה בדיעבדאף
 הבאה"פ שמביא ב' סעיף שם תשובה בפתח* ועיק שינקה( ד"חע"א
 לעסוד שיטלה כשישר אכלת אם דדוקא מבהער ושם בי"ע בשםמ"ש
 לאסור אין מועפ דבר בהטום אבל אחרוע אכילה בלא לעתמעת
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 י ופוטקים טש"ט חטסוארים טרוטה חפטר דיןטג.
 שכרו גם ש5פעמים עירן 4יריך קעג( מרובה הפמדדין

 נקרא בלבד הכשרות מן שכרו את ש5וקח השו"בש5

 ה ב ז ה י ר 1 קט

 הסנקרים רטרנגולים לשחום גזהרים אין ומשו"ח לשוחמהלכתחילה
 עיי"ש, מעל"ע לשהותן אמורים ודברים תולעים ואוכליםבאשפה
 בזה. שכתב מה פ"א אות שרד לבושי בספרעיין

 בויקרא הוא מרובה הפמד היתר מקור טרובה. הפטרקע0
 בבית אשר כל יפמא ולא וגו' חבית את ופנו הכהן וצוח ל,ון.אד
 ממון על פי' שם והאוה"ח חרם, כלי על חמה שהתורה רש"ישירש
 ב' מ"ם חולין ובגמרא ה', חם קטנים פחים שהוא ישראל, שלהבזוי
 של ממונם על חמה התורח ועוד מותם נטי פטא חלב ששת רב"מד

 סותרים, המשקין כל ושאר וכו' רבא אמר שם בגטרא וגם וכו'ישראל
 חמח כך וכל וכו' לן נפקא בתו"כ רש"י פירש וכו', חמה התורה:עוד

 עיי"ש. צדיקים של ממונן על עין,ק"ו צרי של ממונם עלהתורה
 ישראל, של ממונם על חמה התורה ר"א אמר ב' ע"ו מנחות גמר'וכן
 ישראל, של ממונם על חמה התורה אימא ואיבעית א' כ"ז בר"הוכן

 ישראל, של ממונן על חמה התורה 9 דזהב ונעבדה א' ל"פוביומא
 פכין על תורה חמה מה על וגו' הכהן וצוה שנאמר רש"יפירש
 פחותים(. בבגדים הדשן הוצאת היתה וה )ומטעם וכו' חרם כלישל
 פרק נדה פ"א, יבמות ל"ד, ביצח שבת, בג' חננאל רבינו פירשוכן

 וכו' חששו מרובה לחפסד מבא חהוא ליה אמר ב' מ"ו ובפסחיםקמא,

 משום בדיקה בלא בשר כזית לאכול התירו צדין אין פרק בביצהוכן
 חששו מרובת להפמד מברי מעיקרא א' קי"ז קמא ובבא סרובה,הפמד
 הרמב"ם כתב חששו, נמי מועם מברי ולבסוף חששו לא מועםלהפמד
 הב"י חוששין, להפ"ם שנשברה שמן של חביות הל"ה מהל"תפי"ב
 לנרגרת או לחזה במרכה מקילין היו קאשטילא חכמי ל"פ במי'כתב
 לאכול שלא זמנים ברוב ע"ע מחמירים היו דשם שחעכו"םמפני

 חיה וכן שנמרפו, מהבהמות לישראל הפ"ם והיה ישראלמשחיפת
 רכ"ז סי' בחו"מ הרם"א הזה, הפ"ם מפעם להקל בשאלוניקיחמנהג
 או"ח הוראות בהנחגת והב"ח נ"ח מי' שבעה גנחלת כם"שמביא
 מי' הש"ך וכ"כ הפ"ם, הוי ויו"פ בשבת ועשיר בחול ענישכתבו
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 וכרומה. עני הא דהשוא5 אם 5ראהז גם רש מרובה.הפסר
 הפטר נק*א ומה ישראל. ש5 ממונם ע5 5חוםוכראי
 9"(.מועם

 ח פ ז ח י ר ו קפ

 נחשב מועט הפסד אף חשוב בדבר לעני מהמחבר או"ה בהנהגתרמאב
 ריוח והפמד להתיר, יש אורחים לכבוד או ויו"ם בשבת ולעשירהפ"ם
 להתיר דיע בשוי"ט כתב מ"א סעי' ל"פ סי' השמ"ח הפ"ם, אינולבד
 לשחוט מותר אבילות רחם"ל לו שאירע בשו"ב גם ישראל, בהטתכטו
 א'(. ס"ק מהל"ש י"א מימן )משה"ק הפם"ר זה כי ימים ג'אחר

 בשם פ"ו ס"ק ל"פ סי' הפרמ"ג כתב ישראל* של טמועקעד(
 מהכשרות שכר נופל שהשו"ב מחמת בהמה שהתיר הרדב"זתשובת
 כי בזה הפסד להשוחפ אין כי ע"ז השיג הפר"ח אבל הפ"ם, והוילבד
 ונ"ל להתיר יש הפסד לו כשיש משמע אחרת בהמה ישחוםהפבח
 מ"א אות ל"ט סי' דע"ת בספר כתב הלבו"ש, וכ"כ זה על לממוךדאין

 בעמח"ם הרה"ג לפני כשבא ו"ל מזלאפשיוו מ"מ הרה"ג לפניושהעיד
 צוה עני אינו השואל ואם לעני אלא להתיר שאין הורה לחייםאורח
 יה ועל חולה לעני ובפרפ בשר סכום זו מבהמה לעני ליוזןעליו

 הגר"א בשם הישר אור במפר וכתב עיי"ש, נוהנ אני וכןהכשיר
 וכו'. בע"ש אדם בני ומתם נחול, עני כלומר הם עניים אדם בנירוב

 כרנב ל"ח כלל למנחה" ה"סולת בהספר פועפ. חפטדקעה(
 דשמן הפסד מועט, הפסד דעצים הפסד איתא פ"ו פסחיםבגמרא
 סי' תוה"ד קצוב, שיעור אין כתב ע"א וביבמות ל"ח בב"םהפ"ם,
 כד הפ"מ, חשוב קפנה אף הביות ייי"נ. בדין מתשוה"ג כתבר"ד
 הוא, מיעופ היין על שנטפו גשמים רש"י פירש מועפ, הפמד קנקןאו

 מנמרא וכן חששו, מועפ להפסד אף וכ"ש הפ"מ כד אבלסשמע
 ימים ג' תוך רע"ב פף אותה. מחזירין שברחה תרנגולתפמחים,
 כתב קכ"ז סי' הלל בית ובטפר הפסד, הוה הביצים עלשישבה
 המורה. דעת לפי הכל ועיקר פוליש וחצי זהב הואהפ"ם

 של כבד הוא מועפ הפמד נ"ח סי' שבעה" "נחלת בספרכתוב
 בהפהעת יותר הפסד ולעשיר לעני, הפ"ם הוי מזה ויותרתרנגולת
 של"ג. סי' סתה"ד כ"ז ולמדתי ספק בלי ה8"ם הואמחקרן,
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 : ופלל4 ופופקים 4הט"פ המפח4רי4 ופפיקא ספק דיניבפך.

 אין כי ים. מני ורחבים עמוקים ממיקא ספקריני
 עיני וראהע ברעת תלוי והכל למילתא מילתאלרמהע
 ספק כאן השרשום לפניו שבאףו השאלה בעניןהמהיה

 ח פ ז ה י ר י קם

 לא המוכר אם א' אות שלו הפ"ם בכללי דע"ק בם6רכתב
 הפחות לחצפרף יש מהקרן לו יגדע וכשתפרף בהמכירה,מרוויה
 הפ"ם, לחשבון המוכר של הפיפול וגם הפבח של הפמד עםחוח

 לשאול בב"א באו כאלו הו"ל ביום פעמים כטח דשכיחובמלוזא
 ממש הוי א' משבוע הפמד לו ויש הזה מחטסחר רקוכשמחיתם
 ובמדינות ויותר, מהקרן כשליש הוא ריוח והפמד מחקרןבהפמד
 עיי"ש. להמורה ירוע דאין אף הפ"ם, יש גסה בהמה כשרנפרףהאלו

 הא ל"ד סי' המתפרך בכמות לחכמיס" "וער בספרכרמב
 רביס, נגד ביחיד אף בדרבנן או4נים, שני על חוא בהפ"םדםוזירין

 מימרא מ"ה עירובין מגמרא ומביא המתירין כשרבוובדאוריירנא
 הזה ובזמן וכו' ור"כ דר"י מימרא מ"ז ובדף ר"ה, לתלמידידר"ל

 אופני חייהם מבית ונפלו ומצוק בצער שרו ישראל בגישאחיע
 דאף מהראוי ובודאי ב"ב, להחיות ירוויחו אם יהשב למצוחפרנמח
 להקהל השייך שיפמיד הגאבעלע ובצירוף הפ"ם, לחשוב הרווהמגיעת
 הפ"ם. והוי ח"ח ורבים עירם בני אתלחחזיק

 עזיאל רבצם"ח מרן להרה"נ עוזיאל" .סהטפפי בספרכושב
 אך בהפ"ם, להצזירח שראוי בבהמה שאלה הירטת וז"ל סי"הזלל"וע

 בזה שאין מהמאכל מקצת רק שנשאר האכילה אחר נוטדעההריעותא
 תשובת אליהו הליכות במפר הדור לג' נשאלה זו שחלכה והשיבהפ"ם.
 היתר דאין א( פעפים: מכמה להתיר ונ"ל כ"פ, מי' הייסאשדעדת
 כולה וכשתוחוה להכשירה ראוי 11 ושאלה בענין, אלא בהוראהתלוי

 בהמה של מגופה זה הרי הנשארת והחתיכה ג"כ, מקצתהחותרה
 עצמו בפני זו חתיכה על לדון דא"א חואיל ב( וכו', הירנר בכללשחוא
 הרי מותר הרי וכולו מבהמה חלק לחפריף ואין הבהמה כל עלאלא
 כ"א דבר בשום לרע נשתנה לא החתיכח כי מותרת, החתיכחגם
 מתירין חיינו ביחד החתיכח כל כשהיח מעיקרא המפק לנונודע
 עתה נם חדין בודאי הפ"ם אין בפ"ע חתיכה שבכל חגם הפ"םמהמת
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 9י( אהר משם שהם פפיקא ס8ק כל א( ט בקצרהספיקא
 ששני אלא ספיקא ספק מקרי לא ב( ספיקא. ספקאינו

 ח פ ז ה י ר י קמ

 קיימו בדינא ומטילא וכו'. הפ"ם מפעם הוא היתר וחעיקר וכו'כן
 להתיר וללמוד דוכתי לכל ולהוזלמד להלכצז הוא וזה עכ"ל,להתיר
 בה שאין מקצתה רק ונשאר מהשאלה הרוב שנאכל אףבהפ"ם
 המקום לפי תלוי וחכל ישראל של ממונן על חסה והתורההפ"ם
 לפבח כשמתירין הפת"ו וכתב כו'. יבהן והמורה השואל והאדםוהזמן
 אחרו* לעיר ולא דוקא עירו לבני רק הבשר ימכור הפ"םמפעם
 נצרך ויזוראל א"י של בהמה סק"ח ל"פ סי' מנח"י במפר כתבעכ"ל.
 אבל ישראל כבהמת הוי אורחים לכבוד או ויו"פ שבון לכבודלב,טר
 הפ"ם ועי - לבשר ודחק מועפ והפסד ופרחי, אורהי בשביללא

 רק הוא חריאה פריפות כי מוגירין לחוד לבשר דחק ולרביםליחיד,
 עיי"ש41 החומרא קבלו לא לישראל ובהפסדחומרא

 שיש אע"פ רטקתיו וננעלה קפנה הנושא בגון אחד. בהוםקעו(
 כשהיא נבעלה שמא ברצון ואת"ל ברצון, טפק סאונם מפק ס"םכאן
 אתה אי מקום דמכל עליו אסורה אפ"ה הוא אונם קפנה ופוציקפנה
 ש"ך עיין הוא, אהד אונם שם הכל והרי אונם מפעם אלאמתירה
 אחד משם הן הש"ס הווב ש דהא הכר"ו, עליו ותמה ק"י,מימן
 המחפ בא לא דאימר ס"ם מפעם דמתירין חגוף בחלל מחפ מפקכגון
 ניקבו אם תוא המפק דכל הוא אחד ופפק ניקב לא ואימרלחלל
 תריאה ניקבה אם הוא הספק עיקר הגף נשבר וכן הפנימיים,אברים
 הספק עיקר הא ס'ם ספעם הר"ן דמתיר לדופן הממוכה סרכאוכן
 שדוקא שכתב דעת בחות ועיין עיי"ש, הוא, אהד ושם ניקבה אםהוא
 והריןתא בהעלים לה נמצא שלא הנ"ל כגון לפנינו ריעותאכשיש
 אבל אחד. סהטם יחיה שלא בעינן היתר צדדי שני שיש רקלפניט
 היא אם מפק ואיכא ריעותא שיש במקום רק להוש שאיןבדבר
 הדורם על ספק בנון ס"ם, מתנאי תנאי שום וא"צ מותרתריעותא

 ספק או שחיפה לאחר ספק הגף נשבר או הגוף בחלל סחפ ספקאו
 סחטם ס"ם אי שמחקר בשפ"ד ועיין שם. עיין מותר ודכוותיהסירכא
 דם"ם דאפשר וכתב סדרבנן, רק או ס"ם, הוי לא התורה מןאחד,
 עיי"ש. ס"ם חוי לא התורח מן פתוח דפתח האי כמו מסהט אחדמשם



 זפחיפ שלפקופןפש

 שאינה ס"ם כל קעי(. אחר ובנוף אחר בענין הםהםפיקהה
 ם"ם שכל הכריעו הפוסקים רוב ס"ם. אינו קע"(פתהפך

 ח פ ז ח י ר 1 קט

 סימן ביור"ד מחש"ך בקצרח ס"ם דיני עיין אהה 1בגוףקעז(
 אחד, וגגוף אחד מענין להיות צריכים הם6יקות שהב' שכתבק"י,
 אסור נודע שלא אף תערובות ע"י וב' בגופו א' שספק דכל שםוססיס
 דספק הא הפרם"ג וכתב נודע, לא בעינן א' מענין מפיקותוב'
 מה"ת אבל מדרבגן היינו ס"ם הוי לא תערובות ע"י וב' בגופוא'
 וחש"ך מפוסקים, משמע וכן היא רובא מפעם דהא ס"ם חוה עניןבכל
 ויאכל כאחד יאכלנו שלא בתגאי מצוה ומעודת בהפ"ם להקל שםכתב
 יש א' א' ולא ב' ב' לאכול שאפשר ביון הפרם"ג כתב וגם ב',ב'

 וכתב שם, החדש צדק צמח בספר ועיין הפר"ח דעת וכןלהחמיר,
 מהרי"פ דברי שהביא א' סי' חיור"ד בראשונים משה משאתבשו"ת
 להצריך חאו"ה בדעת ס"ל דלא מדבריו שנראה קי"ו מימן א'חלק
 פוסק שום נמצא לא כי עליו והתפלא א' ובענין א' בגוף הם"םשיהי'
 שם. עיין וכו' בזה האו"ה דברי עלשיחלוק

 מתתפך שאינה מ"ם ק"י מימן ביור"ד טתהפדי שאאינחקעח(
 בעצם שמא ס"ם דיש שחיפה לאחר פגום הסכין מצא חדמיון ס"ם.אינו

 בהרא במישפ שסא המפרקת בעצם נפגם שלא ואת"ל נפגם,המפרקת

 בתרא במיעופ שסא ולומר להתהפך תוכל לא הם"ם זה נפגם, מימןשי
 שמא לומר תוכל ולא היא, גבילה ודאי א"כ קמא במיעופ ואת"לנפגם

 בעצם שטא בתרא במיעופ נפגם שלא ואת"ל נפנם בתראנמיעופ
 שם, וכו' הוא אחד והכל איסור חשש אין דשניהם נפגםהמפרקת
 דעת ושפתי תוה"ש אבל הנ"ל, דמטן שמביא ס"ם בדיני בש"ךועיין
 לה6ך אפשר הי' אם אף דבאמת לדמיון רק זה כתב לא שהש"ךכתבו
 דבהמה הספק דסותר חזקה דאיכא כיון בזה מתירין היינו לא הס"םזה

 בפרי ועיין כ"פ, באות הש"ך וכם"ש שם, וכו' עומדת איסורבחוקת
 טקרי לא טתהפך שאינו ס"ם דכל כרנבו בתראי שקצת שכתבחדש
 סהש"ם ברורות ראיות מכמה מילתא הך כלל מתקיימא %אס"ם

 למינדי לן ולית מתהפך שאינו אף שפיר ס"ס דתשבו קמאיומרבוותא
 בדין הפוסקים דהמחלוקות שכתב בדגם"ר ועיין עיי"ש, י"ג כללמינה
 טדרבנה רק או לחומרא חוא מה"ת מפק כל אי תלוי חמתחפךס"ם
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 שםפק ס"ס כל קזס( לברר. צריך אינו לברר שיכוליםא4
 ס"ם ומתירין. ס"ם הף השני מספק ירר,ר קפ( מתירהראשת
 שכיח שהאימור או מבהיתר יותר באיסור לתלותשיש
 היי קט( ררבנן באיםור ס"ם ס"ם. אינו קש( מההיתריותר

 ח ט ז ח י ר 1 קס

 להקל יש מדרבנן רק מה"ת אמור אינה םפק דכל הרמב"םולשיפת
 עיי"ש. מתהפך שאינה אע"פמס"ם

 במחלוקות תלוי לברר שיכול ם"ם לטרר. צריך אינוקעפ(
 צריך שאין ם"ל ותה"ד לברר, שצריך ם"ל הרשב"א ותה"ד,הרשב"א,
 וכן לברר צריך בדבר הפםד ואין לברר דאפשו היכא ופסקלברר,
 םופר בכתב וע"ן שלו, ם"ם בכללי והפת"ש יעקב המנחתהסכים
 לברר א"צ ם"ם דכשיש דאמרינן דהא שהעלה כ"ז םי' םוףחיור"ד
 הב' כשאין אבל לגמרי, שקיים הם םפיקות שהב' היכא רקהוא

 שלענין אע"פ לאיםור קצת ומצוי דשכיח כ"כ לגמרי שקוליםפםיקוה
 לברר צריכין לברר כשאפשר מ"ם ומתירין, השקול לספק חשבינןס"ם

 בד"ה י"ב חלכה אישות מהלכות ז' פרק המלך בשער ועייןעיי"ש,
 ס"ם דכשיש אמרינן דלא י"ל דאפשר המחקר על ,טעסד עדיין"איאולם
 יברר לא ואם בם"ם, כך הדבר נשאר דלעולם במקום אלא לבררא"צ
 בזה מסילא, אח"כ להתברר שעתיד בדבר משא"כ כם"ם, לעולםהדבר
 מהני ולא לברר צריכין לכ"ע מקודם לברר יכ~ין דאם לומרטסתבר
 עיי"ש. נ"ד םי' הקבוע שער אדם בבינת וכ"כ עיי"ש,ם"ם

 וז"ל י"ז םעי' ם"ג כלל אדם בחכמת כתב הראשוה* ספקקפ(
 הםפק שיהי' ר"ל אלא להיתר באמת נ"מ שיהא הכוונה דאין.נ"ל

 צד זה בדבר שיש ואת"ל לאיםור, צד שום בו ואין לגמרי מותרהראשון
 מן יוושר השני שהםפק ונמצא מותר, שאפ"ה אפשר מ"םלאימור
 וכו' לחיתר צד ג"כ יש זח נגד לאיםור צד בו שיש שאע"פהראשון
 מן יותר מתיר האחרון אם שה"ה כ"א ם"ק בתוה"ש ועיין שם,עיין

 שם. עייןהראשון,
 םי' פהרה םדרי בםפר ועיין טחהיתר. יותר חאיסורקפא(

 למיתלי דאיכא דהיכא הש"ך שכתב דהא בזה לחלק שכתבקפ"ג
 ספיקות הב' שכל היכא דוקא היינו ם"ס הוי לא מבהיתר פפיבאיםור
 חוא א' ס6ק שועכ"פ חיכא אבל טלחיתר, פפי לאיםור למיתליאיכא
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 כלל. טפק אינה קפג( חכטה בחסרון ספק ס"ם.זה

 ח ט ז ח י ר 1 קם

 לפלגא מיעהטא ססוך אמרינן שפיר שקול אינו הב' שהספק אףשקול
 שיהיו בעינן דבע"כ הוכיח בש8"ד אמנם עיי"ש, להיתרא רובאוהוי
 עיי"ש, ס"ם הוי לא שוקל אינו א' ספק רק אם הא שקולים הספיקותב'

 ספיקות הב' כל אם דאפילו לדינא כתב נ"ג סי' יקותיאל התורתאולם
 ועיין עיי"ש, לקולא ואזלינן ס"ס חשוב מלחיתר מפי לאיסורשכוחי
 בזח. ס"ס בדיני צדקבצמח

 בספר ועיין כ', ואת ק"י סימז ש"ך ע"1 ררטנה פאי8ורקפב(
 י"ב אות ג' פרמ מ"א כלל ב' חלק תורח ובשערי כ"ם סי' יצחקבית
 ספיקא גם איסורא דאתחזק דהיכא הסוברים לדעונ דאפילושהיו
 מהני שפיך דרבנן באיסור ספיקות ב' יש אם מ"ם לחומרא,דרבנן
 ונשאר החזקה מגרע א' דספק איסורא דאתחזק היכא אפילוומקילין
 עיי"ש, דרבנן ספיקא ככל מחירין הב' חספק וע"י דרבנן מעליאספק
 ועיין מוח, באריכות מ"ח מי' א' חלק יעקב שב בשו"ת מזחועיין
 זה. בענין ס"ה סי' חיור"ד להנו"ב שציין מה תשובהבפתחי

 וז"ל ל"ד אות ק"י סימן ש"ך עיין חטטה. טחטרת פמקק*ג(
 ס"ם לענין ולא אחד ספק לענין לא כלל ספק אינה חכמה בחסרוןספק
 לכל חכמח חסרון דספק שכתב סק"י צ"ח במימן בפ"ז ועיין שם,עיין

 הבית אמנם עיי"ש, להקל בדרבנן ואזלינן מעליא ספק חויהעולם
 חכמח חסרון בספק להחמיר כתב ל"ד ס"ק קנ"ח סי' באח"עשמואל
 מ"ד אות מנח"י ועיין עיי"ש, העולם לכל ידיעה חמרון הוא אםאפילו
 להחמיר דיש הפרם"ג וכתב ס"ם, הוה חכמה דחסרון סוכרדהם"ב
 עיין חילוקים כמה בזה ויש ום"ה מ"ד אושע ס"ס בקיצור הפר"חוכ"כ
 בזח, שחאריך מח ם"ח סי' חכטים דברי חלק חטד בשדה ועייןשם,
 איסור במבפל דהוח דרבנן ספק או בידים ספיקא ספק לעשות איןוגם

 ל% אין ועכשיו וז"ל ס"ס בדיני תש"ך טסיים ובזה ופרמ"ג()*ר"ח,
 אותן לא אם מדבר דבר ללמוד להקל דרבנן ספק או ס"ם שוםלבדות

 לחן חדומח או למעלח שנתבארו אוחן וכן במקומן אחד כלהמפורשים
 רב שלום חעיון רוב אחר זה וגם לחתיר צדדים זה בלא שיש אוסמהט
 עכ"ל. מכשול, למו ואין הירחיךלאוחבי
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 2 חיח אעח או חיה טריפח 8דין טריפה, פפק דעימה.

 אין חיה אינה או חיה מריפה ברין י" מךיפהמפק
 בהמה שכל ז"ל חכמינו וקבלו וקימו קפה( הכתוב מוהכרע
 לו שנאטרו הפרפהע מאאן וראירנ מרפות בהשנולרה
 אם 4ים קצ(, להכשררה תקנה שום לה אין מסינילמשה
 אם הבקיה4 על לעמוד צריכים ואנו מריפה ספק בהנולר
 חערבה קם( ברבר הכמינו נהלקו פריפת או כשירה יובהמה

 ח ט ז ח י ר ו קם

 לפריפה סי' ר"ה אמר ב' נ"ז חולין בגמרא טריפח. ספקקפד(
 נפרפה שלא בידוע חיה כך אם יב"ח פרפה לספק )מימןיב"ח
 והולכת מהטבחת רשב"ג יולדת, שאינה כל לפריפה מימן מיתבירש"י(
 וכו' פריפח שהיא בידוע והולכת מתנוונת כשירה, שהיאבידוע
 אי להו כחשהינן קמא דשיחלא פרפה דספק ביעי חני אמימראמר
 פיטן בד"ה שם והתוספות אסירן, לא ואי שרינן ופענההדרח
 בפ"י הרמב"ם כתב פרפה, שאינה ידוע יולדת אם פירשפרפה
 שמדרך אף לחיות לבע"ח שאפשר חכמים שמנו כל י"ב הל'מהל"ש
 חכמים שמט מה אלא לנו אין להיפך או לחיות א"אחרפואח
 כתב נ"1 סימן וביור"ד שם, יורוך אשר התורח פי עלכדכתיב
 המרדכי(. )בהטם לתקלה, דחיישינן להשהותה דאסור י"ח בסעיףחרם"א

 ונם חי שפריפה בתורה רמזים הרבח ויש ח5תו45 טןקפח(
 תאכלו, אשר החיה זאת י"א( )שמיני מהפשק חי, אינחטריפה
 טצורע( )פרשת וכו', מכל שנים בשר מכל החי ומכל נה()פרשת
 שחתאונן פ"ז( )באיוב מהפסוק חיות, צפרים שתי למפהרולקח
 עיי"ש(. בפרופרוט התלמוד )מבוא מררתי, לארץישפוך

 אם ואפעו צ"ח סי' הרשב"א בתשובת עיין לח5שירח.קפ0
 חרבח. שנים מתקיימתחיא

 מדרך אחד כל בדבר חכמים שנחלקו הר"ן בחידושי עייןקפז(
 חתלמוה חתימת ועד התנאים מדורות חכמתו מדרך אוקבלהע

 ובין הנאכלת החיה בין מ"ג( )חולין ישמעאל רבי דביתנא
 לכחטה לו שנאמרו פרפות עיטרה שמתה אלו תאכל לא אשרהחיה
 היה. טריפח התנא סובר והריממיני,
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 שתי שנינו יחודה( רבי ס6רא )וסתם בס*רא יחודחרבי
 פריפח סימני בח שנולדח היינו תאכל, לא אשר החיח א(דיעות:
 לחיח, אזחרח ליתן בא אומרים אחרים ב( חי, פריפה ותריפסולה,
 חיה. לפריפח ראיח ואין תקץפה, בלא פמאח שבחמחכלומר

 טרפה יהודה רבי סובר חסדא רב לשיפת )י"א( תמורחובמס"
 חיה. פריפה סובר לרבא( )או וירבה חיה,אינה

 כל למריפה מימן יהודה( רבי ברייתא )וסתם שנינוובברייתא
 שאינח זמז כל אבל פריפה, ספק מכלל יצאה אם )כלוטר י~דתשאינה
 רשב"נ יולדת. ואינח חיה פרפה הרי פריפה( ספק היא עדייןיולדת
 בידוע והולכת מתנונת כשירה, שהיא בידוע והולכת כהטבחתאומר
 לו אמרו יום שלשים למרפה מימן אומר: מאיר רבי פרפה,שתיא
 שנים. ושלש שתים טתקיימות הרבהוהלא

 שנחתכו בהמה מכשיר אלעזר בן שמעון רבי מ"ב()בחולין
 פרפה הרי ולחיות, לכווון שיכולה מפני ולמעלה, הארכובח מןרגליח
 חיה.אינה

 ורבי חיה, פרפה סובר יהושע ברבי יוסי רבי כ"נ()בנדה
 חיה. אינח פריפתזכאי

 פרפה חיה כמוה שאין כל הכלל זח מ"ב( )חולין כהטנהובטחם
 הרי חודש( עשר שנים או יום שלשים אם החיות שיעור נזכר)ולא

 חיה. אינהפרי6ח
 דמי נותן בו תלויה שהנשמה דבר הכלל זה )כ'( בערכיןוכן

 שמונה כל כלומר ולמעלה, הארכובה מן להביא בגמרא ויטםכולו,
 לאתויי(. )תוד"ה חיה אינה שפרפות פרפות,עשרה

 חיה. פרפה מוברים יוחנן ורבי ינאי רבי כ"ד()נדה
 חיה. אינה פרפה סובר לקיש וריש ט"ב()חולין
 יעקב בר אחא ורבי חיה, פרפה סובר ששת ורב י"א()תמורה

 ומשבחת. יולדת פרפה הלכה נ"ז( )חוליןאמר

 אחא רב ורבינא, אחא ורב יולדת, אינה פריפה אטראמ*מר
 יולדת אינה פרפה סבר ורבינא יולדת, פרפהסבר

 פריפה )ספק בזכר והלכתא נ"ח( )חולין בגמרא הלכהפסק
 ווצוב נפרף לא ודאי חודהצ י"ב שהה )אם חודהצ קץצר שניםשלו(
 חיא כשרה יולדת )אם יולדת שאינה כל בנקבה לבודקו(, צריךאין

 פריפה. ספק חיא הרי ילדה לא ואםלמפרע(,
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 טוברים פוטקים ההרבה קפח( חי שטריפה סובריםפוטקים
 טריפהע שרוב המכריעים פומקים ויש קפט( חי אינהשטריפה

 ח פ ז ח י ר י קמ

 או בהמה כל ה"א( שחיפה מהלכות )פי"א בהרמב"םקפח(
 שנדרפה או הלכח %א שנפלת בהמח כגון טרפות, ספק בהן שנולדעוף
 האדים, לא או מעיים בני כנגד בשר האדים אם ידוע ואין חיהבידי
 בדברים וכיוצא מיעופה, או רובה אם ידוע ואין גולנלתה שנחבמהאו
 שלסה בהזקת זו הרי הודש קךטר שנים ושהה זכר היה אםאלו,
 וכו'. שחלד עד נקבה היתה ואם הבהסות, כלכשאר

 ומביא חיה, דפריפה סבר שם נ"ז בסימן הארוך הפר"חגם
 אח"כ וחי מררתי, לארץ ישפוך כליותי, יפלח שאמר, מאיובראיה
 למות דמופו י"א חולין ומונח המעופ, מן היה ואולי שנים,ק"מ

 הוי שזה טריפה יהיה שלא היינו שמור, נפש את אך נאמר,ולשפן
 חי דפריפה י"ל ולכו"ע קריה, טות בן ס"מ שהי אעפ"יכהורגו
 הנ"ל הפר"ח סביא י' מעיף נ"ז סימן הכו"פ גםעיי"ש,

 פריפה ספק בכל לכן חיה, שטריפה אפשר כתבהיש"ש
 ע"י שמא מ"ק ל"ה סי' ה"ס בתשובת וכ"ה יב"ח, עלסמכינן
 למות. שמופה רק מיב"ה יותר חי ססמנים להבדרי

 הגר"א בשם ע"ה מ"ק נאז פי' אליהו אדרת בספרכתב
 הכו"פ כמ"ש פלונתא ובספק ואף ולידה יב"ח מהני פריפהבספק
 לצורך רק הוא החמירו הקדמונים שרבותינו ומה שם וממיקסק"י,
 עיי"ש. מלתא ולמגדרשעה

 אומר : א"ז בשם כתב י"א אות משה בדרכי חי. אינהקפט4
 שעיניו מה אלא לדיין שאין חנאונים מ"ש כהפה ב"ר יצחקאני

 תורה בהם וטהיה בדורו ולכיוצא ולדורו ז"ל, רש"י הוא -רואות
 לאחרים יורה ואל בימינו, משא"כ וכו' ותורה והכמח וברורהונדולה
 פרפות דרוב טרפות, לספק אלא יב"ח שיעור נתנו לא כילהקל,
 מ"ק הש"ך יב"ח. מהני לא טריפה בודאי אבל יב"ח, חיותאינן
 שנשתהה דאע"פ איתרת כן כתב הרשב"א בתשובת וז"ל כתבט"ח
 שהיית מהני ולא היא פרפה דודאי כיוז אסור חודש י"בבודאי
 דברי עגין בשום להכחיש דאין וכו' פרפה בספק אלא חודשי"ב
 וברא"פ ב' מי' תבואח פרי ובשו"ת עיי"ש טרפה שהיא שאמרוחז"ל
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 י(. הו מיעופן אבל י*נח
 ח 5 ז ח י ר 1 קט

 להחמיר שיש לדינא וחעלו בזח הש"ך על השיגו ק"א מ"ק ל"חמי'
 ל"א מ"ק ל"ה מי' ובד"ק עיי"ש. יב"ח מחני דלא פלונתאבספק
 מ"ק ובלחח"פ עיי"'פ, פלוגתא לספק יב"ח מחני דלא ג"ככחב
 וכ"כ מריפח, בודאי מהני לא ילדח וגם שחה דאפילו כתבכ"ג

 שם. ד' מ"קהבח"י
 רק כי לחתיר, יש חי אם כתב פ' מי' פא.ט היש"שקצ(

 שכתב מהרשב"א מוכח וכן חיים, מועפים אבל חיים אינםרוב
 אזלינן פריפה ובספק עיי"ש, הרוב על אלא חז"ל דברו לאשמא
 דפרפה דהפעם כתב פ' סי' פא"פ המהרש"ל )יש"ש(. רובאבתר
 חיה דמיעופא מיעופא אבל דרובא, רובא חיה כמוח שאיןהוא
 בזכר יב"ת לשחוי נקפינן לסעשה ולחלכה עיי"ש, היא דפרפחאע"ג
 דבנקבה מהרש"ל וכתב וחכנח"ג(, והרא"ש, )חרי"ף, שי~דתונקבח
 תבוא שלא שתתעבר דאפשר לחוד בעיבור ולא בלידח דוקאתלוי
 עיי"ש. בו תמות אלאלידה
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 רבראחרית

 ייחק חרפ ידירי עפ ופריפות שהי*ות בייני טשפפתבי
 פקליפלשר שלנו הפ*בחיפ בבית חפפקח חרב שולי*"א,קריטלאף
 ש זבהיפ" וי "סקהץ סספי %י" ש לד נתפרר וולא דיניפאהיו
 לג שחהיפעזי ומה ו*רפות,חלכות

 לפ"ק. תשי"ז שנת תצוה פרי*ת ג' יוםב"ה,
 ופופות שחיפות בדיני ובקי מומחח חרה"ג ידידיכבוד
 שליט"א. סנדרם ארי' צביחרב

 ! רבה באהבהאחדשה"ט

 חזבה, מקורי בשם והערות זבחח4 היל מקופן החשובבטפרו
 בסקום פסילה, יפחי*תו שמי סימר א( בקיצור, בהפנים חרה"נכתב

 כב' כתב הגרמה בדין ב( במומר, יש דינים הרבה כי להאריךשצריך
 לצד במוף הוא אס לי נתבדר לא הגרגרת, מחו*י לסעלה שח*ושאם
 כל לדעת וזה כשר, יהי' החופין באסצע שחפ אם וא"כהראש,

 9 הראבי"ח חופרות כמו וזה החופין מתחילת דעתו אם אוחפומקים,

 חסרלו לשיניפ המפרקת כל חתך אפ : וז"ל הרח"ג כתב גםג(
 היתה שאפילו מדבריו ברור גיס*רא, חח *רפח, נסי וחובשפחפחוליח
 בחסיסנים, כשרה שחיפה אחר אם רק בהמימנים וכדין כדתשחיטה
 פריפה. הוי מ"ם המפרקוןחתך

 כשרה שחיפה דלאחר אפשר דאיך להבין קשה זה דברוהנה
 כשר, היה שכבר לאהר הנשחם יטרוף המפרקת חתךבהסימנים
 כיון כהשום היינו פריפה בתרא במיעופ ד,שהייה רש"י לשיפתדאפילו
 לישחופ שגמר לאחר אבל אחת, שחיטה הוי הסימן כל לשחוטדנסר
 ובאמת 1 בעלמא בשר כמו הוי במפרקת אח"כ שחתך מה הסיטניםכל
 הבין שכת"ר כסו המפרקת חתך אם כשרה, שחימה שלאחר הזההדין
 שמואל אמר אמרינן כ"א, דף בחולין דהנה בגמרא, נמצאאינו
 שחוזך רק כלל שחיפה היתה שלא איירי וההם נבלה, גיסטראעואה
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 ועיין מהיים, נבלה שנעשה בזה וההידוש הלקים לשני הבהמהאת
 אכן התלל, עד בשדרה או כולו, בצווארה או לרתבה, שהתכהר,1"י
 גימפרא, לשוויה דלא אתא למאי וקוא בגמרא קאמר ע"א כ"זבדף

 לדין שייך אין וא"כ שפירשו, מה בתום' ועיין ידרום, דלאופירש"י
 הטפרקת כל יהתוך שלא רש"י כתב הראשון בפירוש אבל כבודו,של

 כמו זה הרי וא"כ לא, ותו דטו את הוצא חפהו טשמע דהכילשנים,
 בשם שמביא אתא למאי וקרא בד"ה במרדכי עיין אכן כת"ר,שכתב
 אין ותו דמו את הוצא הפהו רש"י פירש כך וטפרש מאיר ר'מורינו
 בהספרקת, כשירה שהימה אחר התך אם לסיפסל לא אבל יותר,צריך
 המרדכי שמביא כמו רש"י דברי פירשו איתו" ד"ה חתוס' שגם נראהוכן

 שתיפת אהר המפרקת שיהתוך ט"ד אמאי ועוד רש"י עלדהוקשו
 יהיה המפרקת התך שאם רש"י דברי דפירשו נמי ואיהסיטניס
 שהתוס' ודאי אלא יהתוך, שלא לזה הקרא צריך הכי פסולה,הנשהפ
 הוקשו וע"ז המפרקת, יהתוך שלא אתי שהקרא רש"י רבריפירשו
 של דין עכ"פ הסימנים, שחימת אהר המפרקת שיהתוך ס"דאמאי
 ה- שהבין מה לפי וגם רש"י, של אהד פירוש לפי רק אינוכבודו

 שיפוו על קשה לא וא"כ ובמרדכי, שם, עיין רש"י בדבריראבי"ה,
 אם בשרה שהיפה דלאהר הדין בזה ס"ל דלא והרמב"ןהרמב"ם,
 יפסול, שום המפרקתיהתוך

 וכיצד . וז"ל כבודו, שכתב בספרו ראיתי עוד טפוינת, פדיןד(
 מתהילה שצריך משמע וההזירה, ידה שפשפה דקה בהמה הפירכוסהוא

 פשופה ידה היח "ואם : להלן כתב מ*ורש וביותר והזרה,פשופה
 ענן ר' אמר ע"א ל"ה חולין ובגמרא פרכום" אינו זה גםוכ*פתה

 והוטב"ם הרי"ף ונם עושה, המיתה שאין דברים וכפפתה פשופהוכו'
 9 ענן כרב ס"לוהרא"ש

 דבעיגן דהא והרמב"ן הרמב"ם שיטת ? חטפין אורך שיעורה(
 הראש בהתיז דוקא לצואר, והוץ הנשהם צואר כסלא הסכיןאורך
 מהל"ש פ"ב ברמב"ם עיין האי, כולי בעינן לא הסימנים בהתיכתאבל
 ובכ"מ.הל"פ

 ישהפו, לא הנשים בירושלמי הלשון לשהוט, אפורה אק1ה וגפו(
 דלשון אני והושש לשהופ, נשים להניה שאין אוסרים יש ס"אוברס"א
 דבדיעבד ודאי אינו וזה באכילה, אמור שחפה שאם משמעאסורה
 כשרה שחימתה כראוי שהפה אשהאם



418השם*ות

 מחותו ואת חעליע לחי ואת חתחתע לחי של טקוטות לבארז(
 ופריפתן.ותכניתו
 חוץ שכלפי החיצתים הם אם ובעוף, בבהטה חגידים צהטתח(

 איסור או הבהמה, גוף כלפי שבפנים או עליו נופל הבהמה שזנבמקום
 וחחיצתים. בהפנים*םנוחג

 בחטמע שבחומהט המפרשים שמכל רכרפ, קרב פין ההפרשט(
 ד', ויקרא ובאונקלום שבבהמה, הפנימים אברים לכל כללי עניןשזח
 "אונעווענד" באידיש בהמתרנמים גוא" "ועל הקרב על מתרנם ה'פמוק
 וברש"י הקרב, בסוף חכוסות ובית המסם ע"א צ"ג, הילין רש"יעחן
 עוהקרב חרי חכרם בסוף חכוסות ובית המסס במתניתין ע"א,מ"ב,
 שם מחובר שהוא וכו' טפו בי חווע דעה ע"א צ"ג, ועיין הכרם,הוא

 וקרב שכרם חרי הוא, הקרב הלב והא "אמאי" בד"ח וחא"כלכרם,
 עוזיאל בן יונתן בתרנום ומצאתי קאי, אחד דבר דחתם הוא, אחדדבר
 כרוסאי. ית דחופי הקרב על הנאל, הפסוקעל

 מבפנים אמור, דאקשתא מבחוץ כקשת,  עשויה קיבה בדץי(
 דקרום אסרי בבל בני ונקלף, קרום ורק תותב לאו מתלוקתדאייתרא
 תותב. דלאו מתירין בא"יונקלף,

 ואת והטרפהע הצשרות הפחטה ידי חרנל פרישות לטאריא(
 העליון ג( האמצעי, עצם ב( הראש, עם הנמכרת ארכובה א(שטותם
 העצם לראש הקוליה סוף שבין והפרק באליה, התחובה הקוליתהוא

 פריפו7 ב' במקום הרגל שיתחתך מקום כל זו לשיפח פריפח,~פעיח האפצעי העצם מסוף פ( כשרה, ולמפח הארכובח מן 1( ניכר,חאמצעי
 מקום כשרח, יחתך מקום בכל א( מקום והרמב"ם אלפם הרבשלשיפת

 בסקום שלא פריפה, צה"ג במקום ב( מקום פריפה, מקום בכלג(
 כשרה.צה"נ

 הנ"ל, הענינים מכל בפרופרופ לבאר למפרע, תודה אסירובזח

 רבה, באהבח דוש"פ ידידוממני

 ט4יסלאמיצחק



תשובה
 לפ"ק. תשי"ז שגת יפחק ויעתר לסדר ה' יוםב"ה,

 קריסלאוו יצהק חרב חאשכולות איש הרח"ג ידידילכבוד
 דפה. יעקב אהל דביהכ"נ רבשלים"א,

 !שלום

 שחיפה בדיני זפחיפ" שול "מקומן ספרי על כבודו הערותקראתי
 שקצרתי פפולה, שחיטתר נטי מוטר א( : בהפנים שכתבתי מהובדיקה,
 לשחיפה. מומרים דיני לבאר לכב' להשיב אבוא להאריך, שצריךבמקום

 טוטר טרלחן התורה לפל טומר לע"ז; בימר לתיאבון;טוטר
 ספור. אחד; לרבר פממרלהפעיפ;

 נבלה שאכל עדים שיש פירוש לתיאבוה נפלות אונלטוטר
 אפילו לשחום לו ונותן מכין בודק ישראל אחת, פעם אפילובמזיד
 ולא שחיטה, הלכות יודע שהוא בו שיודעים ודוקא עצמו, לביןבינו
 הרשב"א(, )לדעת חן מומחין שחיפה אצל מצויין רוב דקיי"ל מחמהני
 אין לכן )ש"ך(, השחיפה אחר בודקו השחיפח קודם בדקלא
 ממך על עע"נ אפילו המכין בדיקת בלא לשחום לכווחילה לוליתן

 אימורא ויאכל מלבדוק ישכח שמא דחיישינן השחיפה, אחרשיבדוק
 נאמן אינו יפה ששחם נשבע אפילו הסכין לו בדקו שלא גם)הר"ן(,
 שחאידנא טביא הלל בית בספר נם )שם"ח(, השבועה עלשחשוד
 ואין טילי, לכל יחשב מומר בכלל לתיאבון, נבילות לאכולהחשוד
 אוכלין שאין וכ"ש איסור, חשש שיש מאכל שום ממנואוכלין

 פסח בהלכות יעקב 3חק ועיין עיי"ש, הסכין בדיקת אחרמשחיפתו
 דכולי לתיאבון מומר שייך לא דהאידנא שכתב י' מעי' תם"א,סי'
 עיי"ש. להכעים,עבדי

 באיסור ע"ז שעבד עליו שהעידו דהיינו זרה, לעפורהטוטר
 אפילו הפוסקים(, בשם )ש"ך וכדומה יין לה שנימך כגוןדאורייתא,
 בפני דהיינו בפרהסיא שבת המחלל וכן אחת, פעם אפילובצינעא,
 ושחיפה מצות שאר מקיים שראינוהו ואפילו לתיאבון ואפילועשרה,
 מצות מכל יותר שבת במצות תורה שהחמירה ופעם נגוי, הואהרי

 המחלל כך התורה, בכל ככופר בע"ז שהמודה שכשם יעןשבתורה,
 כ"ו(, ע"ז )תוספות בעיקר כופר והמחללו הדת יסודי עוקרשבוש
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415 ת ו ט ם שה

 לבל מוטר חוי שבת לחלל דמומר הא סביא אשכול נחל בספראבל
 דמד- חספרדי השלחן ערך בם9ר וכ"כ טדרבנן, רק היינוהתורח,
 כויה, התורה לכל טומד כשהוא דוקא אלא סומר, אינואורייתא

 לדעת אבל מדרננן, רק מומר הוי לא שבת לחלל או לע"ז סומראבל
 שם. תורח גדעת עיין מדאורייתא, מומרים שהם הפומקיםכל

 לשחיפה, כעכו"ם הוא לתיאבון אפילו נולה, התורה לטלטחטר
 כולה התורה בכל ונזהר דמוחזק כיון לתיאבת' אחד לדבר למומרול"ד
 זביחא, בר ה"ל להבי בהכשר למעיבד דמצי היכא בשחיטהואפילו
 בזביחה דנזהר אע"ג האי כולי דפקר כיון התורה לכל םומראבל
 שהוא יודע ובמה חד,טה,(, ~טמלה מקרי זביחה בר ולאו כגוי,הוי

 מפורסמות עבירות ג' על שעובר ראוהו אם התורה, לכלסומר
 חזקה הוי ראשו והקיף דאורייתא, שעפנז ולבש נבילווז אוכלכגון

 כולן. המצוות עול ממנו פרק םסתמא ואמרינןלכולהו

 לפניו והיתר שאיסור כנון אחד, בדבר אפילו להטעים,טוטר
 ואוכל בידים ההיתר ממנו דוחה והוא כבאיסור, בהיתר חנאהויש

 בשם )ש"ך טדאורייתא נבילה ושחיפתו כגוי הוא הריהאיסור,
 יפה ששחפ וראו הסבין לו בדקו אפילו רנ"א(, סימן ופ"זרש"ל,
 לתיאבון ויטלא להכעיס שלא להירטר איסור בין טקפיד אינו אםאבל
 לכן כולה, התורה לכל מומר אינו אחד לדבר מומר אמרינןבהא
 ודוקא וסוף, תחילו; סכין לו בדקו אם כי פהיחיפתו לאכולאין
 בין מקפיד א*ע רק אפילו נבילות אוכל אבל אחד, לדברמומר
 שחיפתו בפ"א ואפילו להכעים ושלא לתיאבון שלא ושחוטהנבילה
 )שם"ח(. ואכלת וזבחת ביח קרינן ולא חוא זביחה בר דלאונבילה

 ~פי"ז לתיאבון, כמומר הייט הפ"ז וכתב כמומר, דינוסטור,
 דסצריך ז"ל כרמב"ם הלכה פעמים הרבה דאילו בפ"א, אףמשטע
 ואוסר עליו ח~ק בנה"כ והש"ך עבירות, לשאר אף סכיןבדיקת
 והתב"ש כולה, התורה לכל כמומר והוא גביו, על עוטד בישראלאף
 שחיפתו אחד דפעם שטחלק ז"ל כב"ח פסק סכ"ו ובשם"ח מ"זאות
 ועיין גביו, על בעוסד אף דיעבד פסול פעמים ובהרבה דיעבד,כשרה

 שכרנב מה עליו חולק אחרון בקונפרס שה9ר"ח מ"שבבאה"פ
 שם שכרנב ור"ל בדיעכד, אפילו פסול שחיטתו לכך שמוחזקשמסור
 ועיין ישראל, כשאר איסורין בכל ונאמן כשירה, ממורד,טחיפת
 שחיפת אסרו בשמא חוטרא פהטום דרק שנתב י"ב ס"ק תוארבפרי
 ולנשמתם להם אוי וסיים בזה, שכתב מה י"ב ס"ק בבל"י ועייןטסור,



חשטטותפ

 הטפיעים ואוחן אמוריס הכליס ובודאי כזה, כהטו"ב תאוכליםשל
 באלקי חלק והם אין ובודאי הדין את ליתן עתידים כזח,לשו"ב
 להקל דאין וססיק בזח שהאריך תורה בדעת ועיין עיי"ש,ישראל
 בזסח"ז ובפרט שמים, ירא להיות שצריך בשו"ב ובפרט כללבזה

 יר"ש אשו"ב כ"א ע"ז לסמוך שא"א הסירכות במיעוךשמקילין
 עיי"ש.מרבים,

 שאם בחערוו3 שחבאתי חלשון לכבודו ברור שאינו חנרטיק5(
 זו הרי כובע בשיפוי נגע אם וגם הגרגרת מחומי למעלהשחפ

 ? כשירה הימנו ולממהמוגרמת

 הישוט, הקנה, דינם, ואת ושמותם מקומם את מקודםאבאר

חנרגרה~
 שו5ק, השויטוי חחוטיא חגדיה, חפפשת חקטנחק הפ5עחן

 חקנח כי דע החוטים, ענין ביאור להבין א' ס"ק הדע"תבתב
 לעור הסמוך בצד קצת עב הוא פבעח וכל פבעות פבעותעשוי
 תחת הטונח לוושפ הסמוך בצד דהיינו הב' בצד אבל השחימה,בית
 כעור והיא דקה היא הפבעת ים המפרקת צד ג"כ והואהקנה
 ה- לראש חממוך חקנה שבסוף חנרולה, חפ5עת אבל בעלטא,ובשר
 הטבעות, משאר להיפך היא הטבעת וזה פביב בעצם עגולפבעת
 ביותר עב שהוא הגם השחיפה בית לעור הסמוך הפבעתכיצד
 הוושפ שבצד הזה הפבעת מצד יותר דק הוא ט"ם פבעות,משאר
 מהצך הרבה ביותר עבה הגדולח הפבעת שם כי הנ"ל,ומפרקת
 ההוא הפבעת צד כי הפרש עוד ויש השחיפה, בית לעורבממוך
 חססוך בצד רחבו ובכללות חרבח רחב איע חשחיפח בית עורבצד
 עצם מתחיל לראש ממוך זח ואחר בשר. טעפ שם ישלראש
 ובסופו הראש לצד למעלה ומשפע והולך כובע כעין קצת ועגולמשופע
 פי המכסה והיא ועגול רחב אוון תנוך כמין בולפ להלשוןסמוך
 ומחובר )קנארפי"ל( פחוס כמין רך עצם והיא הקול לעכבהקנה
 מפוף הולך המאכל אוכלת הבחמח ואם חלשון, ובסוף הלחיבשר
 הפבעת צד אבל להוושפ, וסשם כובע, שיפוי ע"נ חנ"לחלשון
 קצתו שבולט עד הרנה רחב הוא ומפרקת הוושט שבצדהגדולה

 שבולפ הזאת והבליפה הגוף. לצד שאחריו שניה הפבעת תחתגם
 תחתית שחוא כמו עב אינה שניה הטבעת תחת הגדולהמפבעת
 וצד דק, נעשה חגוף שלצד לקצה סמוך כי עצמה הגדולההפבעת
 הים יותר עב הוא הראש כלפי הנ"ל, והמפרקת הוושפ שבצדהפבעת
 וב- סחום, עצם שם בליפות ב' משם יוצאים הפבעת רוחבמכללות
 לחוושפ הסמוך בצד הגדולה הפבעת לחלק הדבוק בצדתחתיתו



השחשטפות

 קצת בעיקום והולכים וסובבים קצת רחבים הבליפות הנ"לספרקת
 מתקצרין ושם ביה"ש. לעור הסמוך הטבעות לצד דהיינו מעלה,:לפי
 משמשין והם הגרגרת, חוטי 3קראים והם קנוקנות כעין ונעשים"רחבן
 הנ"ל, החופים שקצה מפני לקנה המאכל יפול שלא הקנה פי?מגור
 ומחמת הקנה, פי נסגר זה ידי ועל במופן זל"ז ומתקרבים נדחקיםקם
 יותר, רחב הוא ומפרקת לוושט הססוך בצד הגדולה הטבעתטצד
 אבל בהפבעת, ממש שם ודבוקין תכופין הן הנ"ל החופים'לכן

 שסמוך הפבעת לצד דהיינו מעלה לצד בעיקום והולכים:שסובבים
 בצד מתקצר הטבעת וגם החוטי שם שמתקצרים מחמת ביה"שיעור
 ועיין בינתיים, בשר ויש מהטבעת שם מרוחקים הנ"ל החוטי ולכןוה,

 הם החומי והולכות אוכלת כשהיא דהבהמה שכתב ח' ס"ק:הכרתי
 לשחיטה צוארה כשפושטות אבל לתוכן, ונכפפים הנדולה הטבעתבתוך

 דעגין ובאמת עיי"ש. מהטבעות למעלה הם ואז למעלה החופיטושכות
 הקנה את שיעקור לא אם בטוב בקיאין כ"כ אנו אין הללוקחופי
 הלכה ופסק בחיטי, שייר אם ולבדוק לידע יכול ואז חיבורוממקום
 מוגרמת, זה הרי כובע בשופי ונגע מחופין למעלה שחפ שאםהוא
 דהחופים הגדולה הטבעת מן חומ נשאר ממילא בחוטי שייר אםאבל

 שייר אם בזה זה ונוגעין הגדולה הטבעת ובין כובע שיפוי ביןמפריד
 הוט נשאר דהא כשירה, הראש כלפי הכובע תחת ושוככתהחופים
 השותפ נכון ובמבלעתא בחוטין בקיאין אנו שאין ולפי הגדולהמפבעת
 דליכא והיכי אצבעות ד' רש"י שפירש כמו או הצוואר באמצעלשחוט
 נגע שלא אפילו הגדולה מטבעת למעלה דשחט היכי לאמור ישהפ"מ
 חופ מלוא כ"א השאיר לא אפילו הטבעת בתוך שחט אבלבחופין,
 להחמיר, כתבו והשמ"ח התבו"ש, אכן כשירה, כולו פי עללמעלה

 דהיינו בחיפין ננע שלא אעפ"י הגדולה ממבעת למעלהדכששחט
 ועיין דוקא, בהפ"ם כ"א להכשיר אין הטבעת ובין החוטין ביןששחם
 שחפ ואם מותר. בהפ"מ שלא דאפילו כהמחבר לדינא שכתבגפר"ח
 יש הראש לצד המבעות כל פי על חוט מלא ושייר הטבעתבמחוס
 החיטים בתוך שחט אם אבל בהפ"מ, שלא אפילו בדיעבדלהכשיר
 שהוא לא אם בהפ"מ, אף לאסור יש אפ"ה למעלה מהן ששייראע"פ
 עיין ממנה, יאכל לא נפש ובעל להקל, יש אז גדול, וצורךהפ"ם

 מהר"י הורה דיפה שכתב בכו"פ ועיין שם, חדשה ושמלה שורבתבואת
 ואם הגדולה, מטבעת למעלה לברזחילה לשחופ לבל ומחרי"ל,ווייל,
 של נדר ופורץ דעת מקלי הוא כי להעבירו, יש למעלה ושחםעבר

 בדיקתו על לסמוך בעצמו השוחפ אין ולכן הוראה, בעלי ואחרו'הדאשו'
 במנחת )עיין העיר חכם פי על כ"א זו, הוראה בעצמו ולהורותבזה
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 כשר במקום ששחט אפילו הגרמה נקרא גם כן(, ג"כ שפסקהזבח
 כש- נקרא ותורכץ טריפה, משהו אפילו הוושט בתורבץ שחמשאם
 נקרא זה העור מן פנימה חללה מתכווין ואינו במקומו ועומדחתכו
 בשם שכתב בפרמ"ג ראיתי למעלה, שבארתי החיטים ובעניןתורבץ,
 אלו החוטין דענין נתיב יאיר בשם שכתב, הטור בהגהתהכנה"ג

 הגיעו שלא ואמרו בקיאים בודקים אצל וחקר וחפש בקיאין אנואין
 עכ"ללתכליתם,
 בספרי ניסטרא בענין שכתבתי עלי העיר שכבודו מה גםג(
 טריפה והובאה בהולכה אפילו לשניים המפרקת כל חתך אם .בזה"ל
 כשרה שהיטה דלאחר אפשר דאיך להבין מאד קשה וע"ז גימטרא,וזה

 כשר היה שכבר לאחר הנשחט יטרוף במפרקת יחהוך אםנהסימנים
 הרא"ש הקשו כבר זו הקושיא באמת עכ"ל ב;למא בשר כמוהוי

 . הגמרא וו"ל ע"א, כ"ז, דף חולין הגמרא אביא ומקודם שם,בהנהה
 ה- כל יההוך שיא פירש"י גיסטרא, לשוויה דלא אתא למאיוקרא

 לישנא לא, ותו דמו את הוצא חטהו משמע דהכי לשנים,מפרקת
 גיסטרא קרי ודרסה וכו' ידרוס שלא גיסטרא לשוויה דלאאחרינא
 וברמב"ם וכו', אחת בבת הראש את והתיז שוהט היה במתניתיןכדתנן
 לן שני דלא רש"י שדעת משנה הלחם שם יוכתב הל"ט מהל"שפ"ב
 בלשונו מהויק לא שרש"י הפוסקים דעת וכן וכו' לשוחמ התיזבין

 שלשונו כולו, בצוארה או ברחבה שחתכה הוא שגיסטראשמבאר
 כולו והמפרקת הסימנים חתך שאפיעו משמע כולו, בצוארה אוהטהור
 אפילו להלן שפירש כמו גימטרא רש"י לדעת הוא שחיטהבדרך

 במתניתין כדתנן כמו הוי ידרוס, שלא שגיסמרא אחרינאלליעונא
 אחת, בבת הראש התזת לשון אהת בבת הראש את והתיז שוחטהיה

 מפירוש שדקדקו ות"ה ואגור, ומהרי"וו, וראבי"ה, הרמ"א, דעהוכן
 רש"י שדעת לומר שרוצה כבודו כדעת לא שזה מזה ומוכרחרש"י,
 השני בכל רעו"י שכוונת אדרבה כלל, שחיטה היתה שלאהוא

 חתך אם ניסטרא הוי שהיטה בדרך היתה שאפילו שלופירושים
 אם וז"ל למעשה להלכה מביא שור התבואת גם ואמור, לשניםהמפרקת
 דהיינו המפרקה, רוכ רק אפילו בשחיטה המפרקת גם וחתךשחט
 בהפכד אפילו להקל ואין לאמור נהגו המפרקת שבתוך החוטרוב

 הפוסקים גשם כתב והש"ך כ"ד, סימן ביור"ד הרמ"א דעת גםטרובה,
 שאלת צריך ונם המפרקת רוב חתך אם הפ"מ כשיש רקלהכשיר
 הטנהג מן לשנות שאין כתב שהרמ"א כיון וז"ל כתב הט"ן וגםחכם,
 אין כן טוברין מרבוותא יש כי המפרקת ברוב אפילו להמריףשנהגו
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 אתי וקרא וז"ל כג, דף בתה"ה ראיתי זאת כל אחרי להקל,בידינו
 הסימנים, דהיינו בלבד שזב במקום כיומר, גיסטרא, לשוויהדלא
 נפשה שתצא קודם המפרקת שבר שאילו המפרקת ישבור לאאבל
 מפרקתה השובר הבשר, כל בפרק כדאמרינן ואסור, באכרים הדםמבליע
 יוצא אינה וממילא באברים דם מבלי; נפשה שתצא קודם בדמהשל
 הדם הבלעת משום פירש הרשנ"א גם ;כ"ל. מליחה, ידי עלהדם

 בהפסד אף עכשיו מטריפין דהשוחטים כתב בה"י גם ואסור.באברים
 ב- ראיתי גם באברים, הדם שמבליע הוא והטעם ע"י, וכ"כמרובה
 הסימנים שחט שאם היינו זה על נכון מעם וז"ל ביור"דמילואים
 הדם אשר ידוע זה כי מהמת טריפה המפרקת חתך ואח"כמקודם
 שם יחדל ואם החיות, שם נמצא אשר במקום רק ירוין בשרבכל

 שבגוף, החמים מקומות אל ויתקב*ן הזה ממקום הדם ינוס אזהחיות
 והקרביים מהלב החיות מקודם יתקרר מקודם הסיסנים שחט אםולכן

 בשאר קצר זמן ההיות הום נשמר ועדיין ובוושם, בקנההתלויים
 אל החמים מהמקומות עוד ירוין לא דם שם נשאר אם ולכןהאכרים,
 טכח ורק כאכרים, הדם נבלע ושפיר התקררו, כבר אשרהמקומות
 ומשם קרבה אי האברים מן הדם את ככח הבהמה תמשוךהזינוק
 את חתך אם באברים, הנבלע דם משום אסרינן ושפיר להוץיצא

 ישאר היא לקרבה הדם את למשוך הזינוק כח דיסור כיוןהמפרקת
 חתך אם אמרינן ולכן ההיות, חום עוד נמצא שם אשר באבריםויבלע

 טריפה, במפרקת התך שאם ט;ם נתן מהר"'ן גט בבהמה,המפרקת
 שתי ולא אחת מיתה שחיטות, שתי ולא אחת שהיטה ושחטשנאמר
 החיות, תולה ג"כ ובמפרקת אחד חיות תולה בסימנים כימיתוה,
 מע"ה( ו,ץם"ח סק"ב )ט"ז אהריו לבדוק וא"צ להקל, יש בספקותיואבל
 מצוי דאינו להאריך ואין סק"ד ד;"ת ובם"ד שם ומשב"ז שפ"דועיי'
 בסכין והובאה הולכה בדרך הקשה המפרקת עצם רוב לחתוךכלל
 מימן דוד )בית חכם שאלת צריך לידו יבוא ואם כידוע, שהיטהשל
 ג'( סעי'כ"ד

 שכתבתי מסוכנת בענין אותי, כבודו שהעיר מה מסוכנת,ר(
 משמע והחזירה, ידה שפשטה דקה בהמה הפירכוס, היא וכיצדבספרי
 וכפפתה פשוטה ידה היה אם גם וחזרה, פשימה מתחילהשצריך

 לעיין נא ע"א, ל"ה, חולין בגמרא ענן ר' נגד שזה פרכוס, אינו זהגם
 שמביאים שור, ובתבואת משה, ובתואר המים, וזבחי החדהטה,בשמלה
 היתה ואם פירכוס, אינו החזירה ולא ידה פשטה שאם הלכדפסק
 שיצאתה אלא זה שאין פירכוס,, אינו זה גם וכפפתה פשוטהידה
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 הרי"ף, וכן כן, לעשות יכולה חיות בה אין דאפילו לכה קודםנשמתה
 אי ידעינן ולא מהני, לבד דכפפה דשמואל הא השמיפווהרמב"ם
 הכי דמתניתין להו דפשיטא משום או דשמואל, הא ס"ל דלאמשום
 המקילין על לסמוך יש דבהפ"מ שכתב הזבח במנחת ועייןמפרשי,
 ממוכנת, מבהמה יאכול שלא שלכתהילה שכתבתי מה גם וצ"ע.בזה

 והרמב"ם י"ז, סימן שביור"ד האמת איסור, בו שאין אומרוכבודו
 וווחטים שממהרים מבהמות אוכלים היו לא החכמים שגדולימביאים
 אכל ישראל בכהמת וזהו הפר"ח ע"ז וכתב תמות, שלא כדיאותה

 כתב השם"ח גם לאכול, להתירה שלא חסידות מידת עכו"םבבהסת
 לשחימה, לקנותה או לשוחטה שלא ממנה ליזהר ישראל לכלדראוי
 הפירכוס בדיני הימב דיקדקו לא שמא דהיישינן משום אלווטעם
 לכל ראוי דהאידנא כתב לכן מדאורייתא, נבלה איסור לידי יבאובקל
 יוהרא משום כאן ואין דישראל, ממסוכנת אפילו ליזהר נפשבעל
 עיי"ש.כלל,

 חפפין אורך השיעור שכתבתי מה עלי העיר שכבודו מה גםה(
 מוסכם לא שזה הנשחט, של והמפרקת העור עם צווארים שניכמלא
 הסכין ארך דבעינן דהא והרמב"ן הרמב"ם לשימת כי הפוסקיםמכל
 בחתיכת אבל הראש, בהתיז דוקא לצוואר, וחוץ הנשחט צווארכמלא

 עכ"ל האי כולי בעינן לאהסימנים

 חולין הגמרא מקודם אביא הנ"ל בענין הלכה הפסק לבארכדי
 מלא בסכין יש אם אחת, בבת הראש את והתיז שוחט היה ע"ב,ל',

 בסכין יש אם אחת, בבת ראשין ב' והתיז שוחט היה כשירה,נוואר
 לצוואר, חוץ צוואר מלא בגמרא שם ומסיק כשרה, אחד צווארולא
 רוב ודעת וכו', הנשחט של צווארין שני מלא במכין שיהאבעינן

 היינו התיז שהפירוש שמואל, וזבח והרשב"א, וסמ"ג, הר"ן;פוסקים,
 שלמים הזבחי וגם בהרמב"ם, למלך משנה בעל דעת וכן;סימנים,

 קאמר, ממש הראש חתיכת דאי לבד, הסימנים הוא שהתיז:תב
 בלא והכא והוכאה, בהולכה אף פסולה וגיסטרא גיסטרא הויא"כ

 נקט ואמאי המימנים, על דקאי משמע אלא קאמר, והובאההולכה
 כאילו הוי הסימנים מן המועט רק דרס דאם לאשמעינן הראשהתיז
 בחתיכת שכתב הנ"ל הרמב"ן כדברי ושלא ופסולה, הראש כלדרס

 הא לצוואר, וחוץ צוואר כמלא בעינן ומש"ה עמקינן, לגמריהראש
 לשונם. כאן עד האי כולי בעינן לא הכילאו

 לדעת ובעוף בבהמה המכין של השיעור להלכה נבארועכשיו
 י"א, סימן השוחט פ' ומהרש"ל ב'. סעיף ח', סי' בש"ך הפוסקים,רוב
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 אין ואם הנשחט, של צווארין שגי כשיעור שהוא בסכין אלאלשתוט
 דרסתי, שלא לי ברי אומר השוחם ואפילו אהד צוואר אלאבסכין
 ב' באות הפר"ח דעת הפוסקים, בין פלוגתא יש וחריף, חדוהסכין
 מדאורייתא, דפסול כתבו והתכו"ש והשמ"ה טדרכנן אלא אסורדאינו

 כתב ב', סעיף כ"ד מימן הרם"א גם ספיקא, דהוי כתבוהפרם"ג
 משהו, לצוואר וחו'ן צוואר כמלא שיעור בסכין אין אם בבהמהדפסול
 מכין לכתחילה יקח בהמה השוחט וו"ל כ"ד, בסימן הש"ך דעתגם

 שרוצה אפילו והספרקת, ר;;ור עם הנשחמ של צווארין שני שלברוחב
 לכוון השוחט צריך לכתה'יה כי וע"י(, )ב"י ובהובאה בהולכהלשחוט
 בהובאה אי בהולכה שחט אם ובדיעבד ובהובאה, בהולכהלשחוט
 והמפרקת ה;ור עם צדוארים שכי אורך מלא בסכין יש אםלבד,

 שחיטתו לאו ואם כשירה, שחיטתו בעוף או בבהמה ביןדהנשחם
 אדעתיה, ולאו הוא דורם דבכה"ג לחז"ל דקייי מדאורייתא,פסועה
 דהנשחם צווארין שני כמלא אם כי דיעבד אפילו להכשיר איןלכן
 סימן ביור"ד בהגהה ובם ר"ה בשם המרדכי כתב השם"ח,וגםעכ"ל
 של צווארין שני של סכין יקח לשער, יוכל שלא ומי וז"ל א' מעיףח'

 עכ"ל.הנשחט,
 תשובה, ובדרכי כשמ"ח, ל;יין נא לשחוט, אטורה אהטה תםו(
 וז"ל, פרקין ריש חולין מתוספות הלכה פסקי הפומקים דעהשמביא
 לבד עילוף סשום דוקא דלאו ישחטו, לא דנשים א"י כהלכותכתוב
 עור, אלפני דחשידי הבדיקה, ;ל נאמנות שאינן משום גם אלאהוא,

 האטונה, העדר משום וגם שם בש"ך ועיין קכ"ז, בסימן הרם"אוכם"ש
 שחיטת לענין קולא צד שום ללטוד שאין כחב, ומשיב שואלובספר
 שותטות נשים שאיז נפמקו ש:בר ומסיק בזה האריך ובשמ"חנשים,
 שאין כתב סק"א המ"ז גם שם. אחרים לצורך ובין עצמן לצורךבין

 זבתיס של מקומן וגספרי עי"ש. בדיעגד אפילו לשהוט נשיםלהתיר
 שם. ועיין בוה, הארכתי שםובהערות
 בבהמה השייה ולהי התחתת להי של מקומות את אבארז(

 בפרק המשנה ~הביא ומקודם טריפתן, וטעם ותכניתם מהותםואת
 מעל התחתון יהי ניטל ופירש"י התחתען לחי ניטל ( )נ"ד טריפותאלו

 שיכולה והוא ל"ג, מימן ובייר"ד ככשר, מחוברין והסימנימהבשר
 להרמב"ם העליון לחי ניפל אם אבל והלעטה, המראה ע"ילתיות
 הוא, התחתון להי של מקום שלהם, המקומות נבאר ומקודםטריפה,

 של המתפצל אצל והלשון התיך עיקר בין הם חלוין שהסיסניםדע

 הלחי וזה הסימנים שבתוכו הצואר, טתוך הרבה רחוק התחתוןלהי
 ה- ולפיכך האכילה, בשעת חיים בעלי ברוב המנדנד הואהתתתון
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 בשעת במהרה נע שיהא כדי הרבה רפה התחתון לחי שלמתפצל
 אכילה בשעת לא אדם בני מרוב פעמיים נשמט זה ומפניאכילה,
 לא לאו ואם יחזור, במהרה החזירוהו ואם הפיהוק, בשעת אלאלבד
 הוא קבוע העליון לחי אבל החי, ימות ולא המתפצל ניטל אפילויחזור

 הריאה דרך ללב הנכנס כו ההיים רוח נשמת הוא בו הקבועוהחוטם
 לכסות גג כמו הוא העליון הלחי ואותו הפה, מן שתכנס הנשימהעם

 גם החי, וימות לריאה סרה והיא הרוה נשמת תכנס שלא עדהקנה
 מלמעלה החיך בסוף תלוין אדומים ענבים שני כמו שהם לחייםשני
 מן שתיכנס הרוח שתהיה כדי נבראו שזה מפני הקנה, פיכננד
 פי על ואף תחילה, זה בבשר תפנע לריאה הרוח הכנסת בעתהפה

 העליון לחי ינטל ואם לריאה, תכניס כך ואחר הפה כתוךשנשתנית
 נשימה בכל הרוה תכנס ומיד לאוויר מגולה הקנה פי ונמצא הכל,יאבד

 הריאה תקרר וכיומה והחלון, האשישה פי לתוך שתכנם נמוונשימה
 זה ומפני מזו, יותר חיה כמוה שאין מי לך ואין הבהמה, ותמותוהיב
 הרמב"ם ולשיטת העליון, ולא בכשרות דוקא התחתון לחי נטילתמנו

 והרבה טרפה, שניטל ה;ליון וז"ל, כ"נ הל' מהל"ש בפ"חשכתב
 כיון ה;ליון לחי ניטל שאסר מה ;ל שתמו לשיטתו התננדופומקים
 הטרפות על להוסיף וכי ובגמרא, במשגה זו טרפות ונשנית נזכרשאינו
 בתה"א הרשב"א כתב לדינא אכל ;ליו, חלקו רש"ל ונם באוהוא

 טריפה ספק הוה זה ולפי הרמב"מ, לדברי לחוששראוי

 ש- מפרשים יש שונות, די;ות הוא והלעטה, המראהובענין
 הכלי, ידי על הטאכל שתוחב היינו בכלי הוא שהמראהסוכרים
 מפרשים יש וגם ע"ב(, קנ"ה )שבת בנמרא והוא כיד, הואוהלעטה
 אחת, בבת וכרשינין מים ומאכילין פיה את שפותחין הואשהמראה
 סי' יור"ד בטור בפירושו ו;י' עצמו בכני אחד שכל הואוהלעטה

 שם ובקו"א החדש צדק צמח בספר ועיין בבאה"ט, ונם א' סעי'ל"ג
 המאכל שתקכל דוקא בעינן דלא נראה הבל"י דמלשון שכתב כ'ס"ק
 משמע הפוסקים מלשון אבל סגי, דבחדא הל;טה ע"י וגם המראהע"י

 ע"י וגם המראה ע"י המאכל לקבל יכולה שתהא תרווייהודבעינן
 לקבל שיכולה אעפ"י הלעטה ע"י לקבל יכולה אינה ואםהלעטה,
 עיי"ש. טריפה המראהע"י

 הפלוגתא אביא מקודם ובעוף. כפהמה הגידין צומת נידוןח(
 אשי רב אמר רבא הגידין, צומת הוא היכן ע"א, ע"ו, חוליןבנמרא
 העצם בפנים היינו ולגיו, דאגרמא הונא רב בר ורבה ולבר,דאגרמא
 היינו הפירוש טבחא, דפרעי במקום היא שזה שמה ומבארהאמצעי,
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 רגלים של העור ולהפשיט לפתוח מתהילין משם הבהמה,כשמפשיטין
 פנים כלפי שהס כן גם כתב והראב"ד שם, רש"י עייןאחרונים,

 שמביא שם כהב"ח נ"ו, סימן יור"ד בטור ועיין הבהמה, של החלללצד
 שלרבא לוטר מומיף והראב"ד והר"ן, הרשב"א שיטת ג"כשזאת
 החיצוניים הנידים הם אם סימן לנו ליתן באו הונא רב ברורבה
 כלפי שבפגים אותם או ;ליו, נופל הבהמה שזנב מקודם חו*ןשכלפי
 הם הונא רב בר ולרבה החיצונים, הגידים הם דלרבא הבהמה,גוף

 בגמרא שם דאמר כוותיה, שמואל דקאי כרבא, קיי"ל ואנןהפנימים,
 והם הנידין, צומת הוא זה זה, עם זה מצומתים שהגידיםממקום
 שלושה אין החיצונים לזה,אבל זה טחוברים שלשה שהםהפנימים
 הגידים, צומת הם שהפנימים מוכח נמי והכי זה, עם זהמחוברים
 חד הגידים, צומת הוי חוטי תלתא הנ"ל בגמרא אמימרמדאמר
 מינייהו חד אלמא בנין, רוב אזיא איימא איפסיק קטינא, ותריאלימא
 החיצונים כי בפנימים, אלא ענינא האי משכהת ולא קטינא, מתריאלים
 אחד בהם תמצא ולא שווים, שניהם העצם מן היוצאיםהשנים
 לחלוק בא לא ורבא מהם, כשנים אפילו ולא השנים מן גדולשיהא
 עיקר ונראה וז"ל, כתב ירוחם רבינו גם התחלתן, מקום להגידאלא

 מצאתים ולא פעמים כמה בדקתי כי בפנים, הם הגידיןשהצומת
 שתטצאם אע"פ שבפנים אותם אלא יחד, מחוברים ולא צימותיםלא

 עכ"ל צמורנין לא אבל בעצמו, המנין אותו כלומר, כבפנים,בחו*ן
 הביא לא הר"ן וז"ל כתב ז"ל חביב בן מהר"י בם ז"ל, ירוחםרבינו
 כתב הרשב"א וגם הגמדא, מלשון דבריו והכריח הראב"ד פירושאלא
 ויש עליהם, מכה שהזנב חוץ כלפי זה במקום גידים יש וז"לבת"ה
 הפנימים אלא זה בדין ואינו הכהמה, גוף כנגד פנים כלפיגידים
 שכמה שראינו וכיון ומסיים פסקו, כן פרובנצ"א הכמי גםעכ"ל,
 הנדולים, ההדים בין ראשו יכנים מי הראב"ד, לדברי מסכימיםפומקים
 בחיצונים, וגם הפנימים בגידים איפור לנהוג אצלינו ומחויב ראוילכן

 לחוש שראוי נ"ו, סימן יור"ד בהטור הב"י מביא הלכה ולעניןעכ"ל,
 הבהמה, חלל שזה פנים כלפי הם הגידים שצומת הראב"דלדכרי
 וכמו דבריו, את מהזיקים הנ"ל, פוסקים ושאר והר"ן שהרשב"אכיון

 עכ"ל, נוהג והכי ז"ל, חביב בן מוהר"י בישיבה ויושב זקןשהורה
 שנתפשט עוכתב כהט"ז ודלא וז"ל נ"ו, סיסן ביור"ד היטב בבארועיין
 ולא האחרונה, כסברא ולא הראשונה כסברא אלה בארצותהמנהג
 הגר"א ביאורי בביאורו, הגר"א הסכים בם ;כ"ל, 9 זה לו מנייןידעתי
 שבעוף שמנאר שם ביור"ד מהרש"א בגליון לעיין גם שם,ביור"ד
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 ס"צ בתשובת וגם )ב"ח(, חוץ בצד ולא פנים בצד דהוי מודיםכ"ע
 ל"ז.מימן

 בבהמה הגידים צומה נפסק דיני נבאר להכי, דאייתינןואגב
 של הגדול נפמק שאם פוסק הרמב"ם הפוסקים, מחלוקת שזהובעוף,

 ש- או קיימים הקטנים ושנים כולו דוקא בבהמה גידיםהשלושה
 מהם אחד כל קצת נפסק אם וכן כשרה, קיים והגדול השניםנפסקו
 בנפסק אפילו אוסר ורש"י מהן, ואחד אחד כל רוב שיפסק עדכשרה,
 כל של רוב נשאר לא אפילו כתב ז"ל והרא"ש מהן, אחד שלרוב
 ורובו הגדוי כל נפסק אא"כ אמורה שאינה כשירה, מהם ואחדאחד
 ורובו הקטנים שניים כל שנפסקו או מהקטנים ואחד אחד כלשל
 מהקמנים ואחד אהד מכל רוב ונשאר הגדול נפסק אם אבל הגדול,של
 הן בעוף כשר, הגדול של רובו בו ונשאר הקטנים שניים שנפסקואו

 ט"ז, והם בבהמה כפימנם בו וסימנם בבהמה כמו האמצעיבעצם
 עכ"ל. טריפה, מהם אחד נפסק אם שאפילו מבהטה עוףוחמור

 ענין הוא קרב השם כרס, ובין קרב בין ההפרש שאלחו עלי(
 בגטרא בפרטיות, מעט ונבאר בבהמה, הפנימים האברים לכלכללי
 את המכסה החלב ואת ג,( )ויקרא מהפסוק דרשינן מ"ט, דףחולין
 הדקין גבי שעל חלב להביא הקרב, על אשר החלב כל ואתהקרב
 הקיבה, שע"ג חלב להביא אומר עקיבא רבי ישמעאל, רבידברי

 ג.( )ויקרא למכתב צריך היה לא וז"ל, להביא בד"ה שםובתוספות
 מרבינן הקרב על אשר ההלב כל דמאת הקרב, את המכסה החלבאח
 גבי שעל חלב ולמעט לאידך, הקיבה שעל או הדקין שעל חלבאף

 למעות שיוכל הוא, ופירושו ומספרא, כהנים מתורת כתביהדפנות
 כם"ש ונקלף, קרום כן 3ם שהוא האיסור בכלל הדפנות חלבשגם

 חמכסה שאף אמר לכן צ"ג.(, )דף הנשה גיד בפרק והרא"שהחוספות
 נבוא ועכשיו הדפנות. על ממנו ולמעלה עליו אשר לא הקרב,את

 )מה"ג והמצוה התורה שמביא כרס, ובין קרב, שבין ההפרשלענינינו
 על רק יבוא לא קרב שם והנה וז"ל, מלבי"ם( ליבדטמאיר
 ובית הממט והקיבה, הכרס שהם שם מתקבץ שהמאכלהטעיים
 שאחר הפריסה תחה הבטן של התחתון בחלק וכולס והדקיהחכוטות,
 העיכול, לבלי הנשימה כלי בין המבדילים הכבד יותרת שהיאהחזה
 שגמצא המעיים בני כל כולל והוא במים, ירחץ והקרפ אמר נעולהשכן
 כמה בתוכו הסוגר דבר על בעברי הונח קרב שם כי בתוכם,פרש
 הטקיף על או ויבוא המלאח, בבטן אשר כעצמים בו הנצפניםדברים
 זה שמצד הניקף על או בחללס, חמזון את שסוגרים החי קרביכמו
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 ויתרוצצו כמו בכלל, עליהם המקיף הבפן, קרב הס מעיים בניכל
 האברים כל על כללי שם הוא קרב השם לכן עכ"ל. פקרפחהבנים

 וראיה בבהמה, הפטן פרטי, שם הוא 8רפ והשם בבהמה,הנמצאים
 1 לשמך יזמרו לבד הבטן הכי לשטףק יזטרו ופליות קרב ופל כם"שלוה
 שההםסס לעיל, שביארנו כמו ז"ל, רש"י דעת שגם לומר נוכלאחדו דבי הם וכרס שקרב הוא שדעתו בחולין מרש"י מביא שכבודוומה
 ובית שההםסס יען כן, גם הכרם נכלל שזה הקרב בסוף הכוסותובית

 הפוסקים. מכל מוסכם הוא וזה הכרס, במוף סונהיםהכוסות

 יאקשתא הקיפה חלפ ורין פקשות, קףצויה קיפח פריןי(
 שבמעי כים הוא קיבה כבהטה. העיכול סדר נבאר כל קודםוטאייתרא.
 בית וקרוי ככובע עשוי הכרס ובסוף לכרס, נכנס שהמאכלהבהמה
 ומהקיבה לקיבה ומהמסס להמסס הכומות מבית נכנס והמאכלהכוסות,
 תטונת ונצייר ראיתרא, הוא ומה ראקשתא מה כן נם ונבארלדקין.
 דאקשתא קרוי הקשת שעל היינו ומבחוץ כקשת עשו הקיבההקיבה.
 קרוי היתר שעל הייגו לעיגול ומבפנים ונקלף, קרום תוחבשהוא

 בבל שבני ונקלף קרום רק שהוא יתר כמו משוך חופ הייעראיתרא
 ועתב, שלא מחמת אותם אוכלין ישראל ארץ בני אבל אותם,אוסרין
 את ור"י, דר"ע פלונתא ע"ב, מ"%, חולין בגמרא מחלוקת ישובוה
 תותב הקרב את המכסה הלב מה אומר ר"ע הקרב, על אשרהחלב
 הקרב, על פרוש הוא כשטלה תותב ופירש"י וכו', כל אף ונקלף,קרום
 רש"י מחולק ובזה חלב, הוי לחוד ונקלף דקרום אומר ישמעאלור'

 והרמב"ם פהור, חלב הוי לעיגול בפנים כל מבר דרש"יוהרמב"ם,
 האחרונים וכל והרש"ל והרא"ש אינך, ולא יתר הוי מחוח חוט רקסבר
 ונקלף וקרום חלב, הוה לחוד ונקלף דקרום דאמר ישמעאל כר'פסקו
 דאייתרא ואפילו דאקשתא בין שאסורין פסקינן ולדינא תותב, הוילחוד
 דאקשתא בין בקיבה איסור גוהגין דאנן הרא"ש כתב וכן בו, להקלואין
 מוה"ר והגאון ונקלף. קרום אס כי הוי לא ובאייתרא דאייתרא,ובין
 כדעת דלא דמשמע כהנים בתורת מש"כ הביא זצוק"ל, מווילנאאלי'
 החלב כל ואת הפריסה, הוא המכסה החלב את שם דאיתארש"י,
 והדקין הקיבה חלב מרכינן כל ואת לכרס, הדבוק הוא הקרב שאשר
 מ"ל ור"ע חלב, הוי לחוד ונקלף דקרום ישמעאל כר' וה"נוע"ש,
 מה נבאר הכי ואגב שם, עיין ונקלף, קרום תותב דבעינןכרש"י
 הדבוק חחלב זה בדין הנה פריסה, שקורין לכרס הדבוק חלבהוא
 אפרים רבינו יואל, ורבינו אפרים רבינו נחלקו הפרימה, תחתלכרס
 תלב היינו פריסה, שקורין הטכסה היא שמלה שפירושו תוהבמפרש
 ונקלף בכרם דבוק חלב הקרום ותחת קרום ותחתיו הכרם, עלחפרוס
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 בכרט, הדבוק החלב אסור ויכך ונקלף, קרום תותב והיינוהימנה,
 שנקלף קרום יש ולו כנ"ל, שמלה תותב פירש ז"ל יואל רבינואבל

 חז"ל דיברו לא מזה לכרס הדבוק החלב אבל פריסוז, מאותההימנה
 כרבינו קיי"ל ואנן הכרם, כבשר הדבוק בעלמא שומן רק והואכלל,

 שימתום דבר לך אין שניקב כרמ וז"ל, הרמב"ם פסק ולכןאפרים
 אכלי, מיכל אינהו לומר שייך ולא הוא, טמא שעליו שהחלבאותו
 הזבה(. מקורי כהערות מזה )עוד עכ"ל הוא גמור חלב דלדידןכיון

 נחלק הרגל טרפות בבהמה. הרגל יריפות דיני אבאריא(
 עצם ג( )ארפוטה(, התחתון עצם ב( הפרטה, עצם א( חלקים,לחמשוה
 והארכובה, הפרסה עצם א( אטיתא. עצם ה( העליון, עצם ד(אמצעי,
 הראש, עם הנמכרת ארכובה הוא וזה כשר, שישבר מקום כל הזהבחלק
 סמוך בתחתיתו הגידין וצומת עווק והוא ב( פרק מסנוולמעלה

 ערקום, נקרא והוא קטן עצם יש הללו פרקים ב' וביןלארכובה,
 הפומקים ורוב הפר"ח לארכובה, ערקום בין כנחתך או נשברואם

 כשר, הפומקים לרוב בזה גם גופא הערקום תוך )תפא"י(,מכשירים
 להכשיר שלימים והבשר העור באם נקטינן ולכן טחמיר, הש"ךאבל
 בהפסד שלא אפילו שלימים נמצאו אם הגידין, צומת בדיקתע"י

 על כשר, להש"ך אפילו ונקשר בחזר אמנם שרד(. )לבושימרובה
 אסנם אסור, לכ"ע לשוק, ערקום בין נשבר הגידין, צוסת בדיקתידי
 צומת בדיקת ידי על כשר שלימים והבשר העור וגם ונקשרבחזר
 נה( דעת )שפתיהגידין

 תוך העצם נשבר אם א( אופנים לג' מחולק הזה הפרקהשוק,
 נקשרו אם אמנם טריפה, ונקשר חזר כשלא הגידין צומתשיעור

 הנידין צומת ידי על ובבשר ב;ור ריעותא אין וגם כהוגןהשברים
 ריעותא אין אם בבהמה מכשירים ויש נ"ו(, )ש"ך קצת בהפכדכשר
 בשם המים )שער כראוי שלא השברים נקשרו אפילו ובבשרבעור

 לריעותא כתרתי דוקא הגידין מצומת למעלה השוק בנשברכנה"ג(,
 דאז ובבשר בעור ריעורנא יש וכם כלל נקשר שלא היינוטריפה,
 ריעותא אין אך השברים נקשרו ובלא אסור, מרובה בהפסדאפילו
 במקוס להכשיר נוטים ויש כשר, גדול וצורך בהפ"מ ובבשרבעור
 ריעותא ויש כראוי שלא ובנקשרו השלחן(, )ערוך לאסור מנהגשאין
 אפילו כהוגן בנקשרו אכן מכשירין, מרובה בהפסד ובבשרבעור
 בעור ריעותא אין אבל כהוגן שלא או ובבשר בעור ריעותאיש

 הערקום תוך בנשבר מגדים(. )פרי בהפ"מ שלא אפילו כשרובשר
 בנשסטו אבל שלימים השבר סביב והבשר העור שיהא עכ"פצריך
 אין נשברו ולא טזה זה והשוק הקולית של )פרקי( הקצוותשתי
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 שסובר מי ויש שם(, נ"ה, )ש"ך שלימים ובשר עור שיהיוצריך
 פומקים(. כמה בשם )פרמ"ג כנשברשדינו

 סהנ אחד שבכל ונשבר, נשמט לשנים, מחולק דינוהקולית,
 ממקום ממקומו, שנתק הקולית עצם שונים, ואופנים פרמים ככהיש

 דשף דאטמא בוקא נ"ה(, )הויין בנמרא חז"ל שקראו זהחיבורו
 שניתק האליה עצם בחור התהובה הקולית ראש )פירושמדוכתיה
 )נרקבו(, הניבים נתעכלו אם ודוקא שטריפה, הוא הדיןטמקומו(
 בבדיקת בקיאים אינם דעכשיו נ"ה, סימן :יור"ד הרמ"אוכתב
 שלימים ובשר שעור בעינן ונםהניבים

 תוך נשבר אם אופנים, לב' מתהיק שנשבר הקרלית,עצם
 בעוף, ואחת בדקה ושתיים בגסה אגודלין או אצבעות ד' שלשיעורו
 בנשמט, כמו ניביה עיכול חשש מחמת אסור, השבר בנקשראפילו
 אם היינו אחד בתנאי אפילו מכשיר, הש"ך מרובה בהפסדאמנם
 שוימים והבשר העור אך כראוי, שלא אפילו או כהוגן השכרנקשר
 )כרו"פ סרובה בהפסד שוא להכשיר נומים ויש הניבים, בדיקת ידיעל

 שם השלהן בערוך ו;יין טבריסק(, מהרי"מתשובת
 השיעור כפי ה;ייונה מהבוכנא רחיק הקולית, עשםבנשבר

 הנידין. מצומת למעלה שנשבר בשוק כמו הוא טקודםשבארתי
 )הבוכנא( העצם נשמט ויא נשבר ולא הניבים נתעכלואם

 נמצאת הבוקא אם מגדים(, )הפרי כן קיי"ל ולא מכשיר, חדשהפרי
 שחימה, לאחר או מחיים אם נשממה אימתי להכיר אפשר ואישמוטה
 לומר תטצא ואם שהיטה, לאהר שמא מפיקא, מפק משום להתיריש

 בכללי כיור"ד ק"י, בסימן )ו;יין הניבימ נת;כלו לא שמאמחיים
 של להשיעור מצטרפת עצמה הבוכנא אם ולענין וצ"ע, ספיקא(ספק
 הג' האחרונים, הפוסקים בזה נסתבכו למ;לה, שכתבתי אצבעותד'
 אכן להחמיר, כתב נ"ו, תנינא טעם טוב בספרו קלונער שלמהרבי

 הניכים ובענין תורה(, דעת מ;ם, )מקדש להכשיר אפשרבהפם"מ
 ה- הם והמחבר להרמב"ם הפומקים, מחלוקת הוא לעילשבארתי
 עצם שבראש הגיד והר"ן ולרש"י אסותא, הכף מעצם היוצאיםנידים

 לשון ניבי או יהיד, לשון ניביה גרסינן אם תלויה ושיטתםהבוכנא,
 קטן גיד שפירש רש"י לשיטת גם לחוש שיש הפרמ"ג וכתברבים,
 להחטיר יש דינא ולענין ע"א( נ"ד, דף )בחולין לשדרה מהוברשראשו
 הגיד שנ;כל ובין )מאמיתא( היתירות שנתעכלו דבין הפירושיםבשני
 כ"ג, אות הב"י בכנה"ג ו;יין שף, אם בהפ"מ אפילו דמריפה,הקטן
 ב- ושריטות חיכוך יש אם נשמט אם להכיר איך הדמש"אבשם
 שף. וודאיבוכנא
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 אופנים, שני בהן יש ה5המה(, )ידי הקודמוה הרגליטי5(
 הדין הקולית, עצם לגבי השיעור כפי הנוף מן רחוק נשבראם
 דם צרורות רואים אם זה, שיעור תוך בנשבר אבל בארכובה,כמו

 נקיבת של חשש מתמת מריפה לצלעווו מעבר מבפניםוכדומה
 משום גם מחמיר והב"ת זה, אתר לכדוק צריכין אין אסנםהריאה,
 בנשבר רק זה דחשש וסובר זה, בגידן מהלק ומהרש"ל ניבים,עיכול
 ועיין ישראל, בבהמת להחמיר שאין הפר"ת וכתב בנשמפ, לאאבל
 שאם יור"ד, בחלק אליעזר, דמשק בספר וכחב שם, תשוכהבדרכי
 לתשש יש הרגיל, כפי שלא ובולט גבוה איד שירך בבהמהרואים

 בדיקה. וצריכה העצםלשמומת
 הגידין צומת ומריפתם, הגידים צומת ציור נציירועכשיו

 הקפנות העצמות ) בערקום הנומרים בהרגלים גידים קליעתהן
 )פשי"ך( בפוסקים הנקרא לשוק(, התחתונח הארכובה ביןהמונתים
 סענטימעמע"ר שני הוא גודל כל אגודלין פעז עד הכס בשורותמשך
 הערך לפי אגודלין, שבעה או ששה עד בינונית ובבהמהבערך,
 ה- הגידין. צומת אין עצם כוחצי דלכעלה והכלל ובעופות,בדקות
 אחד אשר כבהמה, שלשה הם הנידין סכין וטוצקים, לבנים הםגידין
 נחתכה או נעקרה או נמלה אם ולדיגא בעוף, ומ"ז ביותר עבמהם
 בעוף אתד גיד אפילו או בבהמה הצופה רוב ואפילו הגידיןצומת
 הקולית שבראש הוא, הפומקים שגקמו ראסיתא 5וטגא והלשוןמריפה.
 חור שם יש בהמה של שבגוף ור"ל האליה, עצם בתורהתחובה
 עגול והוא בהחור, שם ותחוב שם, מחובר הרגל ועצם כ"ף כמועגול

 נקמו זה שם ועל שבמכתשת, עלי כטו ב"חור תחיבתובמקום
 שבמכתשת, העלי היינו שהבוכנא ואמיתא, בוכנא לישנאדפוסקים
 נקרא שבלשונם אסיתא בשם ונקרא המכתשת היינו למעלהוהחור

 אסיתא.מכתשת

 והערות השאוות על הרם לכבודו נכון על בארתי שכברדעתי
 לבארם. שנשאלתי הזבת, ומקורי זכחים של מקומןממפרי

 לחעיר רציתי ובבדיקות, שחימות בדיני להכי דאייתינאואגב
 שבעת ובחוצה, בארץ ממבחיים כתי בכל שכמעם הריאה, בדיקתנדון

 הנכרי מכנים להפשיפה לארץ חשחיפה אחר הבהמהשמניחים
 נות לו שיהיה כדי והוושם הקגה ס3יב לחתוך הגרון דרךסכינו
 יוכל אזי מקודם הבדיקה השו"3 יעשה לא ואם הריאה,להוציא
 ב- חותך שהנכרי ידי ועל גמורה טירכה העליונות באונותלהיות
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 שמה יכדוק שהשו"ב כך ואחר הסירכא לנתק יוכל אזי שמה,מכינו
 גמורה. סירכא היא ובאמת ויכשירנה, תלויה מירכא שחוא לוידמה
 וז"ל, שכתב ד' מחודש סק"ח גבוה השלחן מאד הזהיר זהועל

 להשו"ב'ים ואמרתי בהמקולין זה מנהג ראיתי ת"ו, לירושליםבבואי
 שנפל עד מועפים ימים היו כי לי היה וכן ההוא, מנהגשיבפלו
 הימנית האונה בהערוגת ומצאתו השוחט שהכשיר אחת ריאהלידי

 להשוחם ואמרתי הנכרי, כסכין נדתכת עבד אחת סירכאהעליונה
 סירכא הוא שזה כמשיב והי' לא, אם דברי היקרך תראהעתה
 שה- קודם הריאה לבדוק יזרז שו"ב כל לכן הבהמה, ואסרותלויה
 אפשר אי שונות בטבות ואם עיי"ש. הגרון דרך הסכין מכניסנכרי
 האונות יחתוך בדיקתו שאחר היעוצה העצה אזי קודם,לבדוק

 ואז הנכרי, ע"י שנתקו גמורות סרכות שם אין אם ולבדוקהעליונות
יכשיר.

 תמיד ולהתוכח שמים לרחמי המצפה הרם, כערכו ידידווהנני
 עמלי. מכל חלקי שזה הלכהבעניני

 סנררם ארייצבי
 הזטח" ו"מקורי זבחים" וטל "מקומןטח"ס

 והמירכות הריאה טריפותבריני

 ע' במעיף הזבח" "טקררי ובהערות זטחים" של "מקומןנספרי
 שיטות וכמה בריאה המירכות של האימור מעם באריכותבארתי
 ולכך נקב בלא סירכא דאין ז"ל, רש"י דעת הוא הא' ההויטה בה.יש

 נפררים ואין זה על זה שוכבים החיתוכים דבחייה כשירה,בכמדרן
 ולכן הימב וסותמת ומתחזקת הולכת והסירכא להתפרק עשויאין
 מו- בחייה הריאה נפיחת מחמת דבהטה משום מריפה כסדרןשלא
 התומפות הוא הב' הטי*ה ליסתור. וסופו לכאן וזו לכאן זו אונא2כת

 כסדרן שלא נסרכו אם רק לנקב, חיישינן לא מירכא דמתםשכתבו
 שדבוקה מקום הריאה קרומי עם להתפרק עשוי האונות נדנודטחמת
 אין כסדרן משא"כ דמי, כנקוב לנקוב העומד וכל נקב, ויהא:ה

 שיטת הוא הג' הטהיטה להתפרק עשוי ואין מזה זה בחייה:פרדין
 הפשרה שימת והוא בתומפות גם ברמז טובא הדאב"ד בשםקר"ן
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 עוד נקב, מחמת שלא וכסדרן באה, היא נקב מחמת כסדרן שלאדסירכא
 באה איגה סירכא דכל והוא והממ"ג( התרומה )ספר רביעית,שיטה
 הקרומים דלקת מסבת כלומר גופא, הריאו: מן אם כי החוץמן

 בין תתפרק שהסירכא מקום וכי הסירכא נ;שית ומזהשהתדבקו
 ובהרשב"א בתומפות ועיין בריאה, נקב ישאר באמצ:ה ביןמעיקרא
 ;יי"ש סק"י ל"ט סימן יור"ד דע"ק ועייןור"ן,

 רש"י לשיטת בין נפ"מ מאי דלכאורה הקשה שם,והכרו"פ
 כסדרן :כ"פ שיהי' מ;ם מאיזה יהי' התוספוה, ולשיטתומיעתו,
 הטעמים בין איכא לדינא נפ"מ ומה טריפה, כסדרן ושלאכשירה,
 נפ"מ לאשכוהי מצינו הכרו"פ קושית לתר'ן וכדי עיי"ש,הנ"ל
 מק"ה דעת שפתי ל' סימן ביור"ד הפרמ"3 דעת פי על לדינארבתא
 דמופו משום הטעם דמשמע כסל; גולגולת נפהתה טריפות בדיןוז"ל,
 דסופה משום מ;ם יש הריאה כמירנת וכן שם, וכו' להתפרקהקרום

 ולא קיימין והריאה שהקרום אף מיד נשחמה אם וודאילהתפרק,
 הא אמנם מריפה, והוה הודש י"ב שיחיה אפשר שאי כלוםנחסר
 הסירכא שנולד מיום תמות ודאי הודש י"ב שבתוך נאמר אם לימבעיא
 ומשם הקרום ליסתר סופו הודש י"ב תוך דודאי דלמא אובריאה,
 אם האי כי טריפה בספק מינה ונפקא הודש, י"ב יחיה לאואילך
 בעינן או בריאה, המירכא :ונולד לנו שספק מיום חודש י"במהני
 דבמפק הנ"ל הפרמ"ג כסברת נימא אי א"כ שם, וכו' חודשכ"ד

 כ"ד בעינן ולינקב, ליפסק שסופם מתמוז שהם טריפות מהניטריפה
 רבתי נפ"מ לאשכוחי מצינן שפיר מריפה, מפפק להוציאםחודש
 המהבר דהא התוספות, ושיטת רש"י דשימת ט;מי, הני ביןלדינא
 מריפה ונמצא בהמה מחלב שנעשי דגבינות כתכ מע"ב פ"אבסימן
 שבידוע המכה פי הוגלד או כו' כטרפה שנחלבה שקודם ידוע אםוכו'

 אסורות, מהלבה שנעשו הגבינות כל הי' השחיטה קודם ימיםששלשה
 סמיך לומר דא"א דכל המחכר דכוונת שביאר סק"ד שם ש"ךועיין

 למפרע, אמור הכל מוח( של קרום ניקב )כגון נטרפה ממשלשחיטה
 שנחלבה קודם המחבר ומש"כ והרען, והרשב"א התוספות דעתוהוא
 המכה פי ובהוגלד מה, זמן השחימה קודם וכוונתו דוקא, לאוהוא
 אינה דטריפה יב"ח, עד למפרע ממנה החלב כל המחבר לדעתאפור
 אם לפי"ז וא"כ שם, סק"ג ובט"ז ובפרמ"ג, עיי"ש, מיב"ח יותרהיה
 ההלב אסור המכה פי כהוגלד הוי דזה כסדרן שלא מירכאנמצא
 ב' סעיף מ"ו שם שהמחכר ואף המחבר, לדעת יב"ח עדלמפרע
 מחלבה שנעשו הגבינות אוסרין אין מירכא ע"י נטרפה דאםכתב
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 בכתם דווקא דהיינו מק"ט שם הש"ך ביאר כבר מ"ם, דהוהמשום
 וודאי אכל בבדיקה, בקיאין שא"א מכח מספק אוסרין שאנוסירכות
 לשיטת זה לפי וא"כ עיי"ש, ברודאי דטריפות טוכא מירכותאיכא
 בלא סירכא דאין משום טריפה כסדרן שלא דסירכא דהטעםרש"י
 היה אינה דטריפה למפרע יב"ה עד אלא ההיב לאמרר לנו איןנקב,
 משום הוא דהט;ם וסיי;תם התומפות לשיטת אמנם מיב"ח,יותר
 הרדצו כ"ד ;ד ההלב לאמור יש א"כ לינקב, ועומד להתפרקדסופו
 איכא ושפיר חודש, כ"ד עד לחיות יכול כזה טריפה דהאלמפרע,
 הכו"פ שכתב ומה התוספות, של ?סעם דרש"י טעם בין רבהנפ"מ

 וודאי ה"ה א"כ נקכ בלא סירכא דיש הנ"ל, תוספותדלשיטה
 דרק המכה, פי כהו3לד הוי לא ימים 3' תוך כסדרן שלאמירכא
 פי כהוגלד סירכא מיקרי נקב ע"י מתהווה דהסירכא רש"ילשימת
 נעימה הוה לא לזה דקודם הנקב שנעשה יש ימים ג' דודאיהמכה
 הפרם"ג ;ליו תמה כבר עיי"ש, התוספות לשיטת משא"כ סירכא,שם

 דאין ונתב הנ"ל הכו"פ דברי שהביא שם, בפתיחה ל"מ סי'ביור"ד
 גרע לא התומפות לדעוז גם מירכא דוודאי בזה מוכרחיןדבריו
 לבו"ש ועיין עיי"ש היה ימים ג' קודם דנאמר המכה, פימהונלד
 במ"ז פ"א סי' פרמ"ג ועיין ?הכו"פ בזה דמסכים סקכ"ז ל"טסי'

 כ;י' פ"א סי' שם כהרמ"א דקיימ"ל דלדידן אמת הן עיי"ש,סק"ה
 ג' תוך ממנה הנעשה רק לאסור אין המכה פי בהוגלד דגםב'

 בוודאי אף הוא וכן שרי, לזה קודם מחלבה שנ;שה מה אבלימים,
 עיי"ש, סק"מ שם הש"ך כם"ש ימים ג' קודם להתיר ישסירכא
 התוס' לשימת רש"י שיטת בין בוה נפקותא שום דאין פשימאא"כ
 לאסור דיש כמותם דפסק והמחבר והר"ן הרשב"א לשיטתאמנם
 הולין שור בכור ועיין הנ"ל, הנפ"מ לומר יש שפיר יב"ח עדלמפרע
 פתיהתו ובסוף הנ"ל ל' בסי' הפרמ"ג העיר וכבר עיי"ש ע"אי"א
 מחמת הוא טריפה כסדירן שלא דסירכא התוספות דלשיטת ל"טלסי'

 נמצא דאם והר"ן והרשב"א התומפות לשיטת א"כ להתפרק,דסופה
 אפשר דבכה"ג להמתפק יש אם יב"ח, עד למפרע אוסריןטריפה
 חיים דרך ובספר סק"י מעט במקדש ועיין עיי"ש חודש כ"דדבעינן
 בזה, מ"ש ל' סי'יור"ד

 התוס' שיטת ובין רש"י שימת בין הנפ"מ לעיל שכתבנוובזה
 ביצה ב3מרא רש"י פירוש על שהקשו האחרונים קושית לתרץנוכל
 את ושוחטין משקין אבל המדבריות את ושוחמין משקין אין מ'דף

 קם"ל אורחא א3כ טילתא ושוחטין, משקין למימר לי למההבייתיוה,
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 ופירש דמשכא, סירכא משום לשחום והדר בהמתו אינשדלשקיה
 נדבק שהוא להפשיפה נוהה שתהא דמשכא סירכא משוםרש"י
 שכתב מה על כתכ ל"מ סי' ביור"ד והש"ך עיי"ש, בכשר מדאייותר

 סירכות משום לשחיפה סמוך הבהמה להשקות פוב שםהמחבר
 איכא דאס שם הרי"ף כתב כן וגם עיי"ש, השקאה מחמתדמנתקות
 וז"ל המשנה בפירוש שם הרמב"ם כתב וכן עכ"ל, משתמפאסירכא
 ריאתה יתיר שחיפה קודם ההשקאה כי תועלת להודיעך משקיןואמרו
 תוספות ועיין עכ"ל. ונכרתת נשמפת חלושה סירכא שם ישואם
 סירכא משום רש"י יפרש לא אמאי ע"ז, האחרונים והקשו שם,יו"מ
 אי לשיפתו דרש"י ונראה הנ"ל, והרמב"ם הרי"ף כפירושדריאה
 הפשמת משום לפרש והוצרך דריאה, מירכא משום לפרש לואפשר
 בזה, אזיי לבועמיה דריאה סירכא משום דפירש והרמב"םהעור,
 שתינקב עד רש"א שחסרה, או שניקבה הריאה מ"ב בחוליןדהנה
 שתינקכ עד מ"ה שם בגמרא ומפרש שם, וכו' הסמפונותלבית

 מריפה אינה הריאו; דניקבה דם"ל לר"ש לחקוד ויש גדול,לסימפון
 בריאה סירכות דיני לדידיה שייך אם הגדול, לסמפון שתינקבעד
 הריאה פריפות של בפעם הפומקים במחלוקת דתליא ונראה לא,אם

 סירכא דאין משום דהוא דסברי פוסקים דלהני כסדרן, שלאדסירכא
 קרומי והיינו פריפה הריאה דניקבה לדידן התינח א"כ נקבבלא

 נקיבת בלא סירכא דאין פריפה כסדרן שלא סירכא ולכךהריאה
 שתינקכ עד כשירה הריאה קרומי דניקבו דם"ל לר"ש אבלהקרום,
 נהי טריפה, כמדרן שלא דסירכא לומר לנו מאין הגדוללסמפון
 הסימפון עד הוא דהנקב לומר אבל הסירכא עלתה הנקבדמחמת
 סק"ח בשפ"ד מ' סי' יור"ד הפרם"ג וכמש"כ לזה, לחוש תיתימהיני
 שנקובתן אברים בשאר אף סירכות דיני דיש דם"ל פומק*ם להנידאף

 אין בודאי החלל לבית שתינקב עד פריפה דאינו בלב מ"םבמשהו
 לדון יש שפיר זה ולפי עיי"ש, אחר למקום הלב נסרך אם בולפרוף
 לשימוו הוא וה כל אך בריאה, דסירכא מריפות חשש איןדלר"ש
 בלא סירכא דאין משום הוא כסדרן שלא דסירכא דפעםהפוסקים

 משום הוא דסירכא פריפות דפעם דס"ו פוסקים להני אמנםנקב,
 קצת הסירכא עם יתפרק דילמא לחוש יש וא"כ להתפרקדסופו
 הריאה דניקבה מודה ר"ש גם חסרון בו שיש ובנקב הריאה,מקורמי
 עד דאמר לר"ש אלא נצרכה לא מ"ז בחולין כדאמרינןפריפה
 שיש נקב אבל חסרון ביה דלית נקב ה"ם הסמפונות, לביתשתינקב

 יש לר"ש דגם לדון יש שפיר ולשיפתם מודה, ר"ש אפילו חסרוןבו
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 עם נקב ויהיה להתפרק דסופו מטעם כסדרן שלא מירכאלהטריף
 משקין דאין דמשנה הך הגמרא אוקי מ' בביצה שם והנהחסרון.
 ע"ש. דמי וצימוקין כגרוגרות והני כר"ש וכו' המדבריות אהושוהטין
 נקב בלא סירכא ראין רש"י שימת לפי לכן שם, ע"ב ס"הובשבת
 דמירכא לפרש אין א"כ שם, ובתוספות מ"ז חולין ברש"יכמבואר
 לשיטת דהא אינו דזה דריאה סירכא משום הגמרא דקאמרדמוכא
 שתינקב עד דאמר לר"ש בריאה סירכות דין כלל שייך איןרש"י
 להפשיפ, נוח העור שתהא משום לפרש הוכרת ולכך הממפובותלביוע

 דסירכות דטעמא הפומקים בשיטת עוסד דהוא הרמב"םמשא"כ
 אף לדידי' וא"כ בשמו, הפוסקים כמש"כ להתפרק שסופן טשוםהוא
 סירכי משום פירש ולכך לעיל, כם"ש סירכות דיני לדון ישלר"ש
 כהני דסובר מדבריו מוכח וגם דעתו, לפי טפי פשוט דזהדריאה
 הוא להתפרק דסופו משום טריפה כסדדן שלא דסירכאפוסקים
 שמא הריאה שנופחין מקומות ויש וו"ל כתב הי"א מהל"שבפי"א
 דבר שום נולד לא שהרי נופחין אין המקומות ורוב נקב בהשם

 נולד אם אלא ובמערב במפרד ריאה נפחנו לא ומעולם לחשששגורם
 וכתב סק"ד, ל"ם סי' יור"ד ש"ך ועיין עכ"ל, לו שהוששין דברלנו
 מעמא ומדתלי וז"ל מק"ד ל"ם סי' יור"ד אהרן טנחת בטפרע"ו
 מזה נראה לחשש, שגורם דבר נולד דלא משום הריאה נופחיןדאין
 הריאה חלקי בכל לראות בעין היטב להפש גם בודקין דאיןדה"ה
 כהעום והוא להשש שגורם דבר לנו נולד דלא טעמא מהאי נקבים,אהר

 הסירכות איסור במעם התוספות כשיטת בהחלם לעיקרדתופסים
 בב"י ובאמת עיי"ש כמדרן בשלא להתפרק דסופו משום רקשהוא
 התוספות כשיטת בזה סובר דהרמב"ם להדיא כתב ל"ט מי'יור"ד

 עיי"ש, להתפרק דסופו משום הוא דטריפה כסדרן שלאדסירכא
 בזה. שכתב טה שלום דברי בספרוע"ז

 ראיתי מריפה, כפק רק או ודאית טריפה הוי סירכא אםוהנה
 מוכח הגמרא לפי והנה בזה, הפוסקים דעוש שטביא והב', תו"המפר

 הממוכה ריאה נחמן רב אמר מ"ח בהולין מריפה, ודאי הוישמירבא
 זה אחד אמר דאבימי משמיה יהודה מר לה, הוששין איןלדופן
 בהא פליגי ואבימי נחמן דרב הר"ן וכתב לה, חוששין והואתד

 אם כי נקב ודאי לא נחמן רב מובר נקב בלא סירכא דאיןדלרש"י
 נקב ודאי סובר ואביסי ס"ס, הוית לדופן סמוכה כשהיא ולכןספק,
 דסופה התוספות ולשיטת בדיקה, וצריכה כלומר חוששין,והלכך

 הדופן, מצר דתתפרק לומר קרוב דיותר נחמן רב סוברלהתפרק
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 אפשר הריאה מצד תתפרק אם ואפילו הריאה, מן ולא משרשההיינו
 דלעולם סובר ואבימי העיקרי, משורשה דאינה כיון כלום תפסידשלא
 הרא"ה כתב כן בכך, רגילה שהיא משום בריאה הסירכאהולין
 טריפה ודאי הוי זה לפי כאבימי דהלכה וכיון הביתבבדק

 הטריפות ומיהו כתבו, ד"ה י"א דף בהולין התומפותאולם
 וכן מריפה, אינה מפק ספיקא, ספק דהוי לאמור אין סירכאשע"י
 דעים, המים כמפר והראב"ד הרשב"א המרדכי, הרא"ש, דעתהוא
 סירכות שע"י פ"א( סימן )יור"ד והמחבר המור דעת סבוארוכן

 הספק צירוף משום בחייה שנחלב החלב יאסור אין הבהמהשנטרפה
 בארתי וכם מזה, באריכות לעיל שבארתי כמו מריפה אינהשמא
 כסתם דוקא דזה המהבר על כתב ט' ס"ק שם הש"ך יטאפילולעיל

 איכא אכל מפיקות, בשביל רוכ עפ"י מחמירין שאנו הסירכאטדיפות
 בפרמ"ג ועיין היבו"ש, השינו כבר הן, ודאות דמריפות טובאסירכות
 ועוד קדושים בדעת גם דמחמיר, לעיל שהבאתי ל"ט דסימןבפתיתה
 כבר ובפרט ספיקות הוי הסירכות רוב עכ"פ מחמיריןפוסקים
 המהבר גם מפק, רק שאינו להדיא סוברים הפוסקים דרובהוכא

 ספק הוי סירכא שע"י במריפות מתם שכתבו והממ"עוהדמ"א
 הש"ם לשוז וכמשמעות המירכות בכל משמע כלל חלקו ולאטריפה
 ד' בפרק והרמב"ם ודאי, לא אבל כלומר, בדיקותא לית )ם"ז(שם

 כתכ מזה וגדולה נקכ, שם שיש קרוב שהדבד כתכ שחיטהמהלכוח
 מ"ה( )הולין רבא דאמר הא הראשונים( בחידושי )הובא המאורכעל
 טריפה, מפק אלא ממש מריפה לאו וטריפה, היא ריאה מהמועולא

 הניאו הסחברים והאחרונים טרפתא, שרי רבא דאמרינן להאודומה
 חז"ל שאמרו הכלל יתכן לא ודאית טריפה הוי סירכא דאם ראיהעוד
 יהא גם סירכוה, להן יש בהמות שרוב מאחר כשרות, בהמותרוב
 נאסרות בהמות דיותר רואים ואנו היה, אינה מריפה של הכללנגד

 סימן הכית יסוד דוד, )בית סעצסן המתות מממפר סירכותסחמת
 כקב בלא מירכא אין לשונו דממתימת אעפ"י רש"י בדעת גםל"ט(,

 ראיה מזה דאין ביארו כבר אבל מריפה, ודאי דהוי משמעלכאורה
 לא אבל נקב שם שיש מחזיקין דאנו לומד רש"י בכוונת כךכל

 אם ואפילו נקב, שם שיש קרוב הדבר הרמב"ם שכתב כמוברור
 דילמא לפקפק לנו נשאד אכתי נקכ, ודאי שם שיש ברש"ינאמר
 העיטור, כעל כמברת ניקב לא והתחתון ניקב בלחוד העליוןקרום
 למענ"ד, ברור וזה שם, ל"ט מימן יוסף ביתמובא
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 שמים בירי צמקהברין
 )ע"י כשירה דהבהמה שמים בידי דצמקה התבו"שכתב

 כתב ל"ו, ס" ביור"ד כמ"ש טריפה והריאה מעל"ע( פושריןבדיקת
 מצאתי לא כי ? למה הבינותי ויא וז"ל פקל"א, שפ"ד ל"ו סי'הפרמ"ג
 מליחה ע"י יוצא הדם שאין משום ואי זה, שיאמר סהפוסקיםלאחד
 עכ"ל. וצ"ע להתיר, היה בצלי ועוד ליה,מנא

 דכוונת הוא דפשוט למאוד, תמוהין הפרמ"נ דבריוהנה
 ש- בדמים המלוכלך בשר ט"ך סעי' ס"ט בסי' למש"כ הואהתבו"ש
 כתב והרמ"א כו', צלי כ"א לאכלו אוסרים יש מעל"ע במיםנשרה
 דהא שהעלה מק"ם שם ועש"ך נהונ, והכי לצלי אפילו אוסריםויש

 מלוכלך אינו ואפילו דוקא לאו הוא בדמים מלוכלך המחברדכתב
 בס"ק בפשיטות וכ"כ כמבושל כבוש מטעם לצלי אפילו אסורנמי
 במים מעל"ע שרייה דצריכה שצמקה בריאה ה"נ וא"כ עיי"ש.ס"ב

 ה- כתב שפיר א"כ וכשירה, הוא שמים כידי בריא הדר אילראות
 הבהמה וכשירה מעל"; שריית אחר לברייתה חזרה אם דאףתבו"ש
 לא אם לצלי אף ואסורה כמב,של כבוש מט;ם אמורה הריאהמ"ם
 כם"ש לצלי עכ"פ מותרת דאז הריאה נגד ששים בהמים דהיההיכא
 לאסור יש מעל"ע הריאה בה שנשרה הכלי וגם מק"א, שםהש"ך
 בשרייתו הבשר נשתהה דאם א' סעי' סוף ס"ט סי' הרמ"אכמש"כ
 סי' הבאה"ט וכ"כ וסק"ט סק"ח ועש"ך אמור הכלי וגם הבשרמעל"ע
 מעל"ע ששהתה משום אסורה הריאה בדיקה דצריך דהיכא מקכ"ול"ו
 אשר מגדים מהפרי זה כך נעלם איך נדול עיון וצריך עיי"ש,במים
 מזה. סק"ג ל"ו סי' בלבו"ש ועיין ש הפוסקים אפיקי כל ;ל כיוניםעיניו

 ענף ל"ו סי' שו"ב הלכות על יוסף מנחת בספר ראיתיאבל
 שהמליץ לאברהם זכור ספר בשם שכתב כ"ב אות יוסף בייקוטיי"ג
 מה- ומתכווץ הריאה שנתקשה הוא דצמקה דכיון הפרמ"גבעד

 לא המלע"ע בתחיית דהא במל;"ע, כבוש הוה לא שבויחלוחית
 לברייתה דהדרה כמו הוה וא"כ דמיא אבן וכמו עדייןנתרפאת
 וצ"ע הוא חדש דבר אבל דכשירה, מודים דהכל מעל"ע,בפחות
 ש מעל"ע במים שנשרה הנקרש בבשר גם נ"מ דלפי"זלדינא
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 פנים בריקת בכרם לברוק השובי"ם מחוייבים אםבענין
 הטבר למרפש וסרוך בכרם שוצחובין וקוצין מחטיןאחרי

 ? לאואו

 שהשוחטים מקומות דיש כתב כ"ו סי' חיור"ד רמ"צבשו"ת
 לבדוק הוא שחובת ואומרים המצוי מיעום דהוה כיון זה אחרבודקים
 גם כי בעיני נפלאת הוא זה דכר אכל עכ"ל. הריאה בדיקתכמו

 תנחומא ובמדרש כ"ה )ביצה בגמרא מצינו הוה לאו אי הריאהבדיקת
 בפתיחת זבחים של מקומן בספרי הבאתי וגם דחולין, הר"ןשהביא
 אילינן דוכתא דבכל משום בדיקה טצריכין היו לא מריפות(,להלכות
 בתר דאזלינן הגמור הדין נגד מלבנו נבדה והאיך כו', הרובאחר
 בעיר תקנה שיש ל"ג סי' ברמ"א שמבואר שמלעימין ובאווזותרובא,
 כו' הריאה מסירנות יותר דשכיחי משום הוושם נקיבת אחרלבדוק
 כמש"כ לבדוק חובה אין הדין מעיקר אבל לתקנה דהוצרכומבואר
 שאין מבואר כ"א סי' בתשובה מלובלין מהר"ם ומדברי שם.הרם"א
 פרמי, לטריפות מריפות, כמה בה דשכיהי הריאה מבדיקתללמוד
 כו'. רוב בתר דאזלינן בודאי י"לדשם

 דהוא דידן, בנידן מקום שום כאן דאין לי, נראה דין מןובר
 דאתי לדבר לדמות ויתדות, מחמין בלעה דהבהמה מעלמא דאתידכר
 בחייה נפיחתה מחוזק בטבעה שעלולה הריאה כעיי ומבעהמגופה
 ובמג"א סקי"ז פ"ד סי' יור"ד הם"ז שכתב וכעין סירכות, בהליטצא
 כו', בג"פ דהוחוקה אמרינן לא מעלמא דאתי דבדבר תם"זסי'

 וודאי וזה מברזל, ויתדות מחמין רק נמצא אין דידן שבנידןובפרם
 שנשאל נ"ם סי' חיור"ד ארי' שם בשו"ת ועיין שכיחא, דלאמילתא
 סירכא יש אם ידע שלא באופן פנים בדיקת לבדוק השוחם רשאיאם

 לראות שיוכל דדוקא זה באופן לבדוק צוה אחד ומורה להמסס,ממרפש
 פעם שכתב מעם מוב שו"ת בשם והביא סירכא, במרפש גם ישאם
 באופן גם לבדוק שיכול בעיני פשום הדכר אך שם, להיפך ופעםכת
 שיהיה המצוי מיעום וה אין כי כמרפש, סירכא יש אם ידע שלאזה

 נ"ל ועוד הריאה, סירכות כמו לבדוק חיוב שיהיה זה, מחמתנפרף
 ננגד מחם וגם מירכא שיהיה המצוי מיעום זה היה אםדאפילו
 לא כאן דעד זה, אחר לבדוק צריך דאין נ"ל מ"מ שנמרף,באופן
 מגופה הבאים בטריפות רק המצוי במיעוט לבודק דצריךאמרינן



קשהשם*ות

 שבלעה במקרה שתלוי במה אבל וכדומה, בראש ומים סירכותכגון
 דדילמא המצוי, לםיעום חיישינן לא בזה מירכא ונעשה ונתחבמחט

 מ"א מי' דל"וע המפר אבל מחם, שבלעה ממיעוט הזאתהבהמה
 עיי"ש, מזה מחמיר פ"ו סי' חיור"ד יעקב משכנות דבשו"תמביא
 שם. נ"ח סי' שלום דברי במפר באריכות מזהועיין

 *- -.*48*"*א*-*

 לריעותא תרתיבענין

 שוחם איזה בדקו ואם וז"ל ברם"א א' סעי' א' סימןביור"ד
 למפרע ממריפין אין קבלה אחת פעם נטל אם יודע, שאינוונמצא
 קבלה נטך יא אם אבל דאיתרע, הוא השתא דאמרינן ששחטמה

 ששחם מה בהן, שבשלו הכלים כל גם טריפה, ששחט מה כלמעולם,
 ועיקר הרם"א של דינו ימתור מובא האריך ובם"ז הכשר,צריכין
 דכל חסרה ונמצא שנמדד למקוה דומה הוא דינא דהאי הואקושיתו
 ממאות, היחיד ברשות בין דרבים ברשות בין גבה על שעשוטהרות
 דף בחולין התוס' שהקשו כמו והוא לריעותא, תרתי דהואומשום
 ומשום במפרקת דתלינן ר"ח דסבר פגומה ונמצא במכין בשחטי'

 בזה ותירצו ממקוה, זה דבר דם"ש איתרעי לא בהמה אתרעדסכין
 ונקודת בש"ך ועיי"ש הכא, שייך לא התירוצים וכל תירוציםג'

 שם.הכפף
 שייך לא לכאורה לריעותא תרתי דענין לפענ"ד יראהוהנה

 ולא ודאי מוחלטת ריעותא הוא לפניך דחסר דהרעותא היכאאלא
 דחסר במקוה וכגון דמעיקרא לחזקה לאצרופי דחשיב הוא בזהספק,
 המקוה, מן הטהרה דין שוללת היא עכשיו של דהרעותאלפניך
 עכשיו והמקוה טמאים לטהר רק הוא המקוה של דינו וכלוהואיל
 וכלים גברא של פומאה החזקת עם הרעותא מצפרפת לפניךחסר

 רעותא בגדר אינו לפניך דחסר שהרעותא היכא אבל וודאי,למישוויה
 דמעיקרא, לחזקה לאצטרופי חשיכי לא בכה"ג מספק אלאודאית
 אכתי שחימה הלכות יודע שאינו השו"ב דבנמצא ניחאומשו"ה

 גבו על עומדים דבאחרים יען בהחלפ, מהאיש השחיפה דין נשלללא
 אינו ומשו"ה פסולה שחימתו סספק ורק כשרה, שחימתוורואין
 לריעותא. תרתיבגדר



 ה 11 מ שח488

 תרתי הוי דלא ג"כ פגומה המכין בנמצא לעיין ישובאמת
 במקום לשחוט דיכול מהסכין השחיטה דין נשלל דלא משוםלריעותא,
 הפגיסה במקום שמא לנו דספק מכיון פגומה כמכין אבל פגום,שאינו
 מעשה כאן ואין שנשחם השחימה במעשה ספק לנו מתעוררשחט,

 בסכין שמא נשחט סכין באיזה ~נו לספק דומה הזה והדברהשחיטה,
 ודאית ריעותא הוא דהפגימה והריעותא בדוק, בסכין ושמאפגום

 היא בסכין שנמצאת והפגימה השחיטה, במעשה הספקלהתעורר
 שאינו האיש כנמצא אבל מהסכין, החלק בזה ודאית, רעותאבגדר
 מהאיש השחיטה דין זו רעותא שוללת איננה שהיטה הלכותיודע
 לרעותא תרתי חשיב לא בכה"גושמא

 ה- דכל חמרה ונמצאת שנמדד במקוה פוסק הרמב"םוהנה
 טמאות, הרבים ברשות ובין היחיד ברשות בין גבן על שנעשוטהרות
 תרומה להפריש כודק שהיה ובחבית מקואות(, מהל' בפ"י)עיי"ש
 כהלכות עיי"ש מפק רק דהוא הרמב"ם פמק חום'ן נמצא ואח"כוהולך

 בסוגיא וקאמר להדדי מדמי ב' דף נדה דממכת ובסוגי' פ"ה,תרומות
 ולא ספק טומאת רק מקוה לגבי דמשוויה כר"ש הוא דהביחדהך

 דמכיון משנתו, שפותר במה הרמב"ם על תמהו וכבר ודאית,טומאה
 הו"ל מפק, ולא ודאי הוא לריעותא דבתרתי כר"ש ולא כרבנןדפומק
 דהנה ליישב יש לפענ"ד והנה ספק ולא ודאי דהוא בחביתלפמוק
 הטהרה דין שוילת במקוה דעכשיו דהחסרון משום אמרנובמקוה
 המקוה טהרת של הדין ובהעדר ממאים, לטהר המקוה דיזשזה

 לשוויה ומהכלים מהאיש טומאה חזקת של להרעותא שפירמצטרפת
 בהיותה גם ממנה התרומה דין נשללת דלא נראה בחבית אבלוראי,
 לתרום יכול שפיר אחד, מין וחומץ יין דאמרי דלרבנןחוטץ
 דאמרי לרבנן דאפילו שם בנדה כתבו והתוספות זה. עלמזה
 והכא החומץ, מן לתרום כשמתכוון היינו אחד מין וחומץיין

 תרומה ליה דהוה חומץ ונמצא היין מן לתרום שנתכווןמיירי
 היכא רק לריעותא תרתי שייך דלא דברינו לפי והכהבטעות,

 הטהרה דין השוללת בההלם ריעותא הוא החסרון שלדהריעותא
 אם גם בחבית אבל והכלים, האיש בטהרת ספק ומשוויה המקוהמן
 מעשה שוללת ורק היין, על ממנה הפרשה דין נשלל לא חומץהיה

 הריעותא מצטרפת לא ומשו"ה לכך, נתכוון דלא משוםהפרשה
 דמדמי דנדה המוגיא יפרש והרמב"ם בספקו, ועומד לודאילשוויה
 הוא ואם הם מינים דשני דסובר דרבי אליבא קאי למקוהחבית
 דהשתא הריעותא מצטרפת שפיר ההפרשה דין טמנה נשללחומץ
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 להרמב"ם אבל כר"ש, מוקי ומשו"ה למקוה, ודומה טבל,להחזקת
 והתנה בהפרשתו דהקפיד משום ורק הוא אהד מין ויין דחומ'ןדפמק
 מן נשללת דלא משום מצטרפת דעכשיו הרעותא אין דוקא ייןעל

 בדין שכתבתי מה ג"כ כן וזה היין, על הפרשה דין עתה נםהחביות
 ה- דין זו ריעותא שוללת אינה שחיטה הלכות יוד; שאינושו""ב
 לי נראה כן לריעותא, תרתי חשיב לא בכה"ג ושמא מהאיששחיטה
 מזה(. באריכות אברדם פני בספר )עייןלפענ"ד
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 תשי"א תשרי בחורש "חמאור" בהירחע שעתבתימח

 טהני לא עביר ואי תעביר לאבענין

 בהמה שתט אם דאמאי הקשה י' סימן ביור"ד רע"קבחי'
 הוי ליהנוו2 דאסור כיון נימא מותרת, היא בדיעבד ע"ז שלממוכנת
 ונראה עיי"ש. שחטה כלא והוי מהני לא עביד ואי תעבוד לאבכלל
 לשחיטה כוונה בעינן דלא קיימ"ל הא שחיטה דגבי לפענ"ד,לתרץ
 עיין כשירה, שחיטתו ושחט כלל בכוונה שלא הסכין הפילואפילו
 דהיכי מהני, לא עביד אי אמרינן לא כוונה בעינן דלא והיכאבם"ג
 בלא מעשה כעשה והוי מהני לא עביד אי אמרינן כוונתודבעינן
 שגירש רע שם מוציא גבי וכן בחו"מ, ר"ת בס"י קנין גבי לכןכוונה,
 דאפילו שחיטה גבי אבל מהני, לא עביד אי אמרינן כוונתומבטלין
 שייך לא לכן א', בם"י מהני גבו על עומדים אחרים אם מומחהקטן
 שמקשים מה גם מתור*ן יהיה שכתבתי מה ולפי אעל"מ, לומרכאן

 דלא בזה לומר נראה ועוד מהני, לא עביד אי נימא בשבתמהשוחט
 מוציא דנבי כבראשונה, הדבר יהיה דאן היכי אלא אעל"ם לומרשייך
 הכא אגל לגירוש, כקודם אשתו והוי הגט מעשה דמבטלין רעשם
 דאי כשבת השוחט וכן מסוכנת, בהמה ע"ז של בסכין שחטאם

 הכהמה דחזיא השחיטה, קודם היה כאשר המעשה לע~צותאפשר
 צריכין וגם זאת, אזל ועכשיו בחול, לשחוט או כשר בסכיןלשחום
 אעל"ם, כאן אמרינן דלא בהנאה מותרת היתה וקודם בהנאה,לאמור
 לפענ"ד. נראה כן ואכמ"ל, ביה,וצ"ע

 י4*י.*.*
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 תשי"ר תטוז בחודשב"המאור"

 בבהמה שנים ורוב בעוה אחר רהשוחטבסוגיא

 שחיטתו בבהמה ושנים בעוף אחד השוהמ כ"ז, חוליןנמסכת
 הוורידין, שישחוט עד אומר יהודא רבי כמוהו, אחד של ורובוכשרה.
 בבהמה ב' לא, לכו;חילה אין דיעבד השוחמ הנמרא שםומקשה
 בעוף, אאחד אימא איבעית ולזיל, לישחומ כמה עד לאלכתחילה
 קאי דאם קשה ולכאורה וכו'. כמוהו אחד של ארובו אימאואיבעית

 ורוב בעוף אחד רוב השוחפ בטתניתין תני לא אטאי אחד של רובועל
 הא לדקדק דיש הכי, לו;רץ ונוכל כשרה, שחיפתו בבהמה,שנים
 הרעם' ופירשו הוורידין את שישחומ עד אומר יהודה רבידתני
 לכתחילה הוי שישחומ עד דקאמר דמאי וכו' שישחומ עד רי"אבד"ה
 בדיעבד אבל הוורידין לשהומ לכתחילה מצריך דר"י לפי"זוא"כ
 בדיעבד בלשון קתני אמאי א"כ הוורידין, נשחמו לא אםכשרה
 עד אלא כשרה שאינה היינו דיעבד, לשון הוי דעד שישחומ,עד

 וצריך הוורידין לשחומ צריך רי"א הכי, לתני הוורידין, גםשישחומ
 צריך רי"א הזה בלשון תני הוי דאי הכי, וצ"ל לכתחילה,טשמע
 אחד של ורובו במתניתין דממיים אמאי דקאי אמינא הוי וכו'לשחומ
 בלשון קאמר להכי הוורידין, לשחומ דצריך ר"י קאמר זה ועלכמוהו
 ששוחפ דהיכי דמתניתין ארישא נמי דקאי להורות שישחומעד
 דמת- אכולי משמע עד דלשון הוורידין, לשחומ צריך נמי הסימןכל

 רובו על קאי דאם שהקשו;י דלעיל קושיא לתר*ו יש ולפי"וניתין,
 בעוף אחד רוב השוחט בסתניתין תני לא אמאי כמוהו, אחדשל
 לאשמעינן ר"י משום וכו' בעוף אחד השוחמ למתני צריך כיוכו',

 הוורידין, את לשחומ ר"י מצריך נמי הסימן כל ששחמ היכידאפילו
 על קאי דמתניתין דהדיעבד דגמרא אימא איבעית לפי קשהועוד
 אחד, בסימן לכתחילה נטי סגי בעוף וא"כ כמותו אחד שלרובו
 שמעינן הוי ובמילא וכו' בעוף אהד שוחמין קתני לא אמאיוא"כ
 רוג שוחטין ליתני כן לא דאם בדיעבד קאי כמוהו אחד שלדרובו
 לומר ואין בדיעבד, אחד של ורובו לכתהילה דזה שמעינן הוי וכו'אחד

 של דרובו אמינא הוי וכו' אחד שוחמין תני הוי אי אפילודלעולם
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 וכו', אחד '2והטין ברישא תני דלא והא לכתחילה, נמי וכו'אחד
 צריך נמי הסימן כל ששוחט היכי שאפילו לאשמעינן דר"ימשום
 שאינו דבר דנקט הכי לומר סברא אין וודאי דזה הוורידין,לשחוט

 בעוף אחד השוחט חני הכי דמשום הכי ליישב ויש ד"י, משוםכן
 דבאמת אף בבגוף גם שנים לשחוט צריך לכתחילה אבלדמשמע
 בא מ"מ ממתניתין, כדייקינן מגי בסימן לכתחילה דגם כןאינו

 מזה ולהוכיח בעוף סימנין בשני גם איירי דמתניתיןלאשמעינן
 בעוף סימנין בשני אף הוורידין לשחוט מצריךדר"י

*4 י * 4 "  * 



 ובהערות בהפנים ותקונים והערותציונים
 חלקיםבהשלושה

 שהיטה אצל מצוין דרוב הגמרא מסקנת את הבאתי 13, שורה 3נעמוד
 בדיעבד רק הוא וגם למבדקיה, קמן דליתא היכי דדוקא הוא הדין נ"ל הן,מומהין
 אצל מצוין ארוב סמכינן לא יכתהייה או קמן בדאיתא אבל כן,אמרינן
 הר"ן(, הרשב"א, )הרא"ש, כצ"ל הן מומהיןשהיטה

 תשובה, ההעערי בשם כתבתי הץבח במקורי 8, שורה 9בעמוד
 םק"ג, א' סי' והדע"תצ"ל

 השבלי ודעת עולם הליכות דעת הבאתי 2, שורה הזבח בעקורי 14בעמוד
 עורר ע"ז סגי, ומומהה הכם שהוא כל אלא דמתא, הרב דוקא בעינן דלאהלקט,
 בירושלים ההרידים דעדת ראב"ד שליט"א עפשטיין פנהם רבי הגאון הרבלי

 שהוא סגי לא דמתא רב יש אם אבל דמתא, רב שם אין שאם הוא שדעתםת"ו,
 וצ'ע, נקגל, קבלה ואם עכ"ל, ומומהההכם

 אם לענין הפוסקים, בשם לדינא כתבתי 10, ש,רה הזבח בנזקורי 26בעמוד
 שם. וכו' ולברך יהזור צריך שאין ונטדפה, השהיטה עיברך

 : וז"ל משלו נופף מעט והוםיף הנ"ל הגאת הרב וי העירע"ז

 חולין בהידושי הדיטב"א רבינו לנו שהידש חדש בדבר להעיר ליויש
 ואה"כ נט"י על ומבדך לאכילה ידיו הנוטי שמעינן אורהא ואגברביבו וז"י וכו', ומתנה שהרית אדם נוטל שם רב דקאמר מה על ק"ו,לדף
 שלא כדי לאכול אותו מהייבין ואין כלום בכך אין עכשיו אכל ולאנמלך
 שעליה הנטילה מצות 4ה גמרה ידיו שנטל טכוון דהא לבטלה ברכתותהא
 והודה נר"ו מורי לפני דנתי וכן לאכול, היה דעתו שעתא וההיא מברך,הוא

 עכ"ל,לדברי

 אה"כ שנטרפה אף לנ"ד וה"נ מצוה, היא בעצמה שהנטילה כיויען
 וקצרתי, מנמיך גרע ולא 4ברך נתכוון למצוה הואאבל
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 וא"ל סק"ו, י"ח בסימן הבה"ט שהעיר מה גם בזה ליישבואפשר
 דברי ולפי עכ*ל, ישחוט ולא ימלך שמא הסכין, בדיקת על מברכין איןלמה

 לבטלה, ברכה הוי לא ג"כ ישחוט לא אפילו דהא לפקפק מקום ישהריטב"א
 אכן ואכמ"ל, ופוסקים בש"ס מכמ"ק הריטב"א דברי עצם צ"ע ומכ*מוי"ל
 שיבדק, מדרבנן אפילו מ"ע מצינו לא דהא להעיר יש הבה"ט הערתעל
 שכתב הפרישה על שהקשה ה' ס"ק י"ח סי' בש"ך מבואר כן שכמעטוכמו
 אמרינן ע"ב י"ז דף בש"ס דהא ואכלתם בזה ושחטתם שנאמר משוםהטעם
 דכי כיון פשיטא ואכלתם, בזה ושחטתם דכתיב מה"ת הסכין לבדיקתמנין
 כאן שאין הוא הג' וראיתו ע"כ, קאמרינן לחכם בדיקה, בעי טריפהנקיב
 נקיב דקא כיון השחיטה דכשרות דין משום אלא מצוה משום לא בדיקהדין

 הרא"ש ועיין זה, על ברכה תקנו לא וא"כ חכם, של כבודו משום אוטריפה
 ודו"ק. דבתובות פ"קריש

 הנוב"י דברי הבאתי 16, שורה הזבח במקורי 26בעמוד
 מומר כמו דהוי פסולה שחיטתו בירך ולא בשחט לומר רצה הנוב*יוז"ל
 שחט שאם א"י ההלכות דעת לפי כן כתב שהנוב"י צ'ל עכ"ל, דברלאותו
 אמר שהנוב"י לא אבל כן, לישבו הנוב"י רצה ע"כ פסולה, שחיטתו בירךולא
 חוזר. לעולם וטעות היא, דחויה הלכתא א"י ההלכות כיכן,

 אניג שכתב תחת אינו צ"ל 10, שורה 65בעמוד
 וקובריז צ"ל וקורבין שמתב תחת 16, שורה להל"ט בהפתיחה 97בעמוד
 מסיבת. צ"ל מסבץ שכתב תחת 11, שורה הזבח במקורי 105בעמוד
 י.ב. ובהלכה צ"ל 27, שורה הזבח במקורי 129בעמוד
 שלא. צ*ל של שכתב תחת 19, שורה הזבח במקורי 150בטמוד
 משלתחתיה צ*ל 12, שורה הזבח במקורי 146בעמוד
 ובמנח*י. צ"ל ובמז*ח שכתב תחת 1, שורה הזבח במקורי 180בעמוד
 ורא"פ. צ"ל ורע"כ שכתב תחת 19, שורה הזבח במקורי 197בעמוד
 באה*ט. צ"ל בעה*ט שכתב תחת 5, שורה הזבח במקורי 256בעמוד
 אפ"ה. צ"ל 25, שורה הזבח במקורי 262בעמוד
 מכה. צ*ל כאן תיבת אחר 9, שורה הזבח במקורי 274בעמוד
 בנידה צ"ל 7, שורה בהפנים 354בטמוד
 שם. תיבת עד וביור"ד תיבות יתיר 7, שורה הזבח במקורי 370בעמוד
 דע"ק. צ"ל משה"ק שכתב תחת 5, פירה הזבח במקורי 399בעמוד
 סמוך. צ"ל 5, שורה הזבח במקורי 372בעמוד
 שוב. צ*ל שום כתב 413,בעמוד
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